
Projetos IoT
Internet das Coisas

Entendendo melhor oque significa e como 

mudará nossa vida.
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Quem sou eu
Formado em 2000, pela FATEC pelo curso de Tecnologia em 

Processamento de Dados.

Prestei serviço para empresas como:

 Icatel, Volks, Nokia, IG, Zanthus, Estadão,  entre outras.

Em 2007 comecei estudar eletrônica e arduino.

Fiz técnico em Mecânica industrial, para aprender os 

fundamentos de projetos mecânicos.

Comecei a desenvolver projetos em IoT.

Site: http://maurinsoft.com.br



Exemplos de meus projetos

Entre projetos que desenvolvi estão:

Forno elétrico industrial - ETEC 2015

Casa Inteligente (minha casa)

Robô (robotinics)

Projetos IoT diversos



Robotinics

Iniciado em 2014, tudo começou como uma 

brincadeira, para demonstrar para minhas filhas 

que era possível criar um robô.

Criando o robotinics parte 1

Robotinics - O Exterminador do Futuro

Projetos IOT com Arduino e Raspberry, 

desenvolvendo um robô

Site do projeto

http://maurinsoft.com.br/index.php/robotinics-3

https://youtu.be/3-b1SSWX-eo
https://youtu.be/lHxqZoMxsAs
https://sourceforge.net/projects/robotinics/files/livro/Projetos%20IOT%20com%20Arduino%20e%20Raspberry-rev10.pdf.zip/download
https://sourceforge.net/projects/robotinics/files/livro/Projetos%20IOT%20com%20Arduino%20e%20Raspberry-rev10.pdf.zip/download
http://maurinsoft.com.br/index.php/robotinics-3/


Forno Etec

Projeto de forno industrial controlado por 

computador.

Forno Etec

Site do projeto

http://maurinsoft.com.br/index.php/forno-etec/

https://youtu.be/9bCPSGr91rg
http://maurinsoft.com.br/index.php/forno-etec/


Outros projetos

https://grabcad.com/marcelo.martins-3

http://maurinsoft.com.br/index.php/blog/

https://www.youtube.com/user/marcelomaurin/

https://github.com/MarceloMaurin

https://grabcad.com/marcelo.martins-3
http://maurinsoft.com.br/index.php/blog/
https://www.youtube.com/user/marcelomaurin/
https://github.com/MarceloMaurin


Visão Geral

01
Internet das coisas é um conceito que se refere à interconexão digital 
de objetos cotidianos com a internet, conexão dos objetos mais do que 
das pessoas. Por outras palavras, a internet das coisas nada mais é 
que uma rede de objetos físicos capaz de reunir e de transmitir dados. 
Wikipédia

02 Forma inovadora de gerar informação através de todos os dispositivos e 

equipamentos.

03 Prever necessidades, analisar ações, prevendo consumo ou ações das pessoas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_das_coisas


Entendendo seus problemas

Imaginemos que ligaremos seu tênis a internet.

1) O que ganhariamos com isso

2) Como fariamos isso

3) Como transmitiriamos os dados

4) Qual a vantagem

5) Como analisariamos



Entendendo suas vantagens

Imaginemos que ligaremos seu tênis a internet.

1) Análise de evolução do atleta

2) Identificação de problemas de saúde

3) Prevenção e análise de riscos de saúde

4) Venda de materiais e suplementos



Quais as oportunidades

Desenvolvimento de novos itens (equipamentos)

Análise de dados gerados pelos equipamentos

Utilização dos equipamentos com novos enfoques

Venda e treinamento



O que é necessários

Aqui alguns requisitos para entrar nesta área.

Curiosidade

75%

Imaginação

83%

Conhecimento 
técnico

42%

Auto promoção

17%



Curiosidade

Ter uma visão do que serve não basta. É necessário ser crítico.

Buscando e se perguntando sempre:

Dá para fazer melhor, como funciona.

Fazendo sempre analise pessoal do que esta se estudando.
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Imaginação

A imaginação é a capacidade de pensar o impensado.

Apresentar um novo olhar para aquilo que já é consagrado.

Ser imaginativo, é sonhar com algo que não existe, mas também tornar seu sonho realidade.

Pessoas imaginativas, tendem a se tornar decepcionadas, quando não focam em resultados.

Porem a imaginação é uma ferramenta poderosa e pode ser seu aliado.

Em um mundo desigual, ser imaginativo, pode tornar você um vencedor.



Conhecimento técnico
Estude, se aprimore.

O Desenvolvimento 
pessoal, é importante.

Pois quem não conhece 
nada dificilmente tem 
argumentos para tornar 
sonhos realidade.

O conhecimento é a 
ferramenta que torna 
possível os sonhos se 
tornarem reais.



Auto Promoção

Seja um elo.

Procure somar.

Seja positivo.

Contagie quem 
esta ao seu lado.

Acredite em voce.

Mil cairão ao teu lado, dez mil 
à tua direita. 

Mas tu não serás atingido.



Ciclo do Desenvolvimento de Projetos

Criar o protótipo

Compartilhar

Refinar

Receber 
feedback

01

02

03

04

Digite seu texto aqui Digite seu 
texto aqui Digite seu texto aqui.

Digite seu texto aqui Digite seu 
texto aqui Digite seu texto aqui.

Digite seu texto aqui Digite seu 
texto aqui Digite seu texto aqui.

Digite seu texto aqui Digite seu 
texto aqui Digite seu texto aqui.



Cronograma do projeto

  

Atividade 1 A|tividade 2. Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Montagem de 
Idéia

Planejamento 
da História

Captação de 
Recursos

Execução das
Atividades

Testes 
melhorias Você Conseguiu

Sucesso

JAN FEV MAR ABR MAI JUN



Obrigado!

Obrigado por nos acompanhar 

Em mais esta jornada.


