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IoT (Internet of Things), você já ouviu falar disso?
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O que é IoT ?

Definição de IoT de acordo com a UIT (União Internacional das Telecomunicações):

• IoT é uma infraestrutura global para a sociedade da informação, que habilita serviços 

avançados por meio da interconexão entre coisas(físicas e virtuais), com base nas 

tecnologias de informação e comunicação.

Definição de IoT de acordo com o glossário de TI da Gartner:

• IoT é a rede de objetos físicos que contem tecnologia embarcada para se 

comunicarem, detectarem or interagirem com estados internos ou ambientes

externos.

A definição do primeiro termo:

• Kevin Ashton do MIT no final dos anos 90 - “The things of The Internet of Things”



IoT cria um novo valor a partir dos dados do mundo real

Conectividade e dados 

das coisas

+

Softwares e análises

=

Novos serviços e 

produtos melhores
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O impacto de IoT nos mercados emergentes

Fonte: MGI

Em 2025, IoT poderia adicionar 

cerca de $4 – 11 trilhões à 

economia global e $50 – 200 

bilhões ao Brasil



Plano nacional de IoT feito pelo BNDES & MCTIC

Fonte: Relatório Final 9A



Exemplos de aplicações IoT nas Cidades que geram valor



Desafios para integração e armazenamento dos dados

Dado



Por que usar serviços na nuvem?

Da poder ao usuário 
escolher o serviço mais 
adequado ao seu negócio

Flexibilidade para pagar pelo 
que você usa

Disponibilidade da informação

Redução de infraestrutura



Várias opções de plataformas e ferramentas



Segurança

Conexão e a integração vertical
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1) Browser (HTTP)

Hypertext Transfer Protocol

 2)   Pequenos Dispositivos (CoAP)

Constrained Application Protocol

 3)   Conversas online Chat (XMPP)

Extensible Messaging and Presence 
Protocol

 4)   Grandes transações financeiras(AMQP)

Advanced Message Queuing Protocol

 5) Nuvem / Dispositivos restritos/ IoT
(MQTT)

1

4

3

2
5

Principais protocolos IoT
Protocolos para Serviços de IoT/Nuvem



Qual protocolo devo utilizar para a minha aplicação IoT?

Cloud/IoT

HTTP(S)

XMPP
AMQP

MQTT

CoAP



O que é MQTT?

• Criado pela IBM, no final da década de 90!

• Um dos mais relevantes protocolos de IoT

• Conexão com os mais tradicionais serviços de cloud (Azure, 

Amazon, Bluemix)

• Encriptação de dados com TLS

• Padrão

• Baseado em eventos, sem pooling

MQTT: Message Queue Telemetry Transport



• Baseado no conceito de publisher/subscriber (assinatura)

• As mensagens são leves e organizadas em tópicos

• Os publisher e subscribers são conectados em um servidor

conhecido como “broker”

• O broker organiza as mensagens e precisa garantir alta

disponibilidade

• O broker mais conhecido (gratuito) é o MOSQUITTO

• Desacopla o publisher(emissor) do subscriver (receptor)

• Aplicado em redes com alta latência e baixo consumo de 

energia – sem pooling

• Ideal para aplicações de telemetria (coleta de dados e 

medição)

Publisher

Subscriber
Subscriber

O que é MQTT?
MQTT: Message Queue Telemetry Transport



- Imagine uma rede simples com três clientes e um “broker” central

- Todos os três clientes abrem conexões com o ‘’broker”

- O broker “sabe” quem são os assinantes de cada tópico

Aplicativo no Computador 
“assina” os tópicos

Area1/temperatura

Area1/umidade

App. no Celular 
“assina” o tópico

Area1/temperatura

UTR (publisher)

Publica as mensagens:

Area1/temperatura=22,5C

Area1/umidade=70%

Broker

Organiza as mensagens e 
encaminham para os 
assinantes dos tópicos

Area1/temperatura=22,5C

Area1/umidade=70%

22,5C

70%

22,5C

MQTT
Exemplo



MQTT é data-agnostic e orientado a 

mensagens

• Cada mensagem é uma parte 

discreta do dado

• As mensagens podem ser em 

JSON files, XML, texto, 

imagem. Máximo payload é de 

256MB

MQTT
Arquitetura



• É um arquivo que armazena estruturas de 

dados simples e objetos em Java Script 

Object Notation(JSON)

• A principal utilização dos arquivos JSON é 

para transmissão de dados entre 

aplicações WEB e servidores

• Os arquivos JSON são leves, baseados em 

texto e podem ser editados por um editor 

de texto

• Atualmente os arquivos JSON são 

suportados por várias linguagens de 

programação e estão se tornando muito 

populares

JSON Files
Definição



QoS = Quality of Service

Level 0 :“Fire and forget”    Level 1: “delivered at least once” Level 2: “delivered exactly once”

Não há confirmação da entrega 

da mensagem.

Quem envia também não tem a 

obrigação de manter a mensagem 

armazenada para futuras 

retransmissões;

Existe a confirmação de entrega da 

mensagem.  Quem envia acaba gerando 

várias mensagens iguais possivelmente 

por um atraso na chegada de confirmação 

de recebimento. Garante que uma delas 

terá o reconhecimento realizado. Note 

que existe um armazenamento da 

mensagem por parte de quem envia até a 

posterior confirmação;

Garante que a mensagem seja 

entregue exatamente uma vez, com 

envio de confirmações nos dois 

sentidos (envio e recebimento), para 

tudo que é trafegado.

Enquanto uma mensagem não é 

confirmada, ela é mantida. 

MQTT
Características



TLS/SSL – Transport Layer Secure – Socket Secure Layer 

WAGO

Cloud

Certificado

MQTT
Certificado

• TLS 1.2 – A versão mais atual de criptografia.

• Usamos o TLS1.2  para criptografar protocolos como

HTTP, FTP, Telnet. 

• Por isso suportamos HTTPs,FTPs, SSH. 

SSL – A versão mais antiga de criptografia.

O TLS é uma evolução do SSL. 

Funcionamento



Conexão com a Nuvem pelas UTRs WAGO 750

MQTT 
Qualquer
Nuvem

MQTT

= Criptografia TLS 1.2



Conexão embarcada com a Nuvem via MQTT

Novo!

Extensão de Firmware e WBM



Conexão embarcada com a Nuvem via MQTT
Conexão com Vários Provedores de Nuvem



Fonte: Marcio Venturelli

A nuvem ficou mais perto! 

Basta uma UTR WAGO 750

TRADICIONAL

COM WAGO

Simplificando a conexão com a Nuvem via MQTT



Usuário:

suporte@wago.com

Senha:

Wago2017*

Conexão embarcada com a Nuvem via MQTT
Demo: Wago Cloud (https://cloud.wago.com)

mailto:suporte@wago.com


UTR WAGO 750 – Preparada para aplicações IoT

UTR WAGO 750

Diferenciais



História de Sucesso da SWO Netz

Cenário atual:

• De acordo com a revista EXAME em 2017 a Alemanha 

tornou-se o segundo país líder mundial em geração de 

energia fotovoltaica, respondendo por cerca de 20% da 

produção mundial

• Carros elétricos estão ganhando mais espaço

• Alguns estados da Alemanha anunciaram que vão acabar 

com a produção de carros com motores a combustão 

até 2030

Desafio das companhias de distribuição na Alemanha:

• Saber como as redes irão se comportar à medida que 

mais parques solares forem instalados e mais carros 

elétricos forem usados
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Vantagens:

• Altamente escalável

• Utilizado por todos os grandes 

provedores de nuvem:

– Azure

– Amazon

– Bluemix(IBM)

• Base de dados padrão que 

permite interação com vários 

softwares de análises

• Liberdade de escolha

• Seguro via encriptação TLS

História de Sucesso da SWO Netz
Solução proposta



História de Sucesso da SWO Netz
Escolha do local e detalhes

Detalhes:

• Abrangeu 60 prédios 

com 125 apartamentos

• Na área existem 7 

parques gerando 

energia fotovoltaíca

• Para ser escolhida, o 

perfil de carga dessa 

área tinha que ser 

compatível em cerca 

de 90% com o perfil da 

cidade



Centro de dados na WAGO Cloud SCADA - Central

Estação Transformadora Painel Painel

História de Sucesso da SWO Netz
Implementação da solução



• Comunicação direta das estações
transformadoras a  nuvem coletando
dados via MQTT e criando perfis de carga

• 215 valores são medidos e apenas 41 são
armazenados, baseados em limiares

História de Sucesso da SWO Netz
Análise profunda dos dados

UTR UTR



• Conhecimento profundo da rede de 

distribuição

• Comparação de dados da rede com condições 

de tempo

• Redução dos custos de investimentos

• Solução flexível para coleta de dados de 

outros dispositivos, como manutenção 

preditiva

• Segurança cibernética embarcada

História de Sucesso da SWO Netz
Vantagens e benefícios



Dia NubladoDia Ensolarado

História de Sucesso da SWO Netz
Curiosidade



A WAGO trabalha em busca das soluções certas 
para cada cliente!

Com mais de 65 anos de experiência, 
adquirimos know-how, não só para 
acompanhar o desenvolvimento tecnológico 
global, mas sim participar ativamente de sua 
criação!

• Flexibilidade para acompanhar as 
mudanças dos mercados.

• Produtos de qualidade e engenharia 
especializada.

• Trabalho contínuo para fazer sempre o 
melhor.

Nossa missão: Empower Connections!

WAGO – Desde 1951



• A nova sede da WAGO, inaugurada em 2017 na 
cidade de Jundiaí – SP, reforça o compromisso da 
empresa com seus clientes no país!

• Além da ampliação da capacidade de estoque e 
produção, o novo prédio foi desenvolvido com 
Tecnologia de Automação Predial WAGO e conta 
também com:

• Centro de treinamento.

• Showroom.

• Suporte Técnico especializado.

• Atendimento comercial.

• Áreas administrativas e financeiras.

WAGO Brasil
Preparada hoje para o amanhã
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