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Resumo. Internet das coisas e computação em nuvem são duas áreas que cada
vez mais vem sido trabalhadas de forma conjunta, visando utilizar os recursos
de ambas para o bem comum. Dentre a inúmera quantidade de vantagens que
essa união oferece, está a captura, processamento e distribuição de dados obti-
dos de sensores através da infraestrutura da nuvem para aplicações utilizadas
por interessados nessas informações. Isso dá origem ao que pode ser chamado
de Sensing-as-a-Service. Nesse contexto, existem várias aplicações possı́veis
com a utlização dessa estrutura e que podem beneficiar diversos tipos de sta-
keholders. Unindo computação em nuvem e IoT pode trazer benefı́cios tanto de
um para o outro como para a disponibilização de dados pela rede.

1. Introdução

Nuvem e IoT (Internet of Things), apesar de englobarem conceitos diferentes, apresentam
caracterı́sticas que podem auxiliar um ao outro em contextos especı́ficos. Os dispositi-
vos utilizados em IoT possuem pouca capacidade de armazenamento e processamento,
o que acaba gerando problemas como perfomance, segurança e etc. Já computação em
nuvem provê acesso à grande quantidade de armazenamento e processamento poderoso
de maneira escalável e por demanda. Logo, uma integração entre os dois pode ajudar a
solucionar grande parte desses problemas [Babu et al. 2015]. Se por um lado, IoT uti-
liza os recursos ilimitados de maneira virtual, como armazenamento, processamento e
comunicação providos pela nuvem, esta pode extender sua área de abrangência, provendo
novos serviços utilizando objetos da vida real que são as ”coisas”da IoT. Essa integração
pode ser chamada de CloudIot [Botta et al. 2016].

Este artigo tem como objetivo apresentar um dos serviços possibilitados pela
CloudIot que é conhecido como Sensing as a service (SenaaS) e descrever algumas
aplicações que o utilizam.

2. Definições sobre Sensing-as-a-Service

Um exemplo de utilzação da CloudIoT pode ser a Sensor Cloud, que utiliza sensores como
uma interface entre o mundo real e o mundo virtual, a infrasestrutura de computação
em nuvem como um recurso de processamento de dados e a Internet como meio de
comunicação. A Sensor Cloud reúne uma grande rede de sensores com aplicações de
sensing onde é possı́vel processar, analisar e armazenar os dados obtidos pelos sensores
[Rao et al. 2012].
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Em [Abdelwahab et al. 2014], a utilização de uma rede de sensores aliada à
computação em nuvem é chamada de ”cloud assisted remote sensing”(CARS). Ela per-
mite que os dados sejam obtidos de vários lugares diferentes, compartilhados para diver-
sos usuários, acessados de qualquer parte de mundo, utilizar recursos por demanda (de
acordo com sua preferência) e pagar somente pelo que utilizou. Quando isso é ofere-
cido como um serviço, dá origem ao que se chama de SenaaS [Abdelwahab et al. 2014].
Trata-se de mais um serviço presente na nuvem, onde os sensores são vistos como
coletores de dados e seus proprietários disponibilizam os dados coletados para os
usuários ou para aplicações que necessitem das informações detectadas pelos dispositivos
[Mathew et al. 2016].

Uma das vantagens da utilização de SenaaS é que os custos com a manutenção da
infraestrutura de sensores, como consertos e bateria, podem vir a serem divididos entre os
proprietários e os consumidores dos dados, tendo em vista que, esses últimos irão pagar
pela utilização dos sensores de acordo com o que é utlizado.

3. Aplicações

Uma área que pode ser auxiliada pela CloudIoT é a de healthcare, mais especificamente,
quando se trata de health monitoring (HM). Em [Neagu et al. 2017] é destacado como o
monitoramento da saúde de idosos pode se beneficiar da CloudIot, ajudando no tratamento
de idosos em suas residências como alerta da hora de medicamentos e disponibilização
em tempo real do estado de saúde do paciente. Em [Islam et al. 2015], são exemplificados
algumas aplicações de IoT para HM, como: monitoramento de glicose (dispositivos de
captura e medição da glicose no sangue), monitoramento de batimentos cardı́acos (eletro-
dos conectados em uma rede sem fio), monitoramento de pressão sanguı́nea (equipamento
de medição de pressão conectado na rede que medindo e transmitindo as informações) e
monitoramento de temperatura corporal (sensor capturando a temperatura do corpo do
paciente).

Uma outra situação que pode ser facilitada e melhorada com a utlização da Clou-
dIoT é a coleta e o transporte do lixo. Com o crescimento das cidades, isso aca-
bou virando um problema. Uma solução para esse problema pode ser observada em
[Aazam et al. 2016]. Nele os autores apresentam um monitoramento inteligente de lixo,
onde as lixeiras são equipadas com sensores que medem sua capacidade. Mas, como é
dito no trabalho, para se ter um controle de lixo inteligente de fato, é necessário muito
mais do que disponibilizar dados da capacidade da lixeira. Por isso, o objetivo do traba-
lho é utilizar a nuvem para incrementar esse cenário, disponibilizando informações para
os interessados no controle de lixo (como companhias de reciclagem, industria da saúde,
da coleta de lixo, entre outros). As vantagens que podem ser adquiridas com um con-
trole inteligente de lixo vão desde um melhor horário de coleta, otimização de da rota no
transporte, reciclagem e descarte, entre outras coisas.

4. Conclusão

Nos dias de hoje, o controle automatizado por meio de sensores conectados à rede é
cada vez mais recorrente. Todos os dias, uma enorme quantidade de dados é adquirida
de diferentes tipos de dispositivos ao redor do mundo, dispositos estes que não possuem
capacidade de armazenamento e processamento necessários para lidar com tamanha quan-
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tidade de informação. É neste contexto onde entra a nuvem, resolvendo esse problema
oferencendo processamento e armazenamento ilimitados.

Mas, dos mesmo modo que existe muita informação sendo adquirida, existem
muitos interessados em obter acesso a ela, logo, é de extrema importância que seja en-
contrada uma maneira de disponibiliza-la para todos os stakeholders. Isso é uma tarefa
para a computação em nuvem disponibilizando o compartilhamento dos dados como um
serviço através de sua infraestrutura, beneficiando, assim, todos os envolvidos, tanto os
interessados, como os proprietários dos sensores que irão conseguir dividir os custos com
a rede de sensores que possuem com os usuários que adquirem os serviços.

Outra vantagem é a comunicação em tempo real. Os usuários podem monitorar
aquilo que desejarem da maneira mais rápida e eficiente, obtendo informação em tempo
real que pode os ajudar de acordo com suas preferências. Ou seja, computação em nu-
vem e IoT são duas tecnologias que juntas podem evoluir bastante a disponibilização de
informação pela rede.
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