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RESUMO
O  artigo  descreve  os  resultados  parciais  de  um  projeto  de  inovação  tecnológica,  de  caráter  experimental  e
transdisciplinar com base nos campos de Internet das Coisas e Computação Pervasiva explicados aqui na forma de um
vídeo para divulgação científica cujo objetivo foi o desenvolvimento de um sistema eletrônico composto por um sensor de
temperatura LM35, ESP8266  The Thing (Sparkfun),  pushbutton e uma bateria LiPo (lítio).  O sensor foi  instalado na
tampa de uma garrafa térmica, de modo que pudesse se conectar à internet com o auxílio da placa ESP8266 The Thing,
e através da API (Interface entre Aplicativo e Programa) thingspeak, ter acesso a uma interface de comunicação com
redes sociais online (Twitter), convidando os amigos a virem tomar café em sua casa quando um líquido quente fosse
inserido dentro do recipiente. Tendo pontos de intersecção nas áreas de Arte, Ciência e Tecnologia, o produto final foi
desenvolvido  para  grupos  de  usuários  idosos,  que  vivem  sozinhos  e  necessitam  de  socialização.  Diante  da
complexidade do processo e ineditismo da proposta de uma Internet das Coisas com foco para interação social, um
vídeo de animação foi criado e este artigo documenta essa criação. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Garrafa Térmica; Inclusão Digital; Sociabilidade.

1 INTRODUÇÃO

A Internet  das coisas (IoT)  é  uma área recente  que vem conquistando espaço com sua
inovação e nova visão de enxergar o mundo através da coleta de dados, especialmente pelo modo
como isso atua no mundo físico. Desenvolvida inicialmente pelo MIT (Instituto de Tecnologia de
Massachusetts), a IoT conecta dispositivos através da  Internet, permitindo troca e monitoração de
dados,  partindo  da  premissa  de  que  ao  invés  de  ter  uma  pequena  quantidade  de  dispositivos
poderosos  (como  MP3  players,  smartphones  e  laptops),  devemos  ter  um  grande  número  de
dispositivos de menor capacidade (MCEWEN; CASSIMALLY, 2014).

Muitos destes dispositivos acabam sendo incorporados em objetos de uso diário para coleta
de dados específicos, e fazem isso de uma maneira discreta, embarcada, embutida. O termo que
atribui  essa onipresença da tecnologia em um ambiente foi  criada por Mark Weiser (1991),  e é
chamada de computação ubíqua. Ela permite que pessoas possam interagir com a tecnologia sem
que ter de lhe dar ordens, mas sim com uma aproximação natural, como o simples ato de colocar
café em uma garrafa térmica, que pode desencadear uma série de comandos à um dispositivo
emissor de dados para a web.

Quando objetos são conectados a  network,  são chamados de  smart,  porém é  importante
notar que só atribuir-lhes conectividade não os fazem inteligentes, mas sim, o contexto em que são
usados, onde é necessário que haja um porquê de estar se comunicando com a rede (MCEWEN;
CASSIMALLY, 2014).

É  notável  que  determinados  usos  de  objetos  difiram  entre  culturas  e  sociedades  (DE
CERTEAU, 1984;  KITCHIN; DODGE, 2011)   Fazer café por exemplo, é uma ação comum em

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



diversas culturas, e é mediada pelo uso de cafeteiras (elétricas ou analógicas) e garrafas térmicas1.
O ato de tomar café de forma compartilhada é em si, um ato recomendado por especialistas do
campo da saúde (TRANCOSO; CAVALLI; DA COSTA PROENÇA, 2010). 

Este projeto criou um sistema eletrônico (composto por um ESP8266 The Thing (Sparkfun),
sensor de temperatura LM35, um pushbutton e interface com a web) que identifica quando o usuário
insere café ou qualquer outro líquido quente na garrafa térmica, e acessa a Internet se conectando
às redes sociais  online para  enviar  convites  aos amigos para irem tomar café na sua casa.  O
sistema  proposto  é  pervasivo,  conceito  utilizado  na  ciência  da  computação  para  se  referir  as
tecnologias imperceptíveis e onipresentes, de modo que as pessoas não percebam que estão dando
ordens à algum aparelho, mas como se estivessem conversando com alguém. Ao se conectar as
redes sociais  online, o sistema aproxima-se do campo da  Internet das Coisas2,  quando objetos
ganham  a  propriedade  de  se  comunicar  com  a  rede  mundial  de  computadores  (TUTERS;
VARNELIS, 2006), e que vem sendo criativamente utilizado por Chris Speed em seus projetos em
arte e ciência (2010).

O protótipo desenvolvido foi embarcado na tampa de uma garrafa térmica, que ao detectar a
variação brusca de temperatura na parte interna da garrafa, se conectasse ao twitter e enviasse um
tweet convidando os amigos para tomar um café. Este artigo descreve como um produto associado
a esse protótipo, um vídeo de animação de duração de um minuto que documenta o processo e
explica, de forma narrativa o funcionamento do protótipo, bem como os cenários futuros de aplicação
dessa tecnologia no cotidiano dos indivíduos.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa se beneficiou dos processos e métodos aprendidos pelo estudante no curso de
Eng. Mecatrônica, que como campo converge as áreas de Mecânica, Eletrônica e Computação. A
combinação com metodologias de diferentes áreas do saber,  possibilitaram ao projeto o caráter
transdisciplinar (DOMINGUES, 2005) com o emprego de estratégias de prototipação próprias da
engenharia,  tais  quais:  a  simplificação  de  sistemas  mecânicos,  a  redução  do  tempo  de
desenvolvimento, de custos, e da obtenção de produtos que são altamente adaptáveis à diferentes
condições de operação. Nessas etapas, recorremos tanto na confecção de hardware como escrita
de software em linguagem Wiring (Baseada nas linguagens C e C++) para comunicação com rede
de computadores do sistema embarcado com módulo de comunicação com redes sociais  online.
Beneficiamos  da  perspectiva  de  um  design natural  para  se  pensar  nos  novos  padrões  de
sociabilidade  que  nascem  quando  conectados  os  objetos  a  rede  mundial  de  computadores
(DOURISH, 2004).

Do  ponto  de  vista  narrativo  e  para  a  construção  do  vídeo  de  animação  com  foco  na
divulgação cientifica seguiu as orientações de divisão em três-fase: pré-produção, produção e pós-
produção (WATTS, 1990). O vídeo foi criado levando em consideração a divulgação cientifica do

1 Consiste num objeto (apesar das variações) com uma ampola de vidro espelhada de ambos os lados dentro dele, cujo objetivo é

evitar a radiação de calor; entre a ampola e a parte plástica há ar rarefeito, muito parecido com o vácuo, para evitar que ocorra a
convecção e condução, já que esse ar é um péssimo condutor. Recipientes para líquidos quentes criadas para manter a temperatura
do mesmo por um tempo maior. 

2 Tem como objetivo estabelecer interação entre objetos inteligentes por meio da internet, ou seja, como se os objetos pudessem

trocar informações entre si usando a internet, criando um ambiente inteligente capaz de facilitar a vida das pessoas, em uma casa por
exemplo, a geladeira poderia te mostrar uma lista dos itens que estão faltando e sugerir que faça compras, ou ainda, indicar se há
algum produto com o prazo de validade expirado, sua aplicação é incrivelmente vasta, um outro exemplo seria um despertador (ou um
smartphone) avisar à uma chaleira para começar a preparar o café, pois a pessoa está prestes a levantar, uma garagem saber que o
carro do dono da casa está chegando e abrir automaticamente para que ele possa entrar.  Ver também reportagem da Wired: The
web is dead (ANDERSON; WOLFF, 2010).

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



produto e o público alvo são pessoas que não conhecem os termos e área da Internet das Coisas.
Assim os recursos de estilo e narrativos buscaram apresentar esses conceitos para o maior número
de pessoas possível. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A parte física do protótipo utilizou uma garrafa térmica de modelo comum, na intuição de criar
conforto entre produto x consumidor,  também foi  utilizado um sensor de temperatura LM35, um
módulo ESP8266 The Thing, uma placa de fenolite que serviu de base para a criação da PCI e um
pushbutton. Já  o  software  foi desenvolvido na plataforma  open-source  Arduino IDE, que utiliza a
linguagem  Wiring  —  orientada  à  objetos,  acionando  “bibliotecas”  e  algoritmos  que  executam
comandos para integração entre interação hardware/software + redes sociais online —.

A primeira etapa foi entender o funcionamento do módulo ESP8266 The Thing, foi identificado
uma porta analógica onde poderia ser realizado a leitura da temperatura pelo sensor LM35, além de
portas digitais que poderiam ser úteis conforme o desenvolver da programação e do sistema. O
módulo já contava com uma antena Wi-Fi, permitindo o acesso a internet através da inserção do ID
e  senha  da  rede  na  programação  com  os  comandos  da  biblioteca  própria  do  módulo.  Então
verificou-se se era possível acessar o Twitter através de alguma API, levando então, ao thingspeak,
que gerou uma chave que permitia a publicação de  tweets pelo módulo. Essa chave também foi
inserida na programação.

Testes foram feitos com o sensor e o módulo, um tweet seria enviado toda vez que o sensor
lesse uma temperatura maior que 25ºC — conversão dos dados lidos pelo sensor em graus Celsius
foi feita na programação, embora disponível em fóruns na comunidade Arduino —, algumas revisões
foram feitas na programação até que se atingiu o resultado desejado.

Após isso, variedades de tweets foram criadas, visto que se fosse tentado postar o mesmo
tweet repetidamente, a publicação seria impedida por ser considerada span, então foi criado quatro
strings contendo  a  mensagem  a  ser  postada  dependendo  de  uma  condição  próximas  à  uma
aleatoriedade  na  programação,  em  que  números  de  0  à  3  corresponderiam  aos  tweets,
respectivamente.

Ainda na protoboard, por questões de facilidade de prototipação, decidiu-se — após explorar
mais  as  funções do módulo  ESP826  The Thing — utilizar  o  recurso  deepsleep,  que permite  a
redução do consumo da bateria externa durante um tempo determinado na programação (comando
deepsleep  disponibilizado  pela  biblioteca  do  próprio  módulo),  aumentando  o  tempo  de  vida  do
produto. Toda vez que o módulo entra nesse estado, o código é relido a partir da rotina setup após o
tempo determinado, então toda vez que um tweet fora postado, foi considerado um tempo de 1 hora
em deepsleep, diminuindo o consumo da bateria durante este tempo.

Para  que  este  modo  possa  ser  utilizado,  viu-se  a  necessidade  de  interligar  dois  pinos
(apontada pelo próprio fabricante), XPD e DTR, porém, para programação e leitura serial — utilizada
para monitorar o funcionamento do sistema dentro da IDE — é  imprescindível que estes estejam
desconectados, dificultando a verificação da funcionalidade do recurso. Um botão foi pensado para
ativar esse recurso toda vez que se mantesse pressionado, então fora colocado na parte lateral da
tampa da garrafa, assim, quando a garrafa estivesse fechada o botão estaria pressionado, e isso
levaria ao baixo consumo de bateria, mas quando fosse parcialmente/totalmente aberta, o botão
seria  liberado,  permitindo  a  leitura  da  temperatura  interna  pelo  sensor,  que  desencadearia  os
comandos para a publicação de um dos 4 tweets.

Após testes bem sucedidos na,  a  PCI  foi  desenvolvida  se  baseando na configuração da
protoboard, levando em consideração todas as ligações necessárias entre os pinos do módulo e os
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elementos. Novamente após um estudo sobre o módulo e suas funcionalidades, fora encontrado um
modelo de bateria —  também recomendada pelo fabricante — que serviria perfeitamente para o
projeto devido suas dimensões e vida útil.

Figura 1: Sensor LM35 acoplado na parta inferior da tampa; Conexão do sensor LM35 e Pushbutton na PCI;
ESP8266 The Thing acoplado na PCI.

Fonte: Os autores.

O brainstorming para a criação do vídeo de animação lembrou que as qualidades técnicas e
da computação ubíqua deveriam estar presentes no conteúdo final. Assim, no processo de criação
de um roteiro foi-se estabelecido dois grandes momentos narrativos:

1) Apresentação do protótipo evidenciando que ele pode ser usado por uma pessoa idosa;
2) Apresentação dos cenários de aplicação de uma SIot – Internet das coisas social. 

O primeiro contato com o projeto e as tentativas em transformá-lo em um vídeo de animação
levou a um estudo sobre sua funcionalidade, de fato, mas também sobre sua razão de ser criado,
pesquisou-se sobre interações sociais de variadas faixas etárias, e mais além, da socialização em si,
o  porquê  de  isso  ser  importante,  os  meios  utilizados  na  cultura  que  permitem  pessoas  se
conectarem e criarem vínculos. É importante notar que como seres humanos, temos a necessidade
intrínseca  de  estabelecer  vínculos  com  outras  pessoas,  pois  assim  o  homem  se  supera  e  se
completa  (HARARI,  2015),  e  muitos  hábitos  cotidianos  acabaram  se  tornando  pretextos  para
estabelecer  novos  vínculos,  assim  como  manter  os  antigos,  como por  exemplo,  um bate-papo
durante um café da tarde. O desenho de personagens então trouxe essa qualidade humana na
interação  do  dispositivo,  se  valendo  de  dois  idosos  que  na  primeira  parte  do  vídeo,  moram
aparentemente sozinhos mas visitam um ao outro para tomar café.

Existem alguns softwares comerciais muito indicados para a produção deste tipo de material.
Neste projeto, optei pelo Blender, software gratuito e de código aberto, mas que vem recebendo
atualizações constantes e hoje é uma ferramenta bem completa. O Blender foi utilizado para animar
os personagens desenvolvidas, conforme ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2: software Blender em processo de animação dos personagens que explicam o conceito de Internet
das coisas. 

Fonte: Os autores.

Para  o  material  audiovisual  de  demonstração  do  projeto,  optamos  por  um  estilo  gráfico
simples,  colorido  e  estilizado,  para  manter  a  simplicidade  e  descontração  que  a  proposta  do
Coffeezin  traz.  A  modelagem  foi  feita  no  estilo  “cardboards”  -  polígonos  bidimensionais.  Na
animação as juntas são unidas com estrutura de links IK.

A figuras 3 ilustra bem como o estilo foi  aplicado na arte final  da animação e ilustram o
funcionamento do sistema. Na imagem vemos a garrafa térmica com corte transversal destacando a
presença de sensores no seu interior e o usuário interagindo com ela sem a necessidade de apertar
botões.  Esse  design  “transparente”  (WEISER,1996)  e  natural  destaca  aspectos  conceituais
importantes do grupo que é o de uma interface amigável com o usuário, conforme preconizado para
o campo da IoT e por pesquisadores como 
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Figura 3: estilo da animação e recursos narrativos destacam a interface amigável para o usuário do sistema. 
Fonte: Os autores.

Outro elemento que mereceu destaque no processo criativo de construção da animação foi o
foco em personagens idosos. Com o intuito de estimular o encontro e a visita dessa faixa etária da
população entre si, promovendo situações de sociabilidade e bem como de descontração. O projeto
teve  como  mote  o  fortalecimento  de  laços  sociais  e  afetivos  entre  idosos,  que  residem
prioritariamente sozinhos (LUCENA et al., 2017), assim a cena trouxe uma idosa que está sozinha e
prepara seu café, ao reconhecer a atividade da garrafa térmica manda o sinal que é visto por um
idoso vizinho (figura 4). 

Figura 4: roteiro e narração da animação considera o usuário idoso como usuário final do sistema, para
destacar que o projeto de IoT pode ser voltado para promoção da sociabilidade e consequentemente da

qualidade de vida de idosos que residem sozinhos. 
Fonte: Os autores.
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Por fim a animação apresenta cenários futuros onde objetos pervasivos conversarão uns com
os  outros.  Nesse  momento  são  destacados  na  animação  as  possibilidades  de  acionar  outros
objetos, como canecas e aromatizadores que funcionarão como sinalizadores de quem um vizinho
ou amigo fez um café e te convida a ir tomar. As cenas e a intenção final do audiovisual então foi o
de apresentar o cenário onde a IoT e o campo da sociabilidade e da promoção da saúde poderão se
encontrar. 

4 CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi abordado a necessidade de resgatar hábitos culturais enquanto inserimos
a população idosa na nova cultura formada pela evolução tecnológica (cibercultura).  Também é
importante notar a inserção de artefatos que, ao se integrar com o contexto online, podem promover
mais interação entre virtual/real. Diante da dificuldade em se apresentar a proposta de inovação
tecnológica e buscando divulgar  o  máximo o campo da Internet  das Coisas como meio para a
interação  social  foi  criando  um vídeo  de  animação  com  um minuto  de  duração.  O  recuso  do
audiovisual é rico para ilustrar e informar os espectadores sobre ciência e vem sendo utilizado como
proposta pedagógica a um bom tempo.  A propriedade ubíqua do sistema fora alcançada, evitando a
interação direta do idoso com a tecnologia embarcada, mesmo que ainda, desencadeie comandos
pelo uso instintivo da função do objeto e ilustradas na narrativa de forma colorida e lúdica. Ainda
empreenderemos etapas de teste em grupo de idosos, mas sabe-se que a conexão da garrafa
térmica  à  Internet ampliará essas possibilidades de interação e a divulgação do projeto abrirão
novas perspectivas para parcerias e compreensão da sociedade em geral. 
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