
A 3º revolução da TI?



Papa Bento XVI - 2005



Papa Francisco - 2013 
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3G, 4G, GPS, GPRS, GSM, 

WIMAX, WI-FI, BLUETOOTH, 

Z-WAVE, ZIGBEE, 6LOWPAN, 

ETHERNET, PAN, LAN, MAN, 

WAN...



Todas as entradas podem ser combinadas em um sistema bi-

direcional para melhor todada e decisão.

People Processes
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Pessoal

• Dispositivos vestíveis 

• Fitness / Saúde

• Entretenimento 

(infotenimento)

• Cuidado da Família

• Esportes

• Brinquedos

• Monitoramento de 

Idosos

Residencial

• Controle e 

Automação

• Segurança

• Cozinhas 

inteligentes 

(geladeiras)

• Animais

• Jardim

Veicular

• Monitoramento de 

Automóveis

• Carros Autônomos

• Veículos aéreos não 

tripulados

Empresas

• Saúde / médicas

• Varejo (inteligente)

• Escritórios Inteligentes (co-

workings)

• Agricultura de precisão

• Infraestrut.

• Assistências técnicas

Industrial

• Energia (geração e 

telemetria

• Cadeia produtiva e de 

distribuição

• Robótica

Smart Cities

• Energia

• Água

• Trânsito



Em 2014 perto de 
2 BILHÕES dispositivos 
conectados serão enviados.

Residência (Consumidor)
3.745,71

Transporte (Mobilidade)
392.72

Corpo (Saúde)
360.03

Predial (Infraestrutura)
1.726,59

Cidades (Indústria)
1.524,70

Em 2020 teremos cerca de 

8 bilhões de dispositivos e 

U$1trilão em negociações
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• Interface - 6LoWPAN

• 6lowpan Router

6lowpan tem como objetivo definir os padrões de IPv6 sobre redes 

sem fio PAN de baixo consumo de energia. 

6lowpan é um protocolo que é destinado a permitir que pacotes IPv6 

possam enviar e receber dados de PANs, mais especificamente através 

de IEEE802.15.4 (ZigBee). 

Os dispositivos IEEE802.15.4 fornecem sensoriamento e capacidade de 

comunicação sem fio.



HomeKit Thread





Em uma região central, 20-30% do transito é 

provocado per motoristas a procura de vagas para 

estacionar…



40 milhões de idosos vivem sozinhos só nos USA, 

Canada and Europe ...



A energia utilizada em edifícios comerciais e 

industriais é metade da energia gerada... 



• Conceitos tradicionais de projetos:



• Comandos tradicionais:



• Comandos atuais: automação centralizada



• Comandos atuais: automação centralizada



• Sistemas atuais: micro 

módulos (automação sem fio) 

necessidade de neutro na 

caixa de comando



• Sistemas atuais: 

lâmpadas comandas 

(automação sem fio) 

necessidade de rosca 

E27



• Comandos atuais: 

Docks para tablets:



• Comandos atuais: 

CUBEE Neocontrol



• Comandos atuais: 

interfaces touch por 

baterias



INFRA PARA SISTEMA SEM FIO:

• Controle de acesso (fechaduras inteligentes): tomada a meia altura 

disponível nos acessos;

• Comando de ar-condicionado: tubulação para passagem de cabos de 

comando infravermelho)

• Motores de cortina e persiana: tomada alta para alimentação de 

motores

• Sonorização: tubulação interligando forro de ambientes ao home-

cinema

• Iluminação: Neutro disponível nas caixas de interruptores.

• Docks de parede (tablets): tomada a meia altura para fixação de 

docks de parede.



• Comandos atuais: vestíveis e assistentes pessoais



• Controle de acesso



• Controle de ponto 

residencial e co-

working:



• Iluminação e tomadas: automação centralizada












