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RESUMO

Com o crescente incremento das infraestruturas de redes e popularização em massa da rede de alta velocidade, surge a ideia de uma rede 
mundial de objetos conectados que trocam informação entre si com muitas tecnologias e aplicações diferentes que atendam pelo nome de 
Internet das Coisas, do termo em inglês Internet of Things, (IoT). Esta é um novo paradigma de comunicação que pretende identificar e integrar o 
estado das coisas do mundo real no mundo digital, interligando todos os equipamentos eletrônicos que usamos com a internet bem como 
possibilita uma nova gama de aplicações das quais tanto a indústria como a academia podem se beneficiar, como por exemplo, automação de 
ambientes, cidades inteligentes, entre outros. A Internet das Coisas traz em conjunto com sua dinâmica outras tecnologias como sensores 
inteligentes, cloud computing e Big Data, tudo isso como fonte de alimento necessário para sua evolução. Este projeto de pesquisa tem por 
finalidade apresentar o cenário atual da Internet das Coisas (IoT) segundo expectativas e tendências da evolução desta tecnologia. Visa também 
demonstrar as influências que essa nova tecnologia afetará o dia-a-dia das pessoas. Até o momento, foi realizado um levantamento bibliográfico 
sobre os componentes que integram a IoT, nas quais foram levantadas suas características. Neste estudo, conclui-se que a Internet das Coisas 
passa por este momento por regulamentações que serão de grande valia para as definições e padronizações das tecnologias para IoT. Outra fator 
altamente relevante diz respeito à segurança, sendo esse uma das principais barreiras que impedem a sua efetiva adoção, pois a violação dos 
dados dos usuários é uma preocupação constante e desempenha um papel chave. A evolução da tecnologia da IoT no seu formato final pode ser 
bem mais distante do que será a realidade, pois as possibilidades de mudanças são infinitas e suas ameaças idem, sendo a Internet das Coisas um 
misto de esperança e desafio da busca de novas soluções.
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