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RESUMO 

Um desafio da Internet das Coisas (IoT) é interligar dispositivos e sistemas heterogêneos, permitindo que cada um 
contribua, de acordo com a sua especialidade, para o funcionamento da rede como um todo. Este trabalho apresenta um 
Gateway Semântico capaz de gerenciar serviços presentes em dispositivos instalados em redes de sensores sem fio 
ZigBee ou permitindo também que dispositivos com capacidade de transmitir dados utilizando TCP/IP, através de sockets 
ou pelo protocolo MQTT, façam parte da rede IoT. Em tal situação, cabe ao Gateway proposto o trabalho de 
compreender os diferentes protocolos e tecnologias utilizadas para transmissão de dados pelos sensores e encaminhar a 
informação processada para o Middlware de IoT, na nuvem. Deste modo, dispositivos IoT com poucos recursos 
computacionais podem se juntar a rede, deixando tarefas computacionalmente complexas, tais como o controle de 
admissão, processos de criptografia e a comunicação com a nuvem, a cargo do Gateway, que possui mais recursos 
computacionais. O modelo adotado é flexível e permite a integração com diferentes MiddIlwares,de IoT sem realizar 
alterações nos dispositivos IoT, apenas no Gateway.  
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1. INTRODUÇÃO  

A Internet das Coisas (IoT) é um assunto em voga, podendo ser vista como um paradigma de construção de 
sistemas computacionais, de forma que os objetos a nossa volta estarão de alguma forma na rede com o 
intuito de estender as capacidades de interação no ambiente [Borgia 2014; Gubbi et al. 2013]. Já  
[Perera et al. 2014] destaca que a IoT “permite que pessoas e coisas estejam conectadas a qualquer tempo, 

em qualquer lugar, com qualquer coisa ou pessoa, idealmente usando qualquer caminho e qualquer 

dispositivo”. 
Os autores em [Gubbi et al. 2013] relatam que o número de coisas ligadas à Internet em 2011 havia 

ultrapassando a quantidade de pessoas no planeta, totalizando mais de 9 bilhões de dispositivos. Eles 
destacam que a previsão é que este número continue crescendo e chegue a 24 bilhões, nos próximos três 
anos. Essa quantidade de dispositivos tende a gerar um grande volume de dados, conforme destacam 
[Huacarpuma et al. 2016] e [Perera et al. 2014]. Mas, segundo este último, cria “um mundo onde todos os 

objetos estão conectados à Internet e comunicam-se entre si com o mínimo de intervenção humana” e, ainda, 
conforme [Silva et al. 2016b] atuam “para fornecer serviços transparentes (seamless) aos usuários. ” 

Em trabalhos sobre IoT tais como [Ferreira 2014], [D’Elia et al. 2010], [Gubbi et al. 2013], [Perera et al. 
2014] e [Zanella et al. 2014], verifica-se que a arquitetura de IoT é representada com os seguintes 
componentes comuns: objetos, gateways e middleware. Entende os “objetos” como entidades físicas e 
virtuais capazes de ser identificadas juntamente com seus serviços [Silva et al. 2016b]. Muitos objetos são 
dispositivos com restrições de energia, memória, processamento e largura de banda [Abdul-Qawy et al. 
2015], [Tschofenig e Arkko 2012], [Vasseur e Dunkels 2010]. Os serviços disponibilizados pelos objetos são 
as leituras dados existentes ou coletados pelos citados objetos e as ações que esses objetos podem realizar.  
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Nas arquiteturas descritas nas citadas referências, o gateway é o componente da conectividade, 
responsável por prover a comunicação dos objetos com o middleware. Ele é responsável por conectar à 
Internet os dispositivos que não possuem capacidade de se comunicarem via protocolo TCP/IP. 

O middleware contempla as ferramentas e os mecanismos que apoiam os funcionamentos desses objetos e 
da rede IoT como um todo. Essa parte da arquitetura normalmente está na Internet, preferencialmente em 
ambiente de nuvem computacional. Esta funcionalidade diferencia a IoT das demais redes de sensoriamento, 
especialmente porque o conhecimento é gerado para ser utilizado pelos seus usuários, conforme destacado 
por [Ferreira 2014] e [Silva et al. 2016b]. Verifica-se, entretanto, que um dos entraves para o crescimento da 
IoT é a falta de padronização da comunicação, o que [Desai et al. 2015] denomina de “Crise de 
Interoperabilidade IoT”. Ainda não há unanimidade na indústria sobre qual protocolo de troca de mensagens 
para dispositivos com suporte à pilha TCP/IP deve ser adotado, e o resultado disto é a falta de padronização 
entre os fabricantes de dispositivos, que em diversas situações criam até mesmo protocolos proprietários, 
impedindo qualquer chance de interoperabilidade. Este problema se torna mais grave para dispositivos que, 
operando apenas na camada dois (Enlace) do modelo OSI (acrônimo do inglês Open System 

Interconnection), dependem de um gateway para transmitir os dados para a rede IP, sendo que não há 
consenso sobre a sintaxe e a semântica desta conversão entre camadas [Desai et al. 2015]. 

Estas limitações dificultam que os objetos se conectem à rede IP, impedindo que cooperem com outros 
dispositivos e que trabalhem com informações de contexto, ambas condições vitais para a sua participação 
como parte da geração de conhecimento da rede IoT. Assim, um gateway como proposto neste artigo se torna 
imprescindível para contrabalançar tais limitações.  

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2 apresentamos os trabalhos que estão 
relacionados à temática deste artigo. Na Seção 3 é apresentada a proposta do Gateway Semântico. Na Seção 
4, apresentam-se os resultados obtidos na coleta de dados para validação deste trabalho e por fim, na Seção 5, 
apresentamos a conclusão e respetivos apontamentos para trabalhos futuros. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Roteadores para Internet das Coisas já são fabricados e explorados comercialmente por grandes empresas 
como Cisco, Dell, HP e Huawei, sendo também objeto de diversas obras acadêmicas. [Desai et al. 2015] 
descreve como os diferentes dispositivos ficam restritos a pequenos domínios, impossibilitando a 
interoperabilidade entre fabricantes de hardware, middleware e plataformas de nuvem. O autor enfatiza que 
os diferentes protocolos de rede que trabalham até a camada dois do modelo OSI como Bluetooth, ZWave e 
ZigBee não são interoperáveis e a comunicação entre elementos de diferentes redes se dá através de um 
gateway. Entre dispositivos com suporte a TCP/IP o problema se dá pela falta de padronização dos 
protocolos de envio de mensagens. Dispositivos finais podem se comunicar pelos protocolos XMPP, MQTT 
ou CoAP sendo que estes protocolos não são interoperáveis, necessitando novamente de um Gateway 
semântico, capaz de traduzir as diferentes mensagens recebidas. Outro entrave levantado pelo autor são os 
diferentes formatos de dados enviados pelos sensores, que podem seguir padrões pré-estabelecidos como 
SensorML, Semantic Sensor Network Ontology, ou ainda ser enviados por texto puro, dificultando o 
tratamento das informações pelo Gateway.  

O Universal Internet of Things (UIoT) é um projeto de uma pesquisa realizado pela Universidade de 
Brasília, consistindo do desenvolvimento e manutenção do middleware UIoT [Ferreira et al. 2013, Ferreira et 
al. 2014a, Ferreira et al. 2014b, Ferreira 2014], propondo uma arquitetura IoT para “controlar e notificar o 
estado atual de dispositivos genéricos”, com a utilização de Universal Plug and Play (UPnP) e componentes 
físicos e lógicos. Em [Silva et al. 2016b], tal visão é estendida, consolidando a Application Programming 

Interface (API) e os protocolos da arquitetura. Em [Silva et al. 2016a], propõe-se a substituição do UPnP por 
um mecanismo de auto registro no qual o próprio dispositivo, consciente do seu contexto, torna-se 
responsável pela iniciativa da sua participação na rede. Assim, o UIoT possui dois módulos: o REST API 

Approach for IoT SErvices (RAISE) e o User-oriented IoT Management System (UIMS). RAISe é a interface 
de serviços Web responsável por responder as requisições dos clientes, armazenando os dados fornecidos por 
estes. O UIMS é a interface visual onde o usuário pode consultar os dados manipulados pelo Middleware. 

Em geral, os middlewares IoT utilizam a Service Oriented Architecture (SOA) para disponibilizarem seus 
serviços aos demais componentes da rede IoT [Borgia 2014]. Assim como outros middlewares IoT descritos 
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nos trabalhos de [Brundu et al. 2017], [Gómez-Goiri et al. 2014], [Kim e Lee 2014], [Krylovskiy et al. 2015], 
[Patti e Acquaviva 2016], [Zanella et al. 2014], [Zeiner et al. 2016], o RAISE disponibiliza a sua interface via 
serviços REST, com o conteúdo da comunicação no formato JSON. 

Em geral, cada middleware citado prevê a possibilidade de uma extensão de funcionalidades na forma de 
um gateway. No presente artigo, adotamos o ponto de vista de [Al-Fuqaha et al. 2015] que defende que seja 
utilizado um Gateway semântico para evitar impedimentos de comunicação entre os objetos de IoT. Um 
Gateway semântico possui a capacidade de extrair informações das operações realizadas, traduzindo e 
transformando para diferentes formatos de dados [Al-Fuqaha et al. 2015]. 

Segundo [Borgia 2014; Desai et al. 2015], o gateway é um elemento crucial para a arquitetura IoT, sendo 
responsável por interligar os objetos com os serviços e ao middleware que, por sua vez, deve transformar a 
massa de dados fornecida pelos dispositivos em informação úteis aos componentes da rede IoT. 

Outro papel importante do Gateway Semântico IoT é o controle de admissão de novos dispositivos e 
serviços [Borgia 2014; Desai et al. 2015], recebendo solicitações dos objetos para fazerem parte da rede, 
repassando estas demandas ao servidor de autenticação e, dependendo da resposta, incluir o novo membro ou 
impedir que este faça parte da nova rede. Ao final deste processo, o gateway irá repassar os dados dos 
sensores ao middleware da rede IoT. 

3. PROPOSTA DO GATEWAY SEMÃNTICO DE IoT  

Descrevem-se nesta seção a estrutura e o funcionamento do Gateway semântico proposto. 

3.1 Estrutura do Gateway Semântico 

O gateway semântico proposto nesse artigo é capaz de receber dados de dispositivos inteligentes que se 
comuniquem através de Sockets TCP e UDP, MQTT e ZigBee, convertendo-os para chamadas REST, de 
forma que suas informações possam ser propagadas pela Internet, conforme ilustrado na figura 1a. Essa 
integração de diferentes protocolos, o controle e o gerenciamento de dispositivos e seus respectivos serviços 
proporciona uma interconexão coesa e coordenada entre a Internet e os dispositivos [Rahman et al. 2011]. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Gateway Semântico: (a) Posição na Arquitetura de IoT e (b) Diagrama de Módulos 

O Gateway Semântico é composto por: Módulo dos Manipuladores de Canais, Módulo Coordenador do 
Gateway e Módulo dos Manipuladores de Middleware, conforme ilustrado na Figura 1b. 

O Módulo dos Manipuladores de Canais (MMC) contém os manipuladores de cada canal de comunicação 
suportado pelo gateway. Nesse módulo, um manipulador de canal é responsável por fazer a interface do 
gateway com os objetos que utilizam esse canal. 

Quando é necessário habilitar algum componente de hardware para realizar a comunicação, como 
comunicação sem fio por ZigBee, o manipulador precisa fazer uso de um componente de software 
semelhante aos drivers de sistema operacional. A Subseção 3.2 traz mais detalhes sobre esse componente. 
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Cada manipulador de canal é responsável por definir as suas próprias formas de ler o conteúdo da 
mensagem e de identificar o cliente. Por exemplo, caso a comunicação ocorra por Socket TCP, o 
Manipulador de Canal TCP pode usar o Media Access Control (MAC) e/ou endereço IP do seu cliente. Para 
dispositivos ZigBee utiliza-se a identificação de cada nó, o Zigbee ID. 

O Módulo Coordenador do Gateway (MCG) é responsável por realizar a integração entre os canais de 
manipulação e os diferentes middlewares. Para isso, faz as operações como a tradução de formato, o controle 
da situação dos objetos e o controle de buffer, pois elas são necessárias para essa ligação. Com base na 
comunicação recebida do manipulador de protocolo, esse componente analisa a mensagem, identificando os 
serviços especificados pelo dispositivo remetente e preparando a mensagem para o Manipulador de 
Middleware. 

Na outra ponta, no Módulo de Manipuladores de Middlewares (M3), há um conjunto de interfaces para 
middlewares IoT que podem ser integrados para se comunicarem com os objetos. Dessa forma, o gateway 
pode conectar os seus objetos a outras plataformas IoT existentes, facilitando o envio de dados desses objetos 
ao middleware. Este processo é descrito na Subseção 3.4 

3.2 Interfaces de Comunicação 

O gateway é crucial para a maioria das aplicações IoT, tendo em vista que, atualmente, inexiste uma 
infraestrutura de comunicação consolidada e segura de transmissão e recepção de dados de sensores como 
Low Power Wide Area (LPWA), entre os dispositivos e a Internet. Essa comunicação ainda é praticamente 
inviável, tanto pelas capacidades tecnológicas dos dispositivos, quanto pelos citados problemas de 
escalabilidade, interoperabilidade, custo, desempenho, privacidade e segurança exigidos pela rede IoT. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o gateway marca a separação lógica dos drivers pertencentes a camadas 
superiores (e.g.: Middleware e Aplicação) daqueles pertinentes às Camadas de Percepção e Rede, 
especificadamente da Camada Física e Subcamada MAC, enfoques desta Seção. Estes drivers e protocolos 
possibilitam que o gateway reconheça e seja capaz de lidar com diferentes dispositivos IoT sem que haja 
interferência técnica adicional para traduzir a conexão entre end nodes e o gateway. Este princípio é 
semelhante aos drivers genéricos dos sistemas operacionais. 

3.3 Comunicação do Dispositivo com o Gateway 

O Gateway Semântico proposto implementa o modelo de comunicação Device-to-Gateway, definido pela 
RFC 74522, conforme detalhado na Tabela 1. 

Tabela 1. Comunicação do dispositivo com o Gateway 

Comunicação Descrição Desafio 
Device-to-Gateway Comunicação entre os dispositivos IoT e o 

Gateway, intermediando a comunicação e o 
transporte de dados entre os dispositivos e a 
nuvem. 

Garantir a ubiquidade da rede IoT com o uso de 
protocolos genéricos, fomentando interoperabilidade, 
controle e melhor gerenciamento dos dispositivos. 

 

Neste modelo, os dispositivos IoT precisam enviar dados de identificação junto com os dados de leitura 
dos sensores em um texto único e pré-formatado. O formato deste texto está detalhado na figura 2. O texto é 
composto por cinco campos, separados por ‘ponto e vírgula’, sendo que os primeiros três trazem informações 
referentes ao dispositivo e os dois últimos referentes ao serviço. 

Os três campos da primeira parte do texto serão utilizados para identificar o dispositivo junto ao 
middleware. Estes campos focam na identificação do dispositivo na rede segundo suas características como 
endereço físico, endereço de rede e nome. 

 

 

Figura 2. Formato da mensagem enviada ao Gateway 
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A segunda parte do texto traz então o nome do serviço e o valor medido. Cada dispositivo poderá realizar 
várias medições simultâneas, como temperatura do ambiente, umidade do ar, umidade do solo ou possuir 
atuadores que receberão comandos externos como acender ou apagar a luz, ligar ou desligar o motor, entre 
outros. Cada um desses serviços oferecidos pelo dispositivo precisa receber uma identificação única no 
middleware. Como o envio de cada medição pode ser feito em momentos distintos, o dispositivo deve usar 
uma única comunicação para enviá-lo. 

Ao receber a mensagem, o gateway fica responsável por realizar o processo de admissão e controle dos 
dispositivos e serviços a ele associados. O tratamento oferecido aos pacotes recebidos está representado na 
figura 3. Cabe ao gateway receber os dados brutos, identificar a porção referente ao nó e realizar o processo 
de cadastro do novo dispositivo no middleware. O passo seguinte desse processo é no sentido de identificar 
se o novo dispositivo já está cadastrado. 

 

 

Figura 3. Comandos de Retorno 

 
Para o gateway proposto, foram implementados quatro manipuladores de canal: Manipulador de Socket 

TCP, Manipulador de Socket UDP, Manipulador de MQTT e Manipulador de ZigBee. 

3.4 Comunicação entre o Gateway e o Middleware 

Uma vez que os dados do sensor foram recebidos pelo manipulador do canal utilizado e o controlador já 
realizou o tratamento necessário, tais dados são encaminhados ao manipulador responsável pela comunicação 
com o middleware IoT. O Gateway Semântico proposto possui o Manipulador RAISE (MR) que é uma 
implementação específica do MM3 para se integrar com o UIoT. 

É importante destacar que o manipulador do middleware é responsável por implementar as 
especificidades desse Middleware, deixando o restante do gateway genérico o suficiente para ser utilizado 
por outros middlewares sem ser impactado por idiossincrasias de algum middleware. Dessa forma, o MR 
implementa o protocolo de segurança daquele middleware, conforme definido em [Silva et al. 2016a]. 
Segundo esse protocolo de segurança, um dispositivo só está apto a enviar ou receber dados quando possui 
uma chave eletrônica válida. Assim, para garantir que o dispositivo esteja registrado, o MR faz o processo de 
auto registro exigido por aquele Middleware. 

A comunicação gerenciada pelo MR é toda realizada em APIs REST. Como essas APIs são síncronas, o 
MR envia a requisição HTTP para o middleware, recebe o resultado dessa requisição e devolve para o MCG. 
Por sua vez, este faz os tratamentos e validações referentes ao registro e à segurança dessa transação e 
devolve ao manipulador do canal utilizado pelo dispositivo. 

4. RESULTADOS 

Para validação da proposta, foi configurada uma rede IoT composta de três objetos inteligentes e um 
Gateway Semântico. Esses objetos inteligentes são sensores diversos que enviam as suas leituras em 
diferentes intervalos de tempo. A figura 4 ilustra um painel do Gateway Semântico preenchido com os três 
dispositivos utilizados no teste. 

Pode-se observar que o dispositivo “régua inteligente”, cujo número MAC é AA:BB:CC:DD:FA:06, 
possui cinco serviços, sendo que três são sensores do ambiente fazendo a leitura da luminosidade, 
temperatura e umidade e os outros dois coletam dados sobre a corrente e potência elétricas medidas em uma 
determinada tomada.  
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O Gateway Semântico também permite acompanhar as últimas leituras feitas pelo objeto. A figura 5 
exibe as leituras do sensor de luminosidade da régua inteligente. Esse mesmo serviço pode ser visto no UIMS 
na figura 6. Além de listar os valores enviados pelo dispositivo, esse recurso informa se esse dado foi enviado 
ou não para o middleware UIoT. 

 

 

Figura 4. Sensores Associados ao Gateway IOT 

 

Figura 5. Dados Transmitidos por um dos Sensores para o Gateway 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Conforme destaca [Borgia 2014], o gateway é um componente fundamental da arquitetura IoT porque ele 
conecta os mais diversos dispositivos aos componentes responsáveis por fazer o tratamento dos dados.  

Esse artigo apresenta um Gateway Semântico, com duas contribuições, sendo a primeira a comprovação 
de propostas como [Al-Fuqaha et al. 2015; Desai et al. 2015] sobre a utilização de conceitos semânticos para 
permitir a interoperabilidade entre diferentes protocolos de comunicação. No nosso caso, pode-se enviar 
mensagens via Socket TCP e UDP, bem como MQTT e ZigBee.  

A segunda contribuição é a apresentação da possibilidade de abstrair o middleware que pode ser utilizado 
pelos dispositivos, permitindo que este middleware seja escolhido de forma independente da escolha dos 
componentes e topologia dos dispositivos da rede IoT. 
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Figura 6. Visualização dos Dados no UIMS 

Como trabalhos futuros, vislumbram-se estudos sobre as questões elencadas nos parágrafos a seguir:  
Situação do objeto: aprimorar o controle da situação do dispositivo e seus serviços. Devido à 

heterogeneidade de comportamento dos objetos, o protótipo desenvolvido não consegue detectar quando há 
inatividade de um dos dispositivos gerenciados.  

Redundância: encontra-se em fase de realização no Gateway IoT, com o protocolo VRRP como 
Protocolo de redundância de Gateway e com sincronismo das tabelas de dispositivos e serviços, permitindo 
assim que um Gateway de Backup possa assumir todas as funções do Gateway principal em caso de falha.  

Otimização de tráfego: utilização de técnicas de otimização de transmissão WAN, como a segmentação 
dos dados em filas, realizando a priorização de pacotes em determinadas filas e a compactação e 
deduplicação de filas para a transmissão. 

Abstração do Middleware: conexão do Gateway a outros middlewares sem que isso impacte o 
funcionamento dos dispositivos. Pode-se assim conectar a middlewares disponíveis no mercado, como, por 
exemplo, o Amazon AWS IoT e o IBM Watson Internet Of Things. Também, como sugerido em [Desai et al. 
2015], o Gateway pode fazer a interface com serviços de visualização de dados como o Xively. 

Diversidade de drivers e protocolos: visando aumentar a gama de dispositivos e WSNs alcançados, é 
interessante incorporar outros protocolos como Bluetooth, NRF24L01, CoAP e 6LowPAN. Para habilitá-los, 
é preciso implementar drivers e manipuladores específicos para cada um. 

Conexão persistente: realizar a comunicação entre os dispositivos atuadores via websocket.  
Interface para atuadores: disponibilizar interface Web no Gateway Semântico para permitir a interação 

om os atuadores da rede. 
Discovery: implementar protocolos de descoberta como o UPnP, sugerido por [Ferreira et al. 2013, 

Ferreira 2014], para permitir a inclusão de dispositivos que não possuem a capacidade de enviar dados no 
formato pré-estabelecido pelo Gateway. 

Identificação: desenvolver técnicas mais consistentes para a identificação de dispositivos que ingressam 
na rede para evitar a duplicação de informações sobre dispositivos já cadastrados. 

Semântica das mensagens: aplicar conceitos de semântica no cabeçalho e no formato da comunicação 
para identificar o protocolo utilizado. 
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