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AGENDA 

  

 PARTE 1 – ABINC    

 

             Associação Brasileira de Internet das coisas 

 

 

 PARTE 2 – LPWAN 

                      Low Power Wide Area Network 

 



A ABINC 

  Organização sem fins lucrativos, que tem como 
objetivos incentivar a troca de informações técnicas e 
gerenciais, fomentar o mercado, promover a 
atividade de pesquisa e desenvolvimento e 
representar os diversos agentes presentes no 
mercado de Internet das Coisas (IoT / M2M), junto às 
autoridades governamentais encarregadas das 
telecomunicações brasileiras. 

  



O que é IoT ? 

  A Internet das Coisas (do inglês Internet Of Things) é o termo 
utilizado para designar a conexão com a web de qualquer tipo de 
dispositivo, como alarmes, carros, máquinas, geladeiras, monitores de 
poluição, ... 

  O conceito de conectar objetos entre si não é novo. 

  Temos já há muito tempo equipamentos que “conversam “ via 
rádio, via modems, etc. 

  Mas a grande onda do momento é o uso da internet, pois com a 
popularização da banda larga, dos smartphones, e sobretudo das 
conexões 3G (e agora a 4G) além do advento de vários kits de baixo 
custo, o acesso de equipamentos a internet esta muito mais fácil. 

 



Outros termos utilizados: 

  Temos vários outros termos ou siglas para designar a conexão 
entre equipamentos, e que no final podem ser resumidos para IoT: 

 

M2M : Machine-To-Machine 

 

IcO: Internet-connected Objects 

 

WoT: Web of Things 

 

IoE: Internet of everything 

 



Alguns exemplos: 

 Vending machines: ‘avisam’ a central do estado do estoque, 
problemas de refrigeração, tentativas de vandalismo,... 

 

Sistema  de monitoração em tempo real para pessoas com 
problemas de saúde 

 

Medidores de consumo de água e energia que enviam relatórios 
para a central sem a necessidade de leitores humanos 

 

Sensores para agricultura (umidade, temperatura,...) 

 



Estimativas de mercado  

  Segundo a CISCO, uma das maiores empresas do mundo 
na área de comunicação, no dia 10 de agosto de 2010, a 
quantidade de equipamentos que foram conectados à Internet 
naquele dia foi maior que a de ‘pessoas’, somente nas duas 
maiores empresas de telecomunicações dos EUA, a AT&T e a 
Verizon.  

  Hoje, a CISCO estima em 25 BILHÕES de equipamentos 
conectados a internet, e até 2020, mais de 50 bilhões de 
dispositivos dos mais variados tipos conectados à internet, quase 
quatro vezes mais que a quantidade existente hoje, estimada em 
14 bilhões. 

 



Valores 

Dispositivos 30% 

Conectividade 10% 

Dados 60% 



O que é necessário para IoT 

 Longo Alcance 

 Baixo consumo de energia 

 Baixo custo unitário 

 Protocolo aberto 

 Segurança 



Tipos de Redes & Aplicações 



Introdução a LPWAN 

Fonte: http://info.link-labs.com/lpwan 

Ótimo documento introdutório 



Algumas tecnologias LPWAN: 

1 – LoRa 



Introdução a tecnologia LoRA 

 Lora alliance (http://lora-alliance.org/) 

 É uma organização aberta, sem fins lucrativos 

 

 Missão: Padronizar redes LPWAN (Low Power Wide Area Networks) 

  

 Seus membros trabalharão para impulsionar o sucesso do protocolo 
“LoRaWAN ™”. 

  

http://lora-alliance.org/
http://lora-alliance.org/
http://lora-alliance.org/


Características 



Topologia da rede LoRa 



Segurança 



   “TTN – The Things Network” 
            Rede LoRa ‘aberta’ 

The Things Network is an open source, 

community-enabled network of people 

worldwide providing tools, resources and 

know-how for connecting 'things'.  

 

 Open 

 Free 

 Crowndsourced 

 Crowndfunded 

 Shared 

C:/Users/Konitech/Desktop/Video TTN com Legendas.mp4


Status atual: Hardware 

Update – 6/06/16 



Status atual: Backend 

Update – 19/04/16 

http://forum.thethingsnetwork.org/t/announcing-staging-environment-of-ttn-back-end-1-0/1852/46 



Status atual:  
Comunidades (+ 150) 

Update – 16/08/16 

https://www.thethingsnetwork.org/community 



São Paulo – SP - Brasil 

Algumas comunidades: 



Update – 9/05/16 



2 - SigFox 

Algumas tecnologias LPWAN: 



Introdução ao SigFox 



Características 



Topologia 



Acesso aos dados 





CONTATOS 

 ABINC 

 www.abinc.org.br  

  

 Vidal Pereira da Silva Jr. 

 Dir.tecnologia@abinc.org.br 

  

 www.vidal.com.br 
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