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Introdução: A Internet das Coisas é um conceito onde objetos são conectados à
internet. Também é possível monitorar e controlar esses dispositivos tornando-os parte
da rede. Para que isso seja possível é necessário que os dispositivos a serem
monitorados e/ou controlados possuam sensores e atuadores embutidos para reunir
dados e atuar sobre o meio através da rede. 
Simplificando, a Internet das Coisas é o futuro da tecnologia que pode tornar nossa
vida mais eficiente.
Arduino, Edison (INTEL) e Raspberry são mini laboratórios para iniciantes que
tenham interesse em desenvolver dispositivos para serem controlados e/ou
monitorados pela internet. Objetivo: Apresentar o estado da arte, pequenos protótipos,
programas e sketchs desenvolvidos que irão atuar sobre os dispositivos utilizando a
rede mundial de computadores. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido utilizando
pesquisa bibliográfica para levantamento do estado da arte da internet das coisas.
Utilizando o kit de desenvolvimento Arduino foram desenvolvidos alguns protótipos
tais como fechadura controlada via internet, robô controlado por bluetooth, alarme
configurado via internet entre outros.  Resultados: Foi desenvolvido um protótipo de
um robô que tem as funções de seguir linha, detectar distâncias e receber comandos de
dispositivos móveis utilizando bluetooth. Este também pode emitir sons através de um
buzzer e acender leds. O protótipo foi construído utilizando o Arduino como
plataforma. O App Inventor que foi desenvolvido pelo MIT (Massachusetts Institute of
Technology) foi utilizado para fazer a comunicação entre o dispositivo móvel e o robô.

Os protótipos desenvolvidos obtiveram sucesso na sua implementação e testes locais.
Testes com os mesmos protótipos serão realizados no laboratório utilizando a rede
mundial de computadores.  Conclusão: A internet das coisas é uma tecnologia que será
utilizada por todos de forma consciente ou inconsciente. A evolução dos equipamentos
digitais e também da linha branca já estão direcionando que esta tecnologia será muito
utilizada. Placas como Arduino, Edison (INTEL) e Raspberry Pi também estão
facilitando o desenvolvimento
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