
PROPOSTA DE ADOÇÃO DE MICROSSERVIÇOS EM IOT 

Lucas M. C. e Martins1, Francisco L. de Caldas Filho1, Rafael T. de Sousa Júnior1,  
William F. Giozza1 e João Paulo C. L. da Costa1 

1INCT em Segurança Cibernética - Núcleo 6, Departamento de Engenharia Elétrica,  
Universidade de Brasília UnB - Brasil 

RESUMO 

As aplicações de Internet das Coisas (IoT) saíram do campo experimental e estão em vertiginoso crescimento, chegando 
ao consumidor final. Como são intrinsecamente ligadas ao mundo físico, as aplicações construídas nesse paradigma 
demandam maior disponibilidade e escalabilidade, bem como apresentam comportamento variável. Com o objetivo de 
melhorar a disponibilidade e confiabilidade de instâncias de rede IoT, apresentamos uma proposta de aplicar o padrão 
arquitetural de Microsserviços, tomando por base um middleware de IoT com arquitetura monolítica de serviços web. 
Descrevemos a reengenharia que deve ser feita e, por fim, analisamos as vantagens e desvantagens dessa abordagem, com 
destaque à otimização dos recursos de infraestrutura, à facilidade de manutenção e evolução, bem como à inclinação à 
elasticidade que a arquitetura permite. 
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1. INTRODUÇÃO 

A conexão em rede vem revolucionando a forma de interação da nossa sociedade. Essa transformação se 
potencializou com o surgimento da Internet, nos anos 1980, e da Web, a partir da década seguinte. 
Primeiramente a Internet foi adotada no meio acadêmico e militar, em seguida no meio comercial e 
empresarial e finalmente nas relações interpessoais e no entretenimento. 

Esse crescimento gradativo da Internet pode ser caracterizado pela evolução da estrutura e funcionamento 
das aplicações sobre protocolo HTTP: a) aplicações sem protocolo HTTP; b) páginas estáticas, páginas Web 
construídas de forma estática com linguagens de marcação e estilo; c) sítios dinâmicos, páginas geradas 
dinamicamente por linguagens de script e bancos de dados leves; d) Web 2.0, na qual o usuário participava 
mais ativamente na construção do conteúdo; e e) redes sociais, organizações de pessoas em uma rede 
computacional onde se constroem relações e interações interpessoais e grupais. Acrescenta-se a tal 
fenômeno, a concomitante popularização dos smartphones e tablets, a partir de meados dos anos 2000, 
advento que viabilizou e impulsionou a computação móvel. 

Já na perspectiva de uma nova evolução de paradigma, [Gubbi et al. 2013] destaca que na Internet do 
Futuro, os objetos do mundo “real” farão parte da rede mundial, fornecendo informações e ações para os 
demais recursos com acesso a tal rede. Com a integração dos chamados “objetos inteligentes” (tradução livre 
do inglês smart object) à Internet, surgiu o termo Internet das Coisas (em inglês, Internet of Things, IoT). 
[Perera et al. 2014] lembra que IoT “promete criar um mundo onde todos os objetos estão conectados à 

Internet e comunicam-se entre si com o mínimo de intervenção humana”. 

1.1 IoT 

Entre outros significados do termo, IoT é também um paradigma de construção de sistemas computacionais. 
[Gubbi et al. 2013] define IoT como um paradigma onde alguns dos objetos a nossa volta estarão de alguma 
forma na rede, com o intuito de estender as capacidades do ambiente. [Perera et al. 2014] destaca que 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”. 
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Impulsionado pela conectividade e acessibilidade provida pela Internet, a IoT foi rapidamente percebida 
como uma forma factível de tornar a computação ubíqua uma realidade para a sociedade como um todo,  
conforme lembra [Ferreira 2014]. Assim, o objetivo de conectar esses objetos à rede é criar uma interação 
transparente do ambiente “inteligente” com os seus usuários.  

Apesar de ser citada como algo único, [Silva et al. Set-2016] destaca que devem existir diversas redes IoT 
nas quais um mesmo objeto inteligente pode interagir. Cita três possíveis cenários nos quais essas interações 
podem ocorrer: de forma temporária, de forma concomitante e de forma móvel. 

Considerando esses cenários, [Silva et al. Set-2016] exemplifica com a seguinte situação: quando uma 
pessoa se desloca com o seu smartphone de casa para o trabalho, o telefone pode fazer parte da rede IoT da 
sua casa, de seu veículo, do seu corpo (rede construída a partir de dispositivos em seu vestuário), da rota 
(rede existente no caminho) e do trabalho. 

Além disso, [Botta et al. 2014], [Gubbi et al. 2013] e [Perera et al. 2014] destacam que a IoT se diferencia 
das redes de sensores porque traz inteligência para o seu domínio, convertendo as informações e as ações em 
conhecimento. Dessa forma, esse conhecimento retroalimenta a rede, criando novas ações e informações. 

O crescimento da quantidade de dispositivos conectados e a busca por dispositivos que atuem no dia-a-dia 
das pessoas sinalizam que a IoT representará uma significativa parcela da utilização de recursos 
computacionais e da Internet. [Gubbi et al. 2013] diz que se espera que a quantidade de dispositivos 
conectados à Internet salte de 9 bilhões, em 2013, para 24 bilhões em 2020. Além desse crescimento na 
quantidade de dispositivos, eles inundarão o tráfego da Internet com informações e operações a cada instante. 

Para lidar com esse aumento de demanda e obter vantagens das informações e operações disponíveis, 
haverá a necessidade de aumentar a capacidade da infraestrutura de rede e dos centros de dados. Destaque 
nos últimos anos, o paradigma da computação em nuvem (em inglês, cloud computing) visa evoluir 
mecanismos de escalabilidade para viabilizar o aumento de capacidade de armazenamento e processamento 
de informações na Internet, tanto para atender aumento natural de demanda, quanto os picos de demanda. 
Dessa forma, [Gubbi et al. 2013] descreve que funcionalidades de IoT poderiam ser processadas em segundo 
plano na nuvem, de forma invisível ao usuário. 

Diversos projetos acadêmicos e na indústria exploram aspectos de IoT. Destacamos Universal Internet of 
Thing (UIoT) [Silva et al. Jan-2016], DIMMER Smart City [Kostelnik et al. 2015], iNUIT [Carrino et al. 
2016], LinkSmart [Kostelnik et al. 2011], Padova Smart City [Zanella et al. 2014], SeCoS [Zeiner et al. 
2016], SOFIA [D’Elia et al. 2010], além de relatos em [Repta et al. 2013] e [Salikhov et al. 2016]. 

Dentre esses, o presente artigo se interessa diretamente pelo UIoT que é um projeto open source fruto de 
pesquisas realizadas na Universidade de Brasília. Após discussões e especificações em [Ferreira et al. 2013], 
[Ferreira et al. Jun-2014] e [Ferreira et al. Jul-2014], [Ferreira 2014] propõe uma arquitetura de middleware 
IoT para “controlar e notificar o estado atual de dispositivos genéricos”. Na sua proposta, define a utilização 
de Universal Plug and Play (UPnP) e também especifica os componentes físicos e lógicos dessa arquitetura 
que permitem a interação com os objetos inteligentes. Em [Silva et al. Jan-2016], refina-se e evolui-se essa 
visão, consolidando a Interface de Programação de Aplicativos (tradução livre do inglês Application 

Programming Interface – API) e os protocolos da arquitetura. 
Em [Silva et al. Set-2016], propõe-se a substituição do UPnP por um processo de autorregistro no qual o 

próprio dispositivo, a par do seu contexto, torna-se responsável pela iniciativa da sua participação na rede. 

1.2 Microsserviços 

Microsserviços é um estilo arquitetural de software que, inspirado nas práticas ágeis, emergiu no setor de 
software com o objetivo de aumentar a capacidade dos times de desenvolvimento de construírem e manterem 
aplicações grandes em ambientes corporativos. Nesse estilo, uma aplicação é construída pela composição de 
diversos microsserviços. Um microsserviço é um serviço pequeno e autônomo que se comunica sobre uma 
infraestrutura leve de rede e de protocolos. Nessa definição, “Pequeno” quer dizer que o serviço deve ter uma 
única responsabilidade, enquanto “Autônomo” significa que o serviço deve ter sua infraestrutura própria e 
independente.  

Trabalhos como [Alshuqayran et al. 2016] e [Pahl et al. 2016] fazem uma revisão da literatura sobre 
Microsserviços. Já em [Thönes 2015], encontra-se uma entrevista que facilita o primeiro contato com o 
assunto. Esses trabalhos ajudam a visualizar o cenário atual e os caminhos que o tema tende a seguir. 
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[Lewis e Fowler 2014] e [Newman 2015] relatam que o estilo arquitetural Microsserviços não foi 
inventado, mas surgiu a partir das experiências de diferentes equipes de software com diversas técnicas, 
padrões, práticas e ferramentas. O termo “Microsserviços” foi utilizado pela primeira vez em 2011 em uma 
oficina de arquitetura de software notando-se que, até então, diversos termos eram utilizados para descrever 
essa forma de abordagem. 

Nessas experiências, [Newman 2015] afirma que as organizações perceberam que puderam entregar 
software mais rápido quando adotaram arquiteturas com granularidade fina. [Thönes 2015] acrescenta que 
muitas organizações começaram implementando grandes sistemas e bancos de dados e empiricamente 
chegaram a Microsserviços a partir da divisão destes grandes sistemas. Como exemplos emblemáticos, cita 
os casos de Netflix e Amazon. 

Em [Newman 2015], explora-se mais sobre Microsserviços, enumerando as influências e outros 
princípios que orientam a sua utilização. 

Como destaca [Thönes 2015], a automação da infraestrutura compreende todo um movimento de 
melhores práticas da automação das operações aliadas à infraestrutura codificada (tradução livre do inglês 
Infrastructure as Code) 

[Dragoni et al. 2016] considera que microsserviços são a segunda geração de arquiteturas orientadas a 
serviços, uma evolução da Arquitetura Orientada a Serviços (tradução livre do inglês Service-Oriented 

Architecture – SOA). Destaca também os conceitos oriundos de SOA: dividir a implementação da aplicação 
em serviços e orquestração e coreografia de serviços. Também salienta as diferenças fundamentais que 
separam Microsserviços de SOA: o tamanho do serviço deve ser pequeno, possuindo uma única 
responsabilidade; o contexto delimitado, importado da Abordagem Orientada a Domínio (tradução livre do 
inglês Domain-Driven Design – DDD), que combina funcionalidades relacionadas em uma única capacidade 
organizacional e a independência operacional entre os serviços na qual cada parte do serviço deve ser 
construída e executada de forma independente das demais. 

[Lewis e Fowler 2014] ressaltam que o canal é outra grande diferença entre as duas gerações de 
arquiteturas orientadas a serviços. SOA apoia-se em middlewares como Enterprise Service Bus (ESB) que 
atuam como meio de integração de serviços. ESBs são produtos com várias funcionalidades e facilidades 
como roteamento de mensagens, transformação de dados, transformação de protocolos e aplicação de regras 
de negócio. Já para Microsserviços, o canal é unicamente um meio de transporte. [Lewis e Fowler 2014] 
explicitam essa abordagem com a expressão “terminais inteligentes e canais burros” (tradução livre do inglês 
smart endpoints and dumb pipes). 

Para atender a demanda crescente por recursos das aplicações, é desejável que a arquitetura de software 
seja escalável. O estilo arquitetural Microsserviços traz facilidades para aumentar a capacidade de uma 
aplicação, bastando que novas instâncias dos microsserviços dessa aplicação sejam disponibilizadas e, 
quando não forem mais necessárias, essas instâncias podem ser desligadas. É importante ressaltar que, como 
cada microsserviço é independente, eles podem ser aumentados individualmente, sem que outros 
microsserviços sejam impactados. Essa característica ajuda a ter o benefício da capacidade de processamento 
virtualmente infinita da computação em nuvem, conforme [Botta et al. 2014]. 

Percebe-se mais claramente a inovação de Microsserviços se essa arquitetura for comparada com a 
arquitetura largamente utilizada em ambiente corporativo: o estilo arquitetural monolítico. Em [Dragoni et al. 
2016], define-se uma aplicação monolítica como aquela “cujos módulos não podem ser executados de forma 

independente”. [Newman 2015] destaca que toda a aplicação é construída em um mesmo conjunto de 
tecnologias e, como consequência, utiliza os mesmos servidores na sua infraestrutura.  

A figura 1 destaca a diferença na estrutura da abordagem arquitetural de uma aplicação monolítica e de 
uma aplicação com microsserviços. Enquanto a monolítica utiliza a mesma infraestrutura para todas as 
funcionalidades, os microsserviços da outra possuem uma completa separação de toda a sua pilha 
tecnológica, sendo executados em processos separados de forma que a comunicação via HTTP/HTTPS é a 
única ligação entre os microsserviços. Conforme ilustrado nessa figura, cada microsserviço pode ter sua 
própria infraestrutura de armazenamento de dados ou pode compartilhar com outros microsserviços um 
mesmo serviço de armazenamento de dados. 
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Figura 1. Comparação entre as arquiteturas Monolítica e Microsserviços 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Tanto IoT quanto Microsserviços podem ser ainda considerados como tecnologias emergentes e não possuem 
modelos e definições totalmente consolidados, mas são temas largamente discutidos na academia e na 
indústria de tecnologia nos últimos anos. Nesta seção, apresentamos uma introdução à abordagem encontrada 
nos trabalhos e sua relação com a proposta deste trabalho. 

Trabalhos como [Ferreira et al. 2013], [Ferreira 2014], [Ferreira et al. Jul-2014],  
[Ferreira et al. Jun-2014], [Silva et al. Jan-2016], [Silva et al. Set-2016], [D’Elia et al. 2010], [Kostelnik et al. 
2011], [Repta et al. 2013], [Sicari et al. 2015] e [Zanella et al. 2014] apresentam discussões sobre IoT, 
fazendo considerações e propostas quanto a sua aplicabilidade, suas fragilidades, sua arquitetura, seus 
protocolos e sua infraestrutura. Porém, sob o ponto de vista da arquitetura dos softwares inseridos em IoT, 
nenhum desses trabalhos considera a utilização de Microsserviços. 

[Botta et al. 2014], [Carrino et al. 2016], [Gubbi et al. 2013] e [Perera et al. 2014] discutem a contribuição 
que a computação em nuvem traz à arquitetura IoT. Porém, além de discutir benefícios e limitações, esses 
trabalhos trazem propostas convencionais para a forma como as aplicações e os componentes da rede IoT são 
construídos e implantados na nuvem. 

A literatura sobre Microsserviços aborda largamente os mais diversos pontos da arquitetura. Todavia, o 
seu foco comum é a indústria de software, bem como o impacto dos Microsserviços no ecossistema do 
software, incluindo a indústria dos aplicativos para smartphones. 

Trabalhos como [Zeiner et al. 2016], [Salikhov et al. 2016] e [Kostelnik et al. 2015] apresentam 
convergência entre as duas áreas de pesquisa. Nos parágrafos a seguir, detalhamos brevemente essa 
convergência. 

Pensando na necessidade de robustez e na capacidade de evoluir ao longo do tempo, [Kostelnik et al. 
2015] relatam a experiência da utilização de Microsserviços em uma plataforma de um projeto do programa 
Smart City. O experimento é direcionado ao tema de eficiência energética, bem como detalha a utilização de 
serviços com o foco em prover informação semântica sobre o domínio de aplicação. O trabalho sugere a 
utilização de Microsserviços para atender desafios de IoT, considerando cada microsserviço como  
elemento-base que pode ser utilizado e reutilizado conforme a necessidade. Porém, ainda é um trabalho 
inicial, experimentado em um contexto de uso simplificado e com poucos resultados apresentados. 
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O trabalho de [Salikhov et al. 2016] apresenta “um protótipo de plataforma com suporte a múltiplas 
aplicações concorrentes para prédios inteligentes, na qual é utilizada uma rede avançada de sensores, bem 
como uma arquitetura de microsserviços distribuídos”. Tal trabalho defende a utilização de Microsserviços e 
computação em nuvem para implementar esse ambiente IoT. Porém, a arquitetura é descrita em alto nível, 
com foco na utilização de Jolie (http://www.jolie-lang.org/), uma linguagem voltada para a implementação de 
microsserviços. 

Pensando em se beneficiar da flexibilidade da estrutura e da agilidade para o desenvolvimento, [Zeiner et 
al. 2016] apresentam um “arcabouço de aplicação internet das coisas com REST API construídos em 
microsserviços”. Preocupam-se em fazer uso de todos os benefícios de Microsserviços para construir uma 
estrutura que possa evoluir ao longo do tempo, sendo adaptável aos novos cenários. O trabalho esboça a 
arquitetura dessa proposta, utilizando conceitos IoT e Microsserviços. Porém, sua proposta possui limitações. 
A primeira é que ela se foca nas ferramentas e estruturas de suporte da rede IoT e deixa o lado dos objetos 
inteligentes sem investigação. Dessa forma, já se parte do princípio de que o dispositivo está conectado na 
Internet para participar da rede IoT. A segunda desvantagem é que, apesar de se basear em Microsserviços, a 
proposta ainda possui características monolíticas. Por exemplo, há um direcionamento para a utilização de 
um serviço centralizado de armazenamento de dados. A centralização provoca a dependência de outro 
recurso e isto é exatamente o que não se deseja na abordagem de microsserviços. 

3. PROPOSTA DE IOT COM MICROSSERVIÇOS 

Quando é concebida no paradigma monolítico, a aplicação IoT responsável por dar suporte aos objetos 
inteligentes concentra todos os serviços e interfaces em um único software, dentro de uma infraestrutura 
integrada e homogênea. 

Considerando o grande risco e a alta complexidade de colocar todos os módulos em uma única e grande 
aplicação monolítica, o middleware UIoT faz uso do princípio da modularização em suas aplicações. Vale 
notar que, sendo prática comum na computação, a modularização tornou-se um princípio na Engenharia de 
Software [Bourque e Fairley 2014]. Dessa forma, no UIoT foram projetadas duas aplicações distintas para 
compor o middleware. A primeira aplicação é o RAISe, acrônimo para REST Abstract Service Layer, que 
contém toda a API REST que pode ser utilizada pelos integrantes da rede UIoT. A segunda é o UIMS, 
acrônimo para User-oriented IoT Management System, que é o software responsável pela consulta amigável 
de dados gerados por todos os elementos da rede IoT. 

Para estudar o comportamento da rede IoT, consideraremos o funcionamento ideal da rede e dos objetos 
inteligentes, bem como focaremos a análise no processo de autorregistro dos dispositivos no RAISe, 
conforme descrito em [Silva et al. Set-2016]. 

Considerando           como um período de tempo fixo no qual o token de identificação do objeto 
inteligente permaneça válido e            como o intervalo de tempo entre cada envio de dados para o RAISe, 
a Eq. 1 define      como a quantidade máxima de interações que podem ser realizadas no ciclo de validade 
do token de um dispositivo. 

                           (1) 

 

A Eq. 2 descreve a quantidade de serviços executados em uma interação  , com  ,  ,   e    
correspondendo respectivamente às operações REST descritas na tabela 1 e   à quantidade de serviços 
oferecidos pelo objeto inteligente. Na primeira interação, é necessário realizar o autorregistro, fazendo todas 
as requisições possíveis desse procedimento. Em seguida, enquanto o token estiver válido, faz-se as 
requisições referentes aos serviços oferecidos pelo dispositivo. Por fim, quando o token expirar, é realizada 
somente uma requisição que recebe uma informação de acesso negado, sinalizando ao dispositivo a 
necessidade de se recadastrar. 

 

                                                  (2) 
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Por fim, derivada da Eq. 2, a Eq. 3 descreve     como a quantidade total de operações de um objeto 
inteligente durante um ciclo de validade do seu token. 

 

                                                                            
 

(3) 

 

Com base nessas equações, pode-se realizar uma projeção da quantidade de operações que o dispositivo 
faria durante a validade do seu token. Para a projeção, foi considerado que o token tem prazo de 2 horas de 
validade, que o dispositivo envia ao RAISe informações de seus dois serviços a cada dez segundos e que a 
rede e o objeto inteligente possuem comportamento estável. 

Tabela 1. Simulação da quantidade de serviços executados. 

Serviço Símbolo Fórmula Quant. % 
POST /devices     1 0,0007% 
POST /services     2 0,0014% 
POST /arguments     2 0,0014% 
PUT /arguments                   1.443 99,9965% 
Total      1.448 -- 

 

A arquitetura de Microsserviços lida bem com esse tipo de cenário visto que permite diferenciar os 
diversos serviços que compõem a aplicação. Assim, foi proposta uma reengenharia da estrutura inicialmente 
monolítica do UIoT. Segundo [Bourque e Fairley 2014], a reengenharia é a reconstrução de um software de 
forma nova, destacando também que a reengenharia procura reorganizar a estrutura e a manutenibilidade do 
software sem alterar seu comportamento. A reengenharia focou-se sobre a aplicação RAISe do UIoT, 
transformando cada um dos seus serviços em um microsserviço separado, segundo a arquitetura 
Microsserviços. Dessa forma, o RAISe seria composto pelos microsserviços descritos na tabela 1, cada um 
executado de forma independente em sua própria infraestrutura. A figura 2 mostra os microsserviços do 
RAISe que estão envolvidos no processo de autorregistro descrito nesta seção. 

 

Figura 2. Microsserviços sugeridos para o RAISe 

Em prol dessa proposta pesa o fato de que essa alteração não traz incompatibilidade alguma para os 
clientes do RAISe, visto que a nenhuma alteração deve ser feita na assinatura e nem no comportamento dos 
serviços existentes. 

Mas, por outro lado, Microsserviços é uma arquitetura inerentemente distribuída, trazendo consigo toda a 
complicação desse paradigma computacional. O primeiro fator de complicação que se evidencia é a 
configuração e a implantação da aplicação. Para remediar esse tipo de problema, [Thönes 2015], [Lewis e 
Fowler 2014] e [Newman 2015] sugerem a utilização da automação da infraestrutura, de forma que 
ferramentas computacionais seriam responsáveis pela configuração, publicação, teste e verificação de 
disponibilidade dos microsserviços, bem como das aplicações que os consomem. 
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4. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Esse trabalho propôs a reengenharia dos aplicativos do middleware UIoT para o padrão arquitetural 
Microsserviços. Inicialmente, cabe ressaltar que este trabalho se ateve a descrever tal alteração no RAISe. 
Entretanto, essa reengenharia também pode ser aplicada ao UIMS. Com a utilização de Microsserviços, 
espera-se que o UIoT obtenha benefícios como: 
 Permitir que cada microsserviços seja escrito segundo a tecnologia e a infraestrutura que for necessária 

para ele, como esclarece a figura 2. Essa variação tecnológica não traz qualquer impacto para as 
decisões arquiteturais e tecnológicas dos demais microsserviços; 

 A infraestrutura pode ser redimensionada para atender à necessidade específica de cada microsserviço, 
sem causar impacto em outro microsserviço. Assim, pode-se otimizar a infraestrutura, bem como 
aplicar a elasticidade de forma pontual para o serviço PUT /arguments, que é o grande consumidor 
de recursos de infraestrutura; 

 A manutenção corretiva, a adaptativa e até mesmo a evolutiva pode ser feita de forma isolada em um 
microsserviço específico. Essa possibilidade facilita a utilização de técnicas como a criação de serviços 
temporários, desativação de um recurso ou serviço, bem como testes de novas versões de serviços; 

 Pode-se conviver com diferentes versões de serviços, conforme a necessidade. Por princípio, o contrato 
de um serviço não pode ser alterado. Mas, se necessário, pode-se disponibilizar versões antigas do 
serviço para manter a compatibilidade com os clientes que não puderem se adaptar em tempo; 

 A utilização de contêineres garante a reprodutibilidade do software da forma como ele fora definido. 
Visto que as imagens que são reproduzidas pelos contêineres carregam consigo as bibliotecas e as 
configurações, garante-se que o ambiente pode ser reproduzido da forma como fora configurado; 

 A utilização de contêineres também facilita que se teste o sistema por completo, por consequência da 
automação da infraestrutura, baseada na infraestrutura codificada, que possibilita a reprodução e o teste. 

Além dos benefícios supracitados, a utilização de Microsserviços tem como objetivo iniciar o arcabouço 
de uma miniaturização do middleware, de forma que ele possa ser portado para arquiteturas reduzidas como a 
arquitetura ARM. Trabalhos como o de [Krylovskiy 2015] avaliam o desempenho de contêineres em 
dispositivos IoT em Raspberry Pi (https://www.raspberrypi.org/). A utilização desse tipo de plataforma 
permite explorar a utilização de soluções embarcadas. 

Como trabalhos futuros, vislumbramos estudos sobre as questões a seguir: Analisar e comparar o 
desempenho do middleware implementado com microsserviços com a sua versão monolítica e comparar o 
comportamento de ambos, especialmente quando há aumento de demanda; Avaliar a aplicabilidade da 
miniaturização do middleware IoT; Explorar questões de qualidade, como a confiabilidade e a testabilidade, 
do middleware implementado com microsserviços. 
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