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Mas afinal, o que é a 
Internet das Coisas?



Infraestrutura global para a sociedade da informação 
baseada nas tecnologias de informação e 
comunicação, que possibilita serviços avançados 
pela interconexão de coisas

- International Telecommunications Union (2012)



Um exemplo de Internet das Coisas

Coleta de lixo urbano inteligente

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curved_Arrow.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Curved_Arrow.svg/2000px-Curved_Arrow.svg.png


Internet das Coisas 
atual é fortemente 
centrada na nuvem

No futuro ela será 
descentralizada e fará o 
processamento na borda



Projetar e manufaturar uma linha de        
     SBCs abertas no Brasil 



Computador de placa única (SBC)  

Computador como componente

Poderoso como um PC

Menor que um smartcard

Baixo custo < US$ 50





O Projeto

Single Board Computers (SBCs)
nacionais abertas para
Internet das Coisas (IoT)



O Projeto

Ok… mas por que nacional?



                tecnologias
sofisticadas são

usadas no
    Brasil



                algumas dessas
 tecnologias são

                    produzidas
                        no Brasil



                poucas dessas
               tecnologias são
                     projetadas
                        no Brasil



     taxas de importação
     tornam a 
    tecnologia

  cara



Projeto Nacional

● Custo competitivo

● Balança comercial favorável

● Personalização do projeto

● Capacidade de fornecimento

● Controle de fim de vida



A oportunidade
Design e manufatura de SBCs sofisticadas no Brasil



A família de SBCs

● porte médio
● tamanho de um cartão 

de crédito
● processamento 

equivalente a um PC
● computação de 

propósito geral
● processamento de áudio 

e vídeo
● comunicação de banda 

larga

● porte pequeno
● tamanho de uma moeda
● autônoma

○ baixo consumo
○ captação de 

energia
● comunicação sem fio
● suporte a criptografia

● porte grande
● sem restrição de 

tamanho
● computação de alto 

desempenho
● co-processamento 

programável
● múltiplos canais de 

comunicação



CITI-USP tem 
time e instrumentos 



Plano Nacional de Internet das Coisas

"Acelerar a implantação da IoT como 
instrumento de desenvolvimento 
sustentável da sociedade brasileira, 
capaz de aumentar a competitividade 
da economia, fortalecer as cadeias 
produtivas nacionais e promover a 
melhoria da qualidade de vida"

Elaborado pelo MCTIC + BNDES



Verticais do Plano Nacional de IoT



Horizontais do Plano Nacional de IoT



BNDES Pilotos em Internet das Coisas

Análise de tecnologias de IoT para difusão e massificação para trazer 

benefícios sociais e econômicos ao Brasil

● Testes em ambiente real e controlado com ênfase em sistemas 

abertos e interoperáveis.

● Integração de tecnologias e arquiteturas que possam ser utilizadas 

em outros casos de uso

● Análise de viabilidade do modelo de negócio





Projetos LSI-TEC contemplados
Dois pilotos em Cidades Inteligentes

Segurança PúblicaMobilidade



LSI-TEC @ Pilotos BNDES em Cidades Inteligentes

MOBILIDADE SEGURANÇA PÚBLICA

SMT / CET SSP-SP / PM

ENEL / ENEL-X Groupe PSA

SMART MODULAR

American Tower

LSI-TEC

USP

DELOITTE



Projeto de 
Vigilância Móvel 

Colaborativa 



Identificação de 
cenários diversos

other carspolice/rescuecrime map
violence

crime

accidents

car tracking

forgotten baby

forgotten pet

natural disasters express kidnapping



Mobilidade 
urbana 



● R$156,2 Bi em perdas pela morosidade do trânsito na cidade de São 
Paulo

● 12% das internações por causas respiratórias em São Paulo são 
atribuídas aos poluentes, 4.000 mortes prematuras/ano, redução de 
1,5 anos de vida

● 114,2 mil acidentes de trânsito com vítimas em vias urbanas em SP 
(2019)

● Maiores vítimas: pedestres e motociclistas

Contexto



● 83% dos atropelamentos foi quando pedestres atravessavam a via
● 27% dos atropelamentos foi em cruzamentos

○ 79% destes foi em cruzamentos semaforizados

Contexto



● Arcabouço legal de priorização dos modos ativos: MORTE ZERO
○ Lei 16.673/2019, Estatuto do Pedestre
○ Decreto Municipal 59.670/2020, regulamentador do Estatuto do 

Pedestre
○ Política nacional de mobilidade urbana - Lei Federal 12.587/2012
○ Plano municipal de mobilidade de São Paulo - Decreto 

56.834/2016

Contexto - arcabouço legal



Contexto
Projeto Pompéia: simulação e otimização de fluxos



Objetivo

Investigar soluções de Internet das Coisas (IoT) para subsidiar o 
planejamento de mobilidade urbana, de forma a melhorar a circulação 
e acessibilidade de pedestres em acordo com o preconizado no Decreto 
Municipal 59.670/2020, regulamentador do Estatuto do Pedestre. 



Escopo
● Investigar a aplicação de IoT na infraestrutura urbana para 

otimização do uso das vias com priorização dos pedestres
● Investigar técnicas de sensoriamento para medida de nível de 

serviço em travessias 
● Desenvolvimento de modelos de simulações
● Desenvolvimento de protótipo funcional 
● Piloto em ambiente controlado
● Avaliação técnico-econômica da solução
● Ampla disseminação, publicações 



Piloto

Sensor de pedestres

Eletrônica 
inteligente

Eletrônica 
tradicional

Controladora 
semafórica

pedestre em travessia?
ocupação da faixa de pedestres.
ocupação da calçada.
velocidades de travessia.

acionamento

Coletor de 
informações 
para 
planejamento

Servidor remoto

LoRA WAN



Ambiente controlado de implantação do piloto



Análise
● Simulação: impacto das regras / métodos de controle no trânsito 

○ EPUSP
● Avaliação técnico-econômica da solução: levantamento e análise de indicadores

○ execução pela Deloitte
○ apoio CET / SMT: definição e coleta de indicadores



Simulação



Simulação



Papel da CET/SMT

● Colaboração com os departamentos de Políticas de Mobilidade e de 

Pesquisa de Tráfego

● Levantamento de necessidades e requisitos

● Avaliação dos resultados parciais e finais

● Compartilhamento de informações (não sigilosas) para caracterização do 

problema, para avaliação do ganho potencial e dos impactos advindos do 

projeto



Resultados esperados

● Método de gerenciamento de fluxo de transportes em travessias 
priorizando pedestres

● Técnicas de monitoramento de pedestres
● Modelo e simulação 
● Protótipo funcional 
● Piloto no Campus da USP
● Avaliação da solução proposta
● Artigos científicos


