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Resumo: Muitos pesquisadores da área de IoT têm 
proposto diversas arquiteturas para lidar com os 
diferentes requisitos necessários para sua implantação. 
Contudo, a literatura que compara essas arquiteturas 
ainda é escassa, mais especificamente quando se trata de 
barreiras de segurança, fatores humanos e modelo de 
negócios. Neste trabalho, descrevemos 3 tipos de 
arquiteturas IoT para dispositivos embarcados propostas 
pela literatura considerando essas barreiras de 
implantação. Será utilizado o modelo mosaico BRICS 
[1] como metodologia de comparação e testes empíricos 
na rede. 

1. Introdução 
A Internet Das Coisas (IoT) é um conceito que traz 

um novo paradigma para a comunicação sem fio a partir 
de dispositivos eletrônicos, uma vez que objetivo geral 
da IoT é estar sempre presente ao nosso redor e em 
qualquer lugar e atuar com usuários de forma 
transparente. Além disso, espera-se que as aplicações 
IoT possam trocar informações entre si para permitir 
maior interatividade com o usuário [2].  

Essa nova forma de comunicação se tornou uma 
ferramenta fundamental para aplicações ubíquas, tais 
como: monitoramento da saúde, segurança pessoal, 
logística, jogos, redes sociais, casas inteligentes, cidades 
inteligentes, entre muitas outras.  

Uma tecnologia que permite às aplicações estarem 
onipresentes requer soluções específicas, principalmente 
quando se fala em arquitetura de sistemas.  

O trabalho proposto tem por objetivo estudar 
arquiteturas de IoT para sistemas embarcados. Esse 
estudo constará de uma descrição de viabilidade de 
implantação utilizando o modelo BRICS, proposto em 
[1], e testes empíricos de comunicação feitos a partir da 
implementação da arquitetura em sistemas embarcados 
e servidores. 

2. Modelo BRICS 
Ao estudar uma arquitetura, é comum serem 

analisados os fatores tecnológicos envolvidos, fazendo 
um levantamento detalhado das características da 
arquitetura. Porém, existem outros tipos de fatores que 
muitas vezes não são considerados, podendo acarretar 
em problemas na aplicação de uma arquitetura. Tendo 
em vista esses problemas, foi proposto em [1] o modelo 
BRICS, a fim de fornecer embasamento técnico para 
análise completa de uma arquitetura. 

O BRICS é utilizado para modelar as barreiras para 
implementação de uma arquitetura estudada. Alguns 
fatores considerados nessa modelagem são: segurança, 
processo de negócio, fatores humanos, regulamentos, 
entre outros. 

3. Arquiteturas Estudadas 

Serão 3 arquiteturas estudadas nesse trabalho. A 
arquitetura centralizada é baseada unicamente no 
context broker, componente que irá distribuir as 
informações dos dispositivos para a aplicação. A 
arquitura Cliente/Servidor é baseada na centralizada, 
com exceção de que as informações são pré-processadas 
por servidores. Finalmente, a M2M utiliza os próprios 
dispositivos como distribuidores de informações. 

 
Figura 1 – Modelo de camadas do BRICS para análise 

de barreiras. 
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Figura 2 – Arquiteturas estudadas 

4. Metodologia 
O teste empírico de rede é baseado em um sistema  que 
consiste de dois mini-computadores Raspberry Pi, que 
representam um sensor e um atuador. A proposta desse 
experimento é medir o tempo de resposta de cada uma 
das arquiteturas considerando um sistema 
Sensor/Atuador. Inicialmente, o sensor enviará uma 
mensagem para a Aplicação informando a mudança de 
estado (etapa 1). Logo após, o sensor irá notificar o 
atuador que a mensagem foi enviada (etapa 2). Esta 
mensagem será enviada utilizando as próprias portas I/O 
das placas. Isso irá garantir que a latência seja a menor 
possível. 
Após a informação chegar e ser processada pela 
Aplicação, ela irá enviar uma mensagem ao atuador 
para que as ações sejam tomadas no ambiente (etapa 3). 
Por fim, o tempo de resposta será medido considerando 
a diferença de tempos entre a etapa 2 e 3. 
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