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RESUMO 
 

As novas formas de interação entre a pessoa e o computador são estabelecidas 
com a incorporação dos computadores em diversos artefatos do nosso cotidiano. Em 
um ambiente IoT (Internet of Things), esta interação pode ocorrer por meio de 
múltiplos dispositivos que combinam o objeto com atuadores e os diversos tipos de 
sensores, determinando o tipo de interação entre o usuário e um ambiente IoT. O 
sucesso desta interação depende das informações coletadas adequadamente, 
conforme o projeto elaborado pelo projetista. Desta forma, o objetivo deste trabalho é 
aproximar a IHC (Interação Humano Computador) ao projeto IoT, compreendendo 
como acontece a interação entre a pessoa e um ambiente IoT, por meio da aplicação 
dos conceitos da Engenharia Semiótica para contribuir em uma comunicação eficaz e 
eficiente e, consequentemente, aumentar a qualidade de uso do sistema. A 
Engenharia Semiótica é uma teoria da IHC que considera toda forma de interação 
como um artefato para comunicar uma mensagem entre o projetista do sistema e o 
usuário, denominada metacomunicação, e está fundamentada na Semiótica que 
estuda os signos e o processo de comunicação, e seu principal atributo de qualidade 
é a comunicabilidade. Desta forma, para a aplicação dos conceitos da Engenharia 
Semiótica no projeto de interação entre a pessoa e o ambiente IoT, é necessário 
identificar e classificar os signos presentes nesta interação. O método de inspeção da 
Engenharia Semiótica é denominado MIS (Método de Inspeção Semiótica), sendo 
usado na inspeção dos signos e da comunicabilidade do sistema. Os signos e a sua 
significação podem ser identificados e classificados com o apoio do MIS no momento 
do projeto, investigando os signos estáticos, dinâmicos e metalinguísticos para a 
emissão da mensagem sob a visão do projetista. A validação na aplicação dos 
conceitos da Engenharia Semiótica em projetos de interação em um ambiente IoT, 
aconteceu de forma positiva, mas com algumas restrições, que refletem as 
características específicas neste tipo de interação como a ubiquidade e o 
distanciamento das formas tradicionais de interação (mouse, tela, teclado) entre a 
pessoa e o computador. 
 
 
Palavras-chave: Interação-humano computador; Internet of things; Engenharia 
semiótica; Signos; Método de inspeção semiótica. 

 
 
  



ABSTRACT 
 

Signs of Semiotic Engineering in Interaction Design at Internet of Things 
 
 

The new forms of interaction between Human and Computer are established 
when computers are incorporated to several artefacts of our daily lives. In an IoT 
(Internet of Things) environment, this interaction can happen by means of multiple 
devices that combine the object with actuators and the several types of sensors, 
determining the type of interaction between user and IoT environment. The success of 
this interaction depends on collecting information properly, according to the design 
elaborated by the designer. Thus, the objective of this paper is to bring the HCI (Human 
Computer Interaction) and IoT project closer together, understanding how the 
interaction between Human and IoT environment happens, by applying the concepts 
of Semiotic Engineering to contribute to an effective and efficient communication and 
consequently, increase the system´s quality of use. Semiotic Engineering is a theory 
of HCI that considers all kinds of interaction an artefact to communicate a message 
from the system designer to the user, called metacommunication; it is based on 
Semiotics, which studies signs and the communication process, and its main quality 
attribute is communicability. Therefore, to apply the concepts of Semiotic Engineering 
to the project of interaction between Human and the IoT environment, one must identify 
and classify the signs present in this interaction. SIM (Semiotic Inspection Method) is 
the inspection method of Semiotic Engineering and it is used to inspect signs and 
communicability of the system. Signs and their definitions can be identified and 
classified using SIM at the time of the project, investigating the static, dynamic and 
metalinguistic signs to issue the message through the designer´s point of view. The 
validation of applying the concepts of Semiotic Engineering in interaction projects in 
an IoT environment occurred positively, but with a few restrictions that reflect the 
specific characteristics of this kind of interaction, such as ubiquity and distancing of 
traditional means of interaction (mouse, screen, keyboard) between person and 
computer. 
 
 
Keywords: Human computer interaction; Internet of things; Semiotic engineering; 
Signs; Communicability; Semiotic inspection method. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Nielsen (1994), a implementação de software, a avaliação da interação 

entre a pessoa e o sistema, e o estudo dos principais fenômenos que cercam esta 

interatividade são objetos de estudo da área de IHC (Interação Humano-Computador). 

Para Mayhew (1999), o processo de interação entre a pessoa e os aplicativos 

computacionais ocorre por meio da interface com o usuário, que pode ser definida 

como o conjunto das linguagens pelo qual acontece a comunicação entre o usuário e 

o produto final. Entretanto, com o grande avanço na área da tecnologia de 

comunicação por meio de redes sem fio, miniaturização dos componentes 

computacionais e o crescimento da Internet colaboraram no surgimento de um novo 

cenário em que nos computadores estão incorporados a diversos artefatos 

estabelecendo diferentes formas e tipos de interação entre o humano e o computador. 

No início da década de 90, Weiser (1991) vislumbrou um futuro no qual “as 

tecnologias mais profundas, são aquelas que desaparecem”, iniciando uma discussão 

sobre a presença constante da tecnologia de forma transparente na vida diária das 

pessoas. 

Diante deste avanço, segundo Furtado et al (2014), os grandes desafios na área 

de IHC para a próxima década incluem as implicações da avaliação da qualidade de 

uso nas diversas formas de interação entre o humano e o computador por meio de 

sistemas, como por exemplo os sistemas ubíquos.  

Uma das recentes teorias da área de IHC, a Engenharia Semiótica define o 

sistema computacional interativo como um artefato para comunicar uma mensagem 

do projetista do sistema para o usuário, denominada metacomunicação. O sistema é 

denominado preposto do projetista, pois ele é o responsável pela “fala” do designer, 

que não está presente no momento da comunicação com o usuário, caracterizando 

uma comunicação indireta e unidirecional. (SOUZA, 2005).  

A mensagem é composta por um conjunto de signos que são codificados 

computacionalmente e deve informar ao usuário como ele pode ou deve usar o 

sistema para executar uma tarefa e atingir o seu objetivo (SOUZA; LEITÃO, 2009). 

O estudo dos signos é a base fundamental da Engenharia Semiótica, sendo a 

comunicabilidade a principal propriedade do sistema a ser avaliada para a qualidade 

da interação das pessoas com os sistemas computacionais. Com base nesta teoria, 
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um software deve ser desenvolvido de forma a comunicar ao usuário, de maneira 

clara, sobre o funcionamento do sistema computacional interativo, a quem se destina, 

qual a sua finalidade e os princípios que definem as possibilidades de interação com 

o sistema (SOUZA, 2005). 

No processo de significação do signo, há três elementos envolvidos que são: o 

objeto que é a representação do signo pela pessoa; a representação, é o significado 

de um signo que gera outro signo; e o interpretante é a ideia do signo na mente da 

pessoa (PEIRCE, 2012). 

A Engenharia Semiótica classifica em três classes distintas os signos da 

mensagem que são: os signos metalinguísticos, estáticos e dinâmicos. No processo 

de interação, o signo estático é interpretado independentemente das relações causais 

e temporais; ao contrário, o signo dinâmico está sujeito as relações causais e 

temporais; e por fim, o signo metalinguístico é usado para comunicar explicitamente o 

que são e como devem ser usados os outros signos (PRATES; BARBOSA, 2007; 

SOUZA; LEITÃO. 2009). 

Assim, o sucesso do sistema, na visão da Engenharia Semiótica, está associado 

ao conjunto de signos usado pelo projetista para transmitir as suas intenções ao 

usuário, por meio de uma mensagem coesa e efetiva, que indica uma boa 

comunicabilidade (SOUZA; LEITÃO, 2009).   

A comunicabilidade não é boa quando há a identificação da ruptura de 

comunicação, que caracteriza uma falha na qualidade da metacomunicação, indicada 

pela análise dos signos. O reconhecimento e a interpretação dos signos são 

fundamentais, pois reduz o tempo de compreensão da mensagem e ajuda o usuário 

numa tomada de decisão mais rápida e eficaz. Se o usuário não reconhecer o signo 

ou tiver dificuldade em fazê-lo, a semiose é malsucedida causando insatisfação e 

desconforto, e a falha na comunicação pode ser completa. A semiose representa uma 

cadeia de significados novos que são gerados a partir de si próprios, originados por 

uma representação (BHUTKAR et al, 2011).  

Uma outra forma de ruptura de comunicação acontece quando há uma falta de 

redundância dos signos, conforme mostra a pesquisa de Corrêa et al. (2012) que 

avaliou um jogo de tiro em primeira pessoa e mostrou que sistemas com avisos 

sonoros devem ter a sua equivalência visual, procurando adequar a comunicação 

entre o software com a diversidade existente em um grupo de usuários. 
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Para a inspeção dos signos, a Engenharia Semiótica tem um método de 

inspeção denominado MIS (Método de Inspeção Semiótica), que analisa a qualidade 

da metacomunicação sob a óptica do projetista, procurando identificar as possíveis 

rupturas de comunicação (SOUZA et al., 2006).  

De acordo com Souza et al. (2006), uma das vantagens para o uso do MIS é que 

o método não necessita da participação de usuários, pois são representados pelo 

avaliador, e pode ser usado como apoio aos projetistas na inspeção de um protótipo 

em tempo de projeto, conforme a pesquisa de Costa (2014), que propõe a combinação 

dos conceitos da Engenharia Semiótica com a abordagem adaptada da Prototipação 

Colaborativa para interfaces tangíveis. A pesquisa de Bento (2010) mostrou que o MIS 

pode ser aplicado em diversos domínios ou tecnologias sem a necessidade de 

adaptação e custo. 

Segundo Souza (2005), a Engenharia Semiótica não tem por finalidade 

determinar as soluções para as falhas de metacomunicação encontradas na interação 

entre o projetista e o usuário mediada pelo sistema computacional interativo, mas deve 

mostrar quais são estas falhas e como ocorreram. De acordo com Souza e Leitão 

(2009), há necessidade em investigar a aplicação da Engenharia Semiótica em novos 

contextos, diferentes formas de interação e diversos tipos de signos com o intuito de 

melhorar a qualidade do sistema computacional interativo sob o ponto de vista da IHC. 

 

 

1.2 Objetivo 

De acordo com a norma ITU-T Y.2060 o paradigma da IoT pode ser 

caracterizado como dispositivos com capacidade de conexão com a internet, são 

sensíveis ao contexto, propícios a comunicação e disponíveis a qualquer hora, em 

qualquer lugar e de qualquer “coisa”. Um dos números apresentados por Almeida 

(2015), na Revista da Sociedade Brasileira, revela que em 2020 mais de quarenta 

bilhões destes dispositivos estarão interconectados, sendo que as principais 

aplicações estão concentradas em domínios e ambientes que procuram apoiar as 

tarefas diárias, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

Diante deste cenário, a proposta para o aumento da qualidade de uso é 

aproximar as áreas de IHC e IoT, sugerindo que o projetista conheça o usuário, por 
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meio do seu perfil, contexto de uso e formas de interação, e possa desenvolver um 

sistema adequado ao usuário.  

Desta forma, a hipótese da pesquisa é que uma comunicação eficiente e eficaz 

no projeto de interação em um ambiente IoT, contribua na diminuição dos problemas 

e erros, que podem acontecer na interação entre a pessoa e o ambiente IoT, reduzindo 

o custo, o tempo e a reconstrução do sistema interativo em um ambiente IoT, e, 

consequentemente, contribuindo positivamente para a qualidade de uso do sistema 

computacional interativo.  

Uma comunicação eficiente e eficaz determina uma boa comunicabilidade do 

sistema computacional, na visão da Engenharia Semiótica. A comunicação é 

composta por signos, assim, o objetivo do trabalho é estabelecer uma forma de aplicar 

os conceitos da Engenharia Semiótica por meio da identificação e classificação dos 

dispositivos (os sensores, atuadores e o objeto) presentes em um projeto em ambiente 

IoT em signos metalinguísticos, estáticos e dinâmicos, para apoiar o projetista na 

elaboração do projeto de interação entre a pessoa e o ambiente em IoT.   

Verificar, por meio dos resultados apresentados e da inspeção, se a identificação 

e classificação dos signos foram válidas para os projetos em um ambiente IoT, 

possibilitando uma visão do projeto IoT sob a óptica da Engenharia Semiótica.  

 

 

1.3 Contribuição 

A ideia da aplicação dos conceitos da Engenharia Semiótica no projeto de 

interação em um ambiente IoT, é apresentar uma visão da área de IHC, considerando 

o sistema IoT como um artefato intelectual linguístico, para auxiliar o projetista na 

compreensão das diferentes formas de interação que pode ocorrer entre o usuário e 

o ambiente IoT.  

Ao considerar a IoT como um artefato de metacomunicação, as contribuições 

diretas deste trabalho são: 

ü Compilação de uma lista de sensores e dispositivos como alto falante, 

microfone, display e câmeras, relacionados com a proposta de uso e 

referência bibliográfica; 

ü Identificação e classificação dos dispositivos e sensores presentes no projeto 

de um ambiente IoT em signos metalinguísticos, estáticos ou dinâmicos; 
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ü Inspecionar os signos identificados e classificados, validando os conceitos da 

Engenharia Semiótica em projetos de ambiente em IoT. 

Espera-se que o atendimento dos itens acima possa contribuir para uma 

comunicação eficiente e eficaz, e consequentemente, reduzir os erros e problemas 

antes da finalização do projeto de interação, diminuindo o retrabalho, custo e o tempo 

de correção. 

  

 

1.4 Etapas do Trabalho 

O estudo foi desenvolvido com as premissas que envolvem os conceitos da 

Engenharia Semiótica proposta por Souza (2005) e aplicados ao projeto de interação 

em um ambiente IoT. O levantamento bibliográfico sobre a IoT envolveu a sua 

definição sob a óptica de vários pesquisadores, sua arquitetura e tecnologias, os 

principais domínios e cenários para os sistemas IoT e algumas pesquisas que 

mostram o envolvimento da área de IHC em IoT. 

A pesquisa procurou encontrar aplicações dos conceitos da Engenharia 

Semiótica em projetos com protótipo de interface tangível, jogos que usam o signo 

sonoro e interação humano-robô. As pesquisas com os jogos e a interação humano-

robô mostraram a independência do domínio e da tecnologia para na inspeção dos 

signos.  

Com base nos fundamentos da Engenharia Semiótica, a proposta foi definir o 

sistema interativo IoT, como um artefato de metacomunicação. Desta forma, procurou-

se estabelecer uma aproximação da área de IHC em IoT, propondo uma classificação 

dos dispositivos (sensores, atuadores, microfone, alto falante) em signos, que 

possibilitassem uma inspeção semiótica no projeto de interação, com o intuito de 

identificar possíveis rupturas de comunicação no momento do projeto.  

A principal contribuição com uma comunicação eficiente e eficaz, é melhorar a 

comunicabilidade do projeto de interação em um ambiente IoT, e também contribuir 

de forma positiva na qualidade de uso do sistema, sob a óptica da IHC. 

A sequência das etapas está descrita detalhadamente na seção 4 deste trabalho. 
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1.5 Organização do Trabalho 

A dissertação divide-se da seguinte forma: 

Seção 2 – Estado da Arte. Esta seção apresenta as principais definições de IoT, 

sua arquitetura, principais domínios e cenários para aplicações de projetos IoT, 

configuração mínima para ser considerada como IoT, trabalhos relacionados da área 

IHC em projetos IoT. Esta seção apresenta, também, os conceitos relacionados à 

Engenharia Semiótica usados no trabalho, como definições de signo, semiose e 

comunicabilidade. O MIS é detalhado, bem como, a sua aplicação em algumas 

pesquisas. 

Seção 3 – Projeto de Interação em IoT e Engenharia Semiótica: esta seção 

apresenta uma descrição que estabelece uma forma de aplicação dos conceitos da 

Engenharia Semiótica no projeto em IoT, que será usado neste trabalho.  

Seção 4 – Metodologia: esta seção apresenta o processo de elaboração deste 

estudo. 

Seção 5 – Validação da Aplicação dos Conceitos da Engenharia Semiótica em 

um Ambiente IoT: esta seção valida a aplicação dos conceitos da Engenharia 

Semiótica no projeto em um ambiente IoT. 

Conclusão – apresenta, com base nos resultados obtidos neste trabalho, as 

contribuições alcançadas e possibilidades para os trabalhos futuros. 
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2 Estado da Arte  

 

Esta seção será dividida em duas principais seções, sendo que a primeira 

(Seção 2.1) tem como objetivo apresentar os principais conceitos, as características 

e a arquitetura de IoT (Internet of Things).  

A segunda seção (Seção 2.2) irá detalhar os fundamentos da Engenharia 

Semiótica descrevendo o conceito de signo, o processo de comunicação, o seu 

atributo de qualidade denominado comunicabilidade e o método de inspeção, o MIS 

(Método de Inspeção Semiótica).  

Juntos, os conceitos apresentados darão a sustentação para este trabalho.  

 

 

2.1 IoT (Internet of Things) 

As combinações entre o avanço na telecomunicação sem fio, a miniaturização 

dos componentes computacionais e o crescimento da Internet colaboraram em um 

cenário ubíquo, ambiente no qual os computadores estão intrínsecos de forma 

silenciosa e invisível, conforme preconizou Weiser (1991). No início da década de 

1990, ele imaginou pequenos computadores que estariam espalhados e disponíveis 

em toda parte e a qualquer hora para apoiar as tarefas diárias das pessoas, sem que 

elas percebessem a tecnologia para aproveitarem os seus benefícios. 

Em uma adaptação do texto de Murakami (2004), o relatório ITU Internet Reports 

(2005) mostra, na Figura 01, o acréscimo de uma terceira dimensão denominada 

“Conexão de qualquer coisa”, apresentando o potencial da heterogeneidade da rede, 

na qual a comunicação pode acontecer da seguinte forma: 

ü a qualquer hora: inicialmente a conexão com a internet foi difundida e 

acessada por meio dos computadores pessoais, interligando pessoas e 

informações a qualquer hora;  

ü em qualquer lugar: o avanço tecnológico na telecomunicação possibilitou a 

conexão por meio de serviços móveis, na qual o acesso dos usuários poderia 

ocorrer em movimento e em qualquer lugar; 

ü de qualquer “coisa”: fundamentada na computação ubíqua, a inclusão da 

terceira dimensão acontece com a perspectiva de que qualquer objeto pode 

ser conectado à internet.  
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Desta forma as três dimensões na telecomunicação formadas pela conexão a 

qualquer hora, em qualquer lugar e de qualquer “coisa” resultam no paradigma da IoT. 

 
  Figura 01 – Dimensões no ambiente de telecomunicação 

Conexão a qualquer hora

Conexão em qualquer 
lugar

Conexão de qualquer 
“coisa”

• Em movimento
• Em ambientes 

abertos e fechados
• Durante o dia
• Durante a noite

• Em movimento
• Em ambientes abertos
• Em ambiente fechado (longe do 

computador)
• No computador

• Entre computadores
• Entre humanos (Homem para Homem)
• Humano para “coisa” (usando qualquer 

dispositivo)
• “Coisa” para “Coisa” (Thing to Thing)

 

 Fonte: ITU Internet Reports (2005) – adaptado de Murakami (2004) 

 

A norma ITU-T Y.2060 (2012) define a IoT como uma infraestrutura global na 

sociedade da informação possibilitando serviços de interconexão de “coisas”, que 

podem ser físicas ou virtuais, com base na interoperabilidade da TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação). Por meio da exploração das capacidades de 

identificação, captura de dados, processamento e comunicação, a IoT faz pleno uso 

das “coisas” para oferecer serviços a todos os tipos de aplicações, considerando os 

requisitos de segurança e privacidade. 

As “coisas” são representações de objetos do mundo físico ou do mundo virtual, 

que são capazes de serem identificados e integrados em redes de comunicação. O 

objeto no mundo físico pode ser detectado, acionado e conectado, e alguns exemplos 

são: os robôs industriais, bens, equipamentos elétricos, entre outros. O objeto no 

mundo virtual é capaz de ser armazenado, processado e acessado, e alguns 

exemplos incluem conteúdos multimídia e software (ITU-T Y.2060, 2012). 



22 

 

Para Atzori, Iera e Morabito (2010) e Singh, Tripathi e Jara (2014) o paradigma 

da IoT é o resultado da convergência de três visões, conforme mostra a Figura 02, 

que são: Visão Orientada a “Coisas”, Visão Orientada a “Internet” e a Visão Orientada 

a “Semântica”.  

 
Figura 02 – IoT paradigma como o resultado da convergência de visões diferentes 

Visão	
Orientada	à	“Coisas”

Visão	
Orientada	à	“Coisas”

Visão	Orientada	
à	“Internet”

Visão	Orientada	
à	“Internet”

Visão	Orientada	
à	Semântica

Visão	Orientada	
à	Semântica

RFIDRFID

UIDUID

Itens	
Inteligentes

Itens	
Inteligentes

NFCNFC

SensoresSensores

ObjetosObjetos

SmartphonesSmartphones

Comunicando	as	
Coisas

Comunicando	as	
Coisas

ConectividadeConectividade

Tecnologias	
Semânticas
Tecnologias	
Semânticas

Ambientes	para	
Execução	Semântica
Ambientes	para	

Execução	Semântica

Web	de	CoisasWeb	de	Coisas

IPSO	(IP	Smart	
Objects)

IPSO	(IP	Smart	
Objects)

Middleware	
de	Semântica	
Inteligente

Middleware	
de	Semântica	
Inteligente

Internet	
of	

Things

Internet	
of	

Things

 

Fonte: Atzori; Iera; Morabito (2010) 

 

Os diversos tipos de sensores, objetos e smartphones são itens presentes na 

visão orientada a “Coisas” e são os principais responsáveis pela conexão do mundo 

real com o mundo digital. Os protocolos e padronizações de comunicação são 

propostos com o objetivo de melhorar a comunicação e a rastreabilidade, na qual a 

principal característica é que cada objeto deverá ser identificado exclusivamente por 

um código único com base nas especificações do EPC (Eletronic Product Code). 

Nesta visão pressupõe-se que os objetos participarão de uma comunicação 

colaborativa, serão sensíveis ao contexto e poderão ter comportamentos mais 

autônomos e proativos (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010). 
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A visão orientada à “Internet” envolve modelos, padrões e técnicas para atender 

e conectar uma ampla gama de objetos. O enorme número de dispositivos conectados 

a internet irá gerar, consequentemente, uma vasta quantidade de informações que 

poderão ser redundantes, sendo necessário o processamento e o gerenciamento dos 

dados brutos. Este é o desafio da visão orientada a “Semântica”, que deverá 

interconectar e organizar as informações oriundas da IoT (ATZORI; IERA; 

MORABITO, 2010). 

De acordo com Gubbi et al. (2013), a IoT surge como uma importante precursora 

da computação ubíqua e sua essência é o conjunto de “coisas” interconectadas pela 

internet, de forma a prover várias informações sobre o ambiente em que estão 

situadas a qualquer tempo, além de permitir o gerenciamento remoto de vários 

dispositivos próximos a eles. A “coisa” no contexto IoT pode ser ampla e denominar 

qualquer objeto com capacidade de processamento e conectado à rede. 

Para McEwen e Cassimally (2014), a IoT pode ser definido com uma simples 

equação composta pela combinação entre o Objeto Físico, Controlador, Sensor e 

Dispositivo de Acionamento (Atuador) conectado a Internet, resultando na IoT, 

conforme mostra a Figura 03. 

 
Figura 03 – A equação para a IoT 

Objeto	Físico

+

Controlador,	Sensor	e	Dispositivos	de	
Acionamento

+

Internet

=

Internet	of	Things
 

Fonte: McEwen; Cassimally (2014) 

 

Na visão de Borgia (2014) e Miorandi et al. (2012) a IoT é a combinação e 

entrelaçamento da computação ubíqua, protocolos de Internet, dispositivos de 
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sensores e de comunicação, e os objetos, formando um sistema em que o mundo real 

e o digital interagem em simbiose. Esta combinação permite a coleta de dados sobre 

si e ao seu redor e, também, a interconexão entre si e a internet, trocando e enviando 

dados e informações. 

Segundo Ashton (2009), as pessoas poderão se conectar a internet de diversas 

maneiras, e será possível acumular dados mais precisos do movimento de nossos 

corpos sem que a pessoa perceba ou precise prestar atenção. Entretanto, segundo 

ele, a maior revolução será com a possibilidade de reduzir, otimizar e economizar 

recursos naturais e energéticos de forma ubíqua, do que com o próprio 

desenvolvimento do mundo online. 

Os vários conceitos de IoT apresentados nesta seção refletem que não há um 

consenso na literatura de tecnologia da informação sobre uma única definição de IoT, 

entretanto, as possibilidades de uso e aplicações são inúmeras conforme a 

apresentação nas próximas seções.  

 

 

2.1.1 Arquitetura e Tecnologias em IoT 

Segundo Borgia (2014) e Miorandi et al. (2012), a principal tecnologia presente 

no contexto IoT é o RFID (Radio-Frequency IDentification). De acordo com o relatório 

ITU Internet Reports (2005), o uso do sensor RFID é uma das principais bases para 

os projetos IoT, pois o dispositivo está presente em várias soluções no cotidiano das 

pessoas, tais como: cobrança de pedágio nas rodovias, identificação por meio de 

crachás, controle e gestão da cadeia de suprimentos, entre outros. 

O RFID existe desde a década de 40 e foi usado na guerra para distinguir entre 

aviões inimigos e aliados. A evolução no decorrer dos anos possibilitou o seu uso no 

gerenciamento de produção, transportes, logística, segurança, casas inteligentes, 

entre outros (CHEN; JIN, 2012). 

A principal característica do sistema RFID é a leitura e escrita sem fio, e o seu 

conceito é similar à tecnologia do código de barras, sendo que a sua leitura pode ser 

feita sem contato físico ou visual. A comunicação pode ocorrer a uma distância, que 

vai de centímetros até dezenas de metros, e os objetos são reconhecidos mesmo em 

movimento e em alta velocidade e, ainda, é possível efetuar uma leitura simultânea 

de múltiplas etiquetas, mesmo em ambientes adversos. O baixo consumo de energia, 
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antenas de alta frequência, aparelhos de pequeno volume, são outras características 

de um sistema RFID (CHEN; JIN, 2012; BORGIA, 2014).  

Para Atzori, Iera e Morabito (2010), o RFID recebe um forte apoio da comunidade 

empresarial, sendo este um dos principais motivos para o seu uso constante em IoT.  

Entretanto, há outras tecnologias que podem ser definidos em uma infraestrutura 

de um projeto IoT, como o NFC (Near Field Communication), redes de sensores sem 

fio, sensores infravermelhos, GPS (Global Positioning Systems), smartphones, entre 

outros, que junto com os objetos podem interagir, comunicar, localizar, monitorar e 

cooperar entre si e também com os usuários (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010).  

A Figura 04 apresenta um modelo de referência de IoT da norma ITU-T Y.2060 

(2012), que é composto por duas camadas de gestão sendo, Gerenciamento de 

Recursos e Gerenciamento de Segurança, e estão associadas as outras quatro 

camadas representadas como: Camada de Aplicação, Camada de Serviço de Suporte 

e Suporte de Aplicação, Camada de Rede e Camada de Dispositivo. 

 
Figura 04 – Modelo de Referência IoT 

Aplicações	IoTCamada	de	
Aplicação

Capacidades	de	
Suporte	Genérico

Camada	de	Serviço	
de	Suporte	e	
Suporte	de	
Aplicação

Capacidades	de	
Suporte	Específico

Capacidade	de	Rede
Camada	de	Rede

Capacidade	de	Transporte

Camada	de	
Dispositivo

Capacidade	de	
Dispositivo

Capacidade	de	
Gateway

Gerenciam
ento	

de	Recursos
Gerenciam

ento	de	Recursos	Genérico
Gerenciam

ento	de	Recursos	Específico

Gerenciam
ento	

de	Segurança
Gerenciam

ento	de	Segurança	Genérica
Gerenciam

ento	de	Segurança	Específica

Fonte: ITU- Y.2060 (2012) 

 

A Camada de Aplicação consiste basicamente em diferentes tipos de aplicações 

em IoT em várias áreas, como: Saúde, Transporte, Logística, entre outros. As 

camadas de Rede e de Serviço de Suporte são responsáveis pelo gerenciamento de 
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informações e dos dispositivos, controle de acesso entre outros. E por fim a Camada 

de Dispositivo consiste em coletar informações, identificar e armazenar informações, 

comunicar, controlar e acionar os dispositivos e processar informações. 

A visão da Figura 05 mostra o compartilhamento da infraestrutura, ambiente, 

elementos de conexão e a plataforma de serviços, que são orquestradas para o 

funcionamento das aplicações IoT. No lado direito da figura as três diferentes fases 

em que o mundo físico interage com o mundo digital são: a Fase da Coleta de Dados, 

a Fase da Transmissão dos Dados e a Fase do Processamento, Gerenciamento e 

Uso dos Dados. Analogamente, as camadas do modelo de referência da norma ITU-

T Y.2060 (2012) da figura 04, cada fase da figura 05 tem a sua proposta e funções, 

caracterizada por diferentes interações, tecnologias e protocolos (BORGIA, 2014). 

 
Figura 05 – Representação Horizontal para Aplicações em IoT 
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Fonte: Borgia (2014) 

 

A fase da coleta representa o momento da captura das informações do ambiente 

físico e dos objetos, por meio de diferentes dispositivos de sensores, câmeras, 

terminais de GPS que podem estar presentes no ambiente ou acoplado aos objetos, 

e a comunicação de faixa curta para a coleta dos dados. A fase da transmissão 

representa o envio dos dados coletados por meio de protocolos e padrões de conexão 

da internet para o uso nas respectivas aplicações. Na fase do processo e 

gerenciamento, o fluxo de informações é processado e usado nas aplicações, e as 
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diversas tecnologias usadas nas fases anteriores são controladas e gerenciadas para 

que sejam transparentes ao usuário (BORGIA, 2014). 

Com pequenas diferenças na classificação das funções de um projeto IoT, a 

Tabela 01 compara as arquiteturas de IoT propostas pela ITU-T Y.2060 (2012), Borgia 

(2014) e Atzori, Iera e Morabito (2010). As três arquiteturas consideram o ciclo da 

coleta de dados, a transmissão destes dados e o processamento e aplicação dos 

dados.  

 
Tabela 01 – Comparação entre os três modelos de IoT 

Modelo de Referência IoT 
– ITU-T Y.2060 (2012) Visão de Borgia (2014) Visão de Atzori, Iera e 

Morabito (2010) 
Camada Função Fase Orientada 

Camada de Aplicação Aplicação Processo, 
Gerenciamento 
e Fase de Uso 

“Coisas” + Internet + 
Semântica 

Camada de Serviço de 
Suporte e Suporte de 
Aplicação 

Plataforma de 
Serviço Internet + Semântica 

Camada de Rede 

Rede Transmissão Internet Acesso GW 
Comunicação 
Faixa Curta Coleta Internet + “Coisas” 

Camada de Dispositivo Sensores “Coisas” 

Fonte: Adaptado de ITU-T Y.2060 (2012), Borgia (2014) e Atzori; Iera; Morabito (2010) 

 

 

2.1.2 Aplicação e Desafios 

Segundo as arquiteturas apresentadas na seção anterior, na fase do processo e 

uso dos dados coletados na camada de aplicação estão inseridos os aplicativos que 

podem modificar o modo de vida das pessoas, como consomem e produzem as 

informações, e como se relacionam entre si e com o meio.  

A IoT oferece inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de aplicativos, 

pois segundo Gubbi et al. (2013), em 2012 havia 9 bilhões de dispositivos 

interconectados, e em 2020 há uma expectativa que aproximadamente 20 bilhões de 

dispositivos estarão interconectados, e a maioria deles concentram-se em domínios e 

ambientes que procuram melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

Diante das inúmeras possibilidades e aplicações, as pesquisas de Atzori, Iera e 

Morabito (2010), Gubbi et al. (2013), Singh, Thipathi e Jara (2014) e Borgia (2014) 

apresentam os principais domínios e cenários de aplicação IoT. A apresentação desta 
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divisão e classificação entre os diversos domínios são semelhantes nas pesquisas 

citadas, e foram propostas para organizar e mostrar os diferentes aspectos da IoT que 

influenciam na economia e na sociedade. Dentre as pesquisas estudadas, destaca-

se a visão de Borgia (2014), apresentada na Figura 06, por ser a mais abrangente na 

representação das aplicações IoT classificadas por domínios. 

 
Figura 06 – Principais domínios e cenários para aplicações IoT 
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Fonte: Borgia (2014) 

 

Borgia (2014) dividiu em três grandes domínios denominados por: Domínio 

Industrial, Domínio Cidade Inteligente e Domínio Saúde e Bem Estar. Em cada 

domínio houve uma nova divisão que agrupa as atividades em comum apresentando 

os principais cenários e algumas aplicações IoT. Nem todos os aplicativos IoT estão 

no mesmo nível de maturidade, pois alguns deles podem fazer parte da vida diária 

das pessoas, entretanto outros estão em fase experimental e outros ainda estão 

sendo estudados e pesquisados.  

Apesar das aplicações serem agrupadas pela sua finalidade, serviços prestados 

e campo de atuação, cada domínio não atua, necessariamente, de forma isolada, 

podendo se sobrepor quando as atividades são compartilhadas. Um exemplo de 
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cenário, citado por Borgia (2014), é o rastreamento de produtos alimentícios que faz 

parte do “Domínio Saúde e Bem Estar”, entretanto o transporte e monitoramento 

destes produtos fazem parte do “Domínio Industrial”. A Tabela 02 apresenta 

resumidamente alguns exemplos de aplicações IoT em cada domínio, com base nas 

pesquisas de Atzori, Iera e Morabito (2010), Gubbi et al (2013), Singh, Tripathi, Jara 

(2014) e Borgia (2014). 

 
Tabela 02 – Exemplos de Aplicações IoT por domínio 

Domínio Exemplos de Aplicações 

Industrial 

• Indicar as melhores ou mais seguras rotas aos motoristas, por meio 
do envio de importantes informações sobre o tráfego; 

• Orientar os turistas sobre os meios de locomoções mais adequados 
para um determinado destino;  

• Rastrear uma cadeia de abastecimento de alimentos perecíveis, 
monitorando o nível da qualidade do produto com base nas 
informações de temperatura, umidade, entre outros, do ambiente 
em que se encontra o alimento; 

• Automatizar a gestão de uma cadeia de suprimentos para 
armazenamento e entrega do produto, contribuindo com a economia 
de tempo e dinheiro das empresas; 

• Informar as condições do ambiente, tais como: temperatura, 
umidade, pressão, condições do solo, que podem auxiliar na 
agricultura, melhorando a produtividade e evitando perdas de 
cultivo. 

Saúde e Bem 
Estar 

• Dar assistência a uma pessoa a distância, que requer necessidades 
de monitoramento constante, por meio do uso de um chip de RFID 
implantado ou vestível, possibilitando um acompanhamento do seu 
histórico por uma equipe de profissionais da saúde, presumindo 
uma situação crítica e alertando um hospital mais próximo ao 
paciente; 

• Rastrear o movimento dos profissionais de um hospital com o 
objetivo de melhorar o fluxo de trabalho e otimizar o atendimento ao 
paciente. 

Cidade 
Inteligente 

• Otimizar o consumo da energia elétrica de uma casa ou escritório 
por meio de uma iluminação auto ajustável de acordo com o 
momento do dia; 

• Simular o clima de uma determinada exposição de acordo com o 
clima no momento em que as pessoas estão visitando os museus; 

• Monitorar a saúde das pessoas que estão se exercitando nas 
academias de ginástica e enviar um relatório aos instrutores do 
treino indicando se há uma sobrecarga no treino; 

• Objetos podem disparar automaticamente mensagens para os 
amigos e familiares, indicando o que a pessoa está fazendo, onde e 
com quem; 

• Localizar objetos perdidos ou esquecidos; 
• O proprietário pode receber uma mensagem indicando que o seu 

objeto está deixando um ambiente sem a sua autorização. 
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Pesquisa e 
Estudo 

• O táxi robô poderá reduzir congestionamentos, evitar acidentes e, 
quando necessário, recarregar as suas baterias, podendo ou não 
ser conduzidos por motoristas; 

• Um cômodo para jogo, confortável e adaptável, com vários 
dispositivos instalados em que o objetivo é captar informações 
sobre: a locação, movimento, aceleração, umidade, temperatura, 
barulhos, voz, informações visuais, batimento cardíaco e pressão 
sanguínea. Todas as informações em conjunto podem fornecer o 
estado do jogador e o seu nível de energia, determinando, por 
exemplo, se o nível de dificuldade do jogo deve aumentar ou não. 

Fonte: Adaptado de Borgia (2014), Atzori; Iera; Morabito (2010), Gubbi et al (2013), Singh;        
Tripathi; Jara (2014) 

 

Uma observação sobre o domínio “Pesquisas e Estudos”. Na época em que 

Atzori, Iera e Morabito (2010) publicaram a pesquisa, as atividades descritas neste 

domínio eram ainda consideradas como aplicativos futuros. Atualmente estas 

aplicações são reais, mas uma das principais dificuldades apresentadas se refere a 

dependência de pontos de interoperabilidade. 

A partir da apresentação dos conceitos de algumas aplicações é possível 

vislumbrar as principais características dos sistemas, tais como: a heterogeneidade 

dos dispositivos ou objetos, escalabilidade, troca de dados por meio de redes sem fio, 

uso de soluções para otimizar o uso de energia (bateria), capacidades de 

rastreamento e localização, capacidade em reagir de forma autônoma a alterações do 

ambiente, gerenciamento de dados, segurança e privacidade (BORGIA, 2014; 

ATZORI; IERA; MORABITO, 2010; GUBBI et al., 2013; SINGH; TRIPATHI; JARA, 

2014). 

As aplicações e os benefícios mostrados são inúmeros, entretanto há três 

principais problemas na arquitetura IoT apontados por Atzori, Iera e Morabito (2010), 

que se referem a interoperabilidade, segurança e escalabilidade. 

Na interoperabilidade, a padronização é um desafio a ser superado para que as 

aplicações em IoT usem os diversos dispositivos de forma automática, agilizando o 

seu funcionamento em tempo real. Outra característica importante a ser considerada 

na arquitetura é a adaptabilidade, que permite o encapsulamento de qualquer tipo de 

dispositivo que fornece serviços semelhantes (MIORANDI et al., 2012).  

A questão da segurança da informação é extremamente importante, pois com os 

inúmeros objetos coletando e transmitindo dados sobre os usuários, é necessário 

garantir a sua confidencialidade e privacidade (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010; 

ITU, 2005).  
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A escalabilidade deve permitir o uso inteligente de recursos que podem ser 

limitados, de acordo com os diversos cenários IoT, que apresentam diferentes 

números de dispositivos, processamento computacional e entidades que solicitam os 

serviços. A adequação deve possibilitar um serviço satisfatório ao usuário, mesmo 

com os recursos limitados que podem estar presentes no cenário (GUBBI et al., 2013).  

 

 

2.1.3 Sensor e Atuador 

Na computação tradicional a comunicação com o meio acontece por meio de 

dispositivos, tais como, o mouse e o teclado, caracterizando o input, e o output é 

representado por meio da tela e impressora. Na computação ubíqua a base da 

comunicação é feita por sensores (input) e atuadores (output) (ITU, 2005; ITU 2005b). 

Um sensor é um dispositivo eletrônico que pode detectar, perceber ou medir 

estímulos físicos, como por exemplo, movimento, calor ou pressão, e responde de 

uma maneira específica. Ele converte sinais de estímulos analógicos ou digitais, de 

modo que as informações sobre parâmetros detectados sejam legíveis por máquinas 

e seres humanos (ITU, 2005). 

De acordo com o relatório do ITU (2005), em geral os sensores podem ser 

classificados e agrupados de acordo com os parâmetros que medem: 

• mecânica: posição, descolamento, aceleração, força, pressão, taxa de fluxo, 

onda acústica, entre outros;  

• térmica: temperatura, fluxo de calor;  

• campos eletrostáticos ou magnéticos;  

• intensidade de radiação: nuclear;  

• química: concentração de umidade, concentração de gás, ions;  

• biológico: toxicidade, a presença de organismos biológicos, concentração de 

substrato de enzima, antígenos, anticorpos;  

• entre outros. 

Outra possível classificação pode ser feita de acordo com a natureza de 

funcionamento da interação dividindo os sensores em físicos, químicos e biosensores 

(ITU, 2005). 

Em uma sociedade em rede ubíqua os computadores se comunicam de forma 

diferente em relação às pessoas, cuja interação entre o humano e o computador deve 
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ser tão simples e fácil quanto possível, sendo que algumas das mais importantes 

fontes de informações para um computador são os seus sensores (ITU, 2005; ITU 

2005b). 

O sensor é a ligação entre o mundo digital e o mundo físico, sendo o responsável 

pela captura das informações necessárias para uma tomada de decisão mais eficaz, 

principalmente na computação ubíqua. Para que esta tomada de decisão do elemento 

computacional seja relevante para as tarefas do usuário, é importante reunir o 

conhecimento sobre o meio ambiente, a situação ou o contexto em torno de um objeto 

ou usuário (FRITZSCHE, 2015).  

Enquanto os sensores são como os "olhos" do sistema sendo responsável pela 

captação de informações e transformando as ocorrências do mundo real, como 

temperatura, pressão ou a incidência de luz em dados do mundo digital, os atuadores 

servem como "mãos" que transpõem os resultados do processamento de informações 

em realidade (FRITZSCHE, 2015). 

 

 

2.1.4 IHC (Interação Humano-Computador) e IoT 

A aproximação entre as áreas de IHC e IoT é um dos principais pontos de 

interesse de Koreshoff, Leong e Robertson (2013), cujos esforços concentraram-se 

em pesquisas encontradas na literatura nestas duas áreas. O número reduzido de 

pesquisas que envolvem estas duas áreas juntas, fez com que os autores buscassem 

pesquisas que envolvessem a IHC em áreas correlatas, cujas características fossem 

próximas a IoT, tais como: computação ubíqua, interação tangível, entre outros. 

Uma destas pesquisas que serviu como base para a compreensão de Koreshoff, 

Leong e Robertson (2013) sobre as diferentes formas de interação que podem 

acontecer entre uma pessoa e a IoT foi a de Hornecker e Buur (2006). O objeto de 

estudo destes autores envolvia o desenvolvimento de um projeto com a interação 

tangível, compreendendo o inter-relacionamento entre o objeto físico e digital, e as 

possíveis interações da pessoa por meio do seu corpo em um ambiente háptico ou 

em uma realidade virtual. A proposta elaborada por Hornecker e Buur (2006) para o 

desenvolvimento do projeto de TUI (Tangible User Interface) foi o desenvolvimento 

centrado no usuário em projetos ubíquos. 
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As pesquisas encontradas na literatura por Koreshoff, Leong e Robertson (2013) 

foram compiladas, mapeadas e classificadas em cada uma das visões propostas por 

Atzori, Iera e Morabito (2010), que foram numeradas de 1 a 7, considerando, também, 

as suas respectivas interseções, conforme apresentado na Figura 07.  

 
Figura 07 – Mapeamento de Trabalhos em IHC na visão e Atzori, Iera e Morabito 

(2010) 
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Fonte: Koreshoff; Leong; Robertson (2013) 

 

Cada numeração é descrita brevemente a seguir: 

1) “Coisas”: As principais pesquisas encontradas na literatura em IHC estão 

concentradas nesta visão Orientada à “Coisas”. Uma das explicações para 

esta concentração é que a “Coisa” é o objeto por si só, presente na vida diária 

das pessoas que usam estes objetos, e uma das principais bases para a IoT. 

Além disto, nesta visão acontece a interação entre a pessoa e o objeto 

“computadorizado”. 
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2) Internet: Esta visão trata dos protocolos de comunicação da internet, e está 

fora do escopo de interesse da área de IHC, pois nenhum material foi 

encontrado. Uma possível explicação para este fato é que nesta visão há 

uma predominância da interação entre máquina e máquina (M2M). 

3) Semântica: Diante do montante de informações coletadas, o interesse da 

área de IHC é envolver os usuários na construção de significados que façam 

sentido a eles. 

4) Internet/”Coisas”: com base no conceito desta interseção de que as “Coisas” 

podem se conectar à internet, o interesse da IHC refere-se ao aspecto 

negativo causado pelas restrições das propriedades e limitações da 

conectividade e dos dispositivos. 

5) Semântica/Internet: nesta visão as pesquisas da IHC se preocupam em como 

os objetos se entendem e se comunicam entre si. 

6) “Coisas”/Semânticas: as pesquisas da área de IHC procuram compreender 

como os dados coletados pelos objetos conectados a internet afetam a 

construção do entendimento das pessoas sobre as coisas. 

7) IoT: reflete a necessidade de se levar em conta as diferentes considerações 

da IHC para os projetos IoT. 

Com base nas pesquisas compiladas, os pesquisadores Koreshoff, Leong e 

Robertson (2013) mostraram que a aproximação entre as áreas de IHC e IoT, tem 

como uma de suas principais finalidades apresentar ferramentas e abordagens para 

apoiar os projetistas a desenvolverem os sistemas em IoT pensando nos usuários. 

Uma das alternativas sugerida pelos autores é o uso do modelo de Projeto 

Participatório, em uma abordagem IoT centrada nas pessoas, que permite ao 

projetista a oportunidade para compreender os problemas que envolvem a área de 

IHC nos sistemas computacionais em IoT. 

Apesar da relação social e afetiva das pessoas com o objeto não ser o tema 

deste estudo, a pesquisa de Vaisutis et al. (2014) destaca a importância do objeto na 

vida diária das pessoas, reforçando a ideia sobre o porque da concentração nas 

pesquisas de IHC em Visão Orientada a “Coisas”. O estudo dos autores faz uma 

reflexão sobre como o envolvimento emocional entre a pessoa e o objeto poderia 

afetar as aplicações em IoT. De acordo com Csikszentmihalyi (1993), citado na 

pesquisa, os objetos podem representar para as pessoas uma ilusão de poder, 
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servindo como uma extensão de suas vidas e podendo determinar um significado no 

relacionamento entre as pessoas. 

A pesquisa de Jin (2014) também se concentra no objeto, no caso um 

microondas, que tem uma pequena tela e pode fazer uso do smartphone para que o 

usuário possa interagir com o microondas. A abordagem apresentada no estudo é um 

framework de modelagem de interfaces de usuários para dispositivos IoT, com o 

objetivo de reduzir o problema causado pela limitação de espaço na interface, que 

pode oferecer ao usuário informações insuficientes na interação entre a pessoa e o 

objeto, ou, por outro lado, apresentar uma tela confusa com excesso de botões, ícones 

e informações causando frustração e insatisfação ao usuário. De acordo com a 

pesquisa de Aquino (2008), um projeto de interface inadequado ao usuário, pode 

ocorrer pelo desconhecimento do projetista em relação as necessidades, experiências 

e ao contexto em que os usuários estão inseridos. 

Para Koreshoff, Leong e Robertson (2013) a concentração de pesquisas da área 

de IHC na “Visão Orientada a Coisas”, mostrou a importância do objeto na sua 

interação com a pessoa. Continuando nesta linha de pesquisa, Koreshoff, Robertson 

e Leong (2013), realizaram uma nova pesquisa, apresentando uma comparação dos 

esforços de aproximação entre as áreas de IHC e IoT, na comunidade científica. Da 

mesma forma que na pesquisa anterior, a escassez de material em IoT, fez com que 

os autores considerassem também a computação ubíqua, por causa da proximidade 

de suas características com a IoT. A outra comparação foi realizada com os produtos 

considerados como IoT. A compilação dos resultados foi apresentada em duas 

principais tabulações, respectivamente, nas Tabelas 03 e Figura 08. 

A Tabela 03 mostra a distribuição das pesquisas da área de IHC relacionadas 

com a computação ubíqua e IoT, por categoria, sub-categoria e atividades. Para cada 

categoria relacionou-se o número de pesquisas encontradas por área de atuação e 

um exemplo (KORESHOFF; ROBERTSON; LEONG, 2013).  
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Tabela 03 – Atividades na área de IHC relacionadas com a IoT e Computação Ubíqua 
Categoria Sub-categoria Área de Atuação 

Avaliando Ideias 
para Projetos Domínio 

Utilidades 
Saúde e Bem Estar 
Segurança e Privacidade de Dados Pessoais 
Casa Inteligente 

Explorando 
Sistemas 

Domínio Saúde e Bem Estar 
Desenvolvimento Pessoal 

Atividade 

Monitoramento de Pessoas 
Automação 
Revelando o invisível (Utilidades / Meio Ambiente / 
Privacidade) 

Sistema Interfaces 
Componentes trabalhando juntos 

Explorando 
Componentes 
Técnicos 

Sistema 

Input 
Processamento e Raciocínio de Dados 
Rede 
Middleware / Agente 

Domínio Privacidade 
Utilidades 

Fonte: Koreshoff; Robertson; Leong (2013) 

 

A primeira categoria, “Avaliando Ideias para Projeto”, refere-se a avaliação de 

sistemas existentes que podem ser usados em projetos futuros. Os exemplos usados 

foram: as pesquisas relacionadas a economia de energia elétrica, uma grande 

variedade de objetos em uma casa inteligente, objetos que alertam as pessoas para 

que não esqueçam de tomar a medicação de uso contínuo, mudanças na noção de 

privacidade, entre outros (KORESHOFF; ROBERTSON; LEONG, 2013). 

A segunda categoria, “Explorando Sistemas”, mostra uma maior concentração 

de pesquisas em IHC, exemplificados por sistemas que monitoram as medidas do 

corpo das pessoas, hábitos de higiene pessoal, sistemas de automação que dão 

suporte a vida diária da pessoa, cujos dados sobre os hábitos pessoais são coletados 

pelos dispositivos presentes na casa para “aprender” a rotina da pessoa, dentre outros 

(KORESHOFF; ROBERTSON; LEONG, 2013). 

Na terceira categoria, os esforços concentram-se na exploração dos 

componentes técnicos individuais por meio do projeto. Os principais exemplos citados 

são: uso do corpo humano na interação e input de dados, facilitar a inclusão de novos 

dispositivos em um ambiente com aparelhos conectados entre si (KORESHOFF; 

ROBERTSON; LEONG, 2013). 
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Um dos resultados observados na literatura, pelos autores Koreshoff, Robertson 

e Leong (2013), é uma maior concentração de atividades em IHC em alguns domínios, 

tais como: casa inteligente e na área de saúde e bem estar. Entretanto, outros 

domínios interessantes que poderiam ser explorados e pesquisados, como por 

exemplo, o ambiente de trabalho e a área de educação, apresentam um pequeno 

número de pesquisas em IHC. 

Após a geração desta primeira tabela, Koreshoff, Robertson e Leong (2013) 

criam uma segunda tabela, conforme mostra a Figura 08, que classificam os produtos 

IoT em dois principais domínios, que são: Centrado na Casa e Centrado no Homem. 

Os produtos Centrado na Casa reúnem informações sobre o ambiente da casa, 

objetos ou pessoas que estão dentro da casa e sobre as características da própria 

casa. Os produtos Centrado no Homem são artefatos produzidos para capturar 

informações sobre a pessoa que carrega ou veste estes produtos, com as principais 

finalidades em monitorar, por exemplo, o sono, o corpo, o peso, entre outros, e 

registrar informações sobre as características da pessoa, por exemplo, durante a 

atividade física.  

Uma das finalidades dos autores na geração das duas tabelas foi a necessidade 

em compreender quais são e em que direção estão os esforços da área de IHC para 

a IoT realizados na academia, e que tipo de produtos IoT e em quais domínios estes 

são comercializados. Para os autores, a correta compreensão dos esforços na 

academia e na área comercial, pode orientar e ajudar os pesquisadores a refletir e 

encontrar um caminho adequado para incorporar a área de IHC em IoT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Figura 08 – Exemplos de Aplicações em IoT 

 

Fonte: Koreshoff; Robertson; Leong (2013) 

 

 

Categoria Inputs e Tipo de Sensores Interação do 
Usuário - Input

Como o produto interage 
com o usuário

Somnus 
Sleep Shirt
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durante o sono
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cérebro

Leap motion Controle do corpo 
por computadores
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e a fisiologia do corpo

Monitoramento do 
peso

Withings Wifi 
Bodyscale

Monitora o peso e a 
qualidade do ar Pressão, Qualidade do ar

em pé sob a 
balança, aplicativo 
móvel, interface web

Tela do objeto, aplicativo 
web, aplicativo de 
notificação, limitados dados 
interconectados 

Memoto
Registro contínuo e 
transmissão das 
atividades

Lena Baby 
monitor

Monitora o uso das 
palavras pelas 
crianças

LG 
SmartFridge

Ajusta a temperatura 
com base no 
contexto, 
encomenda a 
comida, sugere 
receitas

iRobot 
Roomba

Aspiração de sujeira 
automática

Lifx
Iluminação 
controlada por 
internet

iSmartAlarm Monitoramento 
automática da casa

Lockitron
Bloqueio automático 
da casa ativado pela 
presença

WattVision
Monitoramento da 
eletricidade, água, 
gás e uso da internet

Nest 
thermostats

Ajusta a temperatura 
com base na 
ocupação das 
dependências

Monitoramento do 
jardim Botanicalls

Monitoramento das 
condições da planta, 
dispara a irrigação 
ou alerta

Resistência elétrica, medidor 
de luz Irrigação da planta

Aplicativo de notificação, 
interconexão de dados 
limitados

GreenGoose
Etiquetas que 
monitoram durante o 
uso do objeto

BiKnTags

Etiquetas que podem 
ser anexadas e 
permitem o 
rastreamento de 
objetos e pessoas

Lembretes e 
Notificações

Vitality 
GlowCaps

Embalagem que 
lembra a pessoa a 
tomar o seu remédio

Acelerômetro, contato, fontes 
de dados de terceiros

Movimentando o 
objeto

Tela / Luz no objeto, 
aplicativo de notificação, 
chamada telefônica, SMS, 
interconexão de dados 
limitados

Plataformas 
Configuráveis SmarThings

Componentes que 
podem ser 
construídos e 
configurados 
conforme a 
execução da tarefa

Acelerômetro, movimento, 
umidade, presença, contato, 
temperatura, energia

Movimentando o 
objeto, uso do 
objeto, movimento, 
aplicativo móvel

Aplicativo de notificação, 
aplicativo web, alteração do 
ambiente, interconexão de 
dados

Tela no 
eletrodoméstico, 
aplicativo móvel, 
uso do 
eletrodoméstico, 
botão

Aparelhos de casa, 
iluminação

Qualidade do 
sono, EEG (Ondas 
cerebrais)

Acelerômetro, EEG Dispositivo vestível, 
aplicativos móveis

Monitoramento do 
corpo e ginástica

Acelerômetro, camera, 
sensores eletromuscular 
(EMG), termômetro, sensores 
de condução elétrica, 
sensores optico de fluxo 

Movimento, 
dispositivo vestível, 
aplicativo móvel, 
botões

Exemplos

Acelerômetro, camera, 
microfone, magnetômetro, 
GPS

Registro audio 
visual, Registro de 
evento

Tela do objeto, aplicativo 
web, aplicativo de 
notificação, interconexão de 
dados limitados

Dispositivo vestível

Alarme, aplicativo web, 
aplicativo de notificação

Tela do objeto, aplicativo 
web, aplicativo de 
notificação

Acelerômetro, ZigBee, GPS

Monitoramento da 
frequencia, 
monitoramento da 
localização

Movendo o objeto, 
movimento, 
interface web

Aplicativo de notificação, 
aplicativo web, 
interconexão de dados 
limitados

C
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O
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E
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N
A
 
C
A
S
A

Contato, movimento, video, 
microfone, sensor de toque, 
botões

Aplicativo móvel, 
movimento, uso do 
objeto

Alarme, aplicativo de 
notificação, chamada 
telefônica, alteração do 
ambiente

Segurança da 
casa, bloqueio

Alteração do ambiente, tela 
do objeto, aplicativo web, 
interconexão de dados 
limitados

Uso do objeto, 
aplicativo móvel, 
tela do objeto, 
interface web

Termometro, movimento, luz, 
botão, aperto induzido, 
microfone, roteador

Medidas dos 
utilitários, 
consciência do 
ambiente

RFID, NFC, contato, 
termostato, sensor de contato, 
sensor infravermelho, sensor 
de radio frequencia, 
interruptor de luz, fontes de 
dados de terceiros

Tela no eletrodoméstico, 
aplicativo de notificação, 
meio ambiente alterado, 
interconexão de dados
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Os pesquisadores Koreshoff, Robertson e Leong (2013) observaram que há uma 

significante similaridade relacionada aos interesses entre os domínios nas duas 

tabelas, ou seja, as principais pesquisas e desenvolvimento de IoT encontram-se em 

áreas como monitoramento da casa, saúde e bem-estar.  

Outro ponto de interesse em comum encontrado nas pesquisas de IHC e os 

produtos IoT comercializados no mercado refere-se a interação entre a pessoa e a 

IoT por meio dos sensores, e a diferença observada é relacionada ao número de 

sensores usados entre eles. A combinação de diversos sensores em produtos 

comerciais de IoT é comum, bem como, a exploração de diversas formas de interação 

que incluem a interação direta com o objeto, alteração do ambiente e notificações por 

meio de aplicativos no smartphone. Nas pesquisas em IHC o estudo com o sensor é 

feito individualmente ou, no máximo, uma combinação com dois sensores 

(KORESHOFF; ROBERTSON; LEONG, 2013). 

Ao compilar as informações em duas tabelas apresentando as categorias, as 

principais características e diferenças entre as pesquisas e os produtos IoT, os 

autores Koreshoff, Robertson e Leong (2013) tem como principal finalidade mostrar 

caminhos, oportunidades e abordagens que facilitem a aplicação das atividades na 

área de IHC para o desenvolvimento e avaliação dos sistemas IoT, contribuindo de 

forma positiva e constante na aproximação do usuário com a IoT (KORESHOFF; 

ROBERTSON; LEONG, 2013). 

As pesquisas e os resultados apresentados por Koreshoff, Robertson e Leong 

(2013) mostraram dois pontos importantes que foram as bases para o ponto de partida 

deste estudo, que são: a preocupação com a pessoa (usuário) que interage com a IoT 

e compreender como esta interação acontece por meio dos sensores (forma não 

tradicional). A partir deste ponto de partida, a proposta para este trabalho é como o 

projetista poderia “pensar” (elaborar) o seu projeto de interação considerando as 

características e particularidades no sistema de interação em um ambiente IoT. 
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2.2 Engenharia Semiótica 

Conforme descrito inicialmente, esta seção apresentará os conceitos da 

Engenharia Semiótica, que é uma teoria de IHC centrada na comunicação, cujos 

modelos e métodos são propostos para contribuir no aumento da qualidade de uso 

dos sistemas interativos. 

 

 

2.2.1 A visão da IHC sob a perspectiva da Engenharia Semiótica 

Na definição de Souza (2005), a Engenharia Semiótica é uma disciplina que 

estuda os fenômenos de comunicação e significação, os interlocutores envolvidos 

neste processo e o contexto do projeto, que na IHC permite compreender os fatores 

envolvidos no projeto, no uso e na avaliação de um sistema interativo.  

A particularidade na Engenharia Semiótica é caracterizar a aplicação 

computacional interativa como artefato intelectual linguístico, que é o resultado do 

esforço humano e da presença de uma linguagem que permita a sua interpretação 

(SOUZA, 2005).  

Um artefato é definido como um objeto criado pelo ser humano que pode ser 

abstrato ou concreto, sendo denominado, respectivamente, por linguístico e físico 

(SOUZA, 2005; BARBOSA; SILVA, 2010). 

Segundo Souza (2005), o artefato codifica um entendimento ou interpretação de 

uma situação específica; codifica um conjunto de soluções particulares para a 

situação do problema percebida; codifica tanto a situação como as soluções 

correspondentes em sistemas de símbolos que possam ser interpretados por regras 

semânticas; os usuários devem ser capazes de entender o sistema linguístico e 

interpretar a codificação para explorar os resultados das soluções oferecidas pelo 

artefato. Quando o artefato intelectual é um sistema interativo, o seu projeto deve levar 

em consideração os seguintes aspectos: 

ü A linguagem artificial deve possibilitar o processamento por um computador; 

ü A linguagem de interface com a qual o usuário vai interagir é sempre única e 

nova para o usuário; 

ü O artefato é considerado uma metacomunicação. 

Na visão da Engenharia Semiótica, a IHC é caracterizada como um caso 

específico de metacomunicação, isto é, a troca de mensagens por meio da linguagem 
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estabelecida na interface entre o usuário e o projetista para a execução das tarefas. 

A mensagem é indireta porque o projetista não está presente no momento da 

interação, e unidirecional, pois o usuário, no contexto da interação, não pode dar 

continuidade à comunicação com o projetista (SOUZA, 2005). 

Segundo Souza (2005) e Souza e Leitão (2009), uma das principais vantagens 

da visão semiótica sobre a IHC é centralizar a atenção dos pesquisadores nos signos, 

que são codificados computacionalmente de acordo com a intenção e decisão do 

projetista. Os signos têm dois componentes, sendo um de expressão e outro de 

interpretação, usados pelo projetista, que é o responsável pela criação de uma 

linguagem de interação para se comunicar com o usuário por meio do seu 

representante, denominado preposto do projetista (o sistema concebido pelo 

projetista).  

O projetista pode determinar os códigos expressivos que deverão ser 

empregados pelo usuário na comunicação com o sistema, mas não pode determinar 

qual será a interpretação do usuário durante a interação. Por sua vez, o usuário vai 

gradualmente interpretando a mensagem do projetista, identificando a lógica usada 

nos signos durante a interação. Esta teoria possibilita entender o processo de 

desenvolvimento, uso e avaliação de sistemas computacionais (SOUZA; LEITÃO, 

2009).  

A Engenharia Semiótica avalia como está a comunicação entre o projetista, que 

envia a mensagem, e o usuário, que a recebeu, possibilitando uma avaliação que 

ajudará o projetista a tomar decisões de aprimoramento para o sistema. Entretanto, 

não é papel da Engenharia Semiótica enumerar possíveis soluções para as falhas 

encontradas, mas deve mostrar quais são as rupturas na comunicação e como o 

usuário pode dialogar com o preposto do projetista para se recuperar das falhas 

encontradas. (SOUZA, 2005).  

 

 

2.2.2 Semiótica, Signo e Semiose 

A base de estudo da Engenharia Semiótica é fundamentada na Semiótica, uma 

disciplina que estuda os signos e o processo de significação, bem como a participação 

deles dentro do processo de comunicação. Os artefatos de IHC são comunicados por 
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meio dos signos, na qual o usuário deve ser capaz de interpretar, aprender, usar e 

adaptar a vários contextos de necessidade e oportunidade (SOUZA, 2005).  

O papel do signo na interface deve superar a barreira da linguagem e possibilitar 

uma interpretação precisa que reduz o tempo para a compreensão da mensagem e 

ajuda na rápida tomada de decisão do usuário (BHUTKAR et al, 2011). 

De acordo com Peirce (2012), o signo é a representação de alguma coisa que 

deve ter significado para alguém, pode ser composto por palavras, imagens, sons, 

odores, sabores, entre outros; e tem uma estrutura e relação triádica, conforme 

apresentada na Figura 09, formada por: 

ü Interpretante: conceito do signo na mente da pessoa, uma ideia do que 

representa; 

ü Representação: cada signo tem outro signo que representa o seu significado; 

ü Objeto: forma na qual a pessoa representa o signo.  

 
Figura 09 – Relação triádica de Peirce 

 

Fonte: Costa (2014) 

 

As associações que se formam entre a representação e o interpretante inicia um 

processo de interpretação de signos que acontece por meio de um conjunto de 

conhecimentos prévios determinados pelos sistemas de signos conhecidos, dando 

significado as coisas. Este processo de interpretação pode gerar um novo signo, numa 

cadeia de ideias teoricamente indefinida e ilimitada de associações, cujo processo é 

denominado de semiose ilimitada, pois quanto mais o pensamento é significativo, mais 

significados atribuem-se a ele (PEIRCE, 2012).  
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Segundo Peirce (2012), não é possível prever o tamanho e nem o conteúdo 

desta cadeia, mas este processo de significação e comunicação pode ser interrompido 

pelo receptor da mensagem, quando há satisfação do interpretante gerado ou pela 

falta de recurso ou interesse. 

A impossibilidade de prever o significado de um signo e a semiose estão 

ilustradas pela Figura 10. Observando os dois receptores da mensagem, ou seja, 

quem estão vendo a imagem, a representação (imagem) de um carro pode gerar o 

seguinte significado (pensamento) no receptor 1: “Preciso pegar meu carro na 

oficina...”. Ao mesmo tempo que pode gerar um outro significado (pensamento) no 

receptor 2: “Pensou no próprio carro, lembrando que prometera ao filho um carrinho 

de brinquedo e em seguida lembrou-se do aniversário de seu filho”. Neste exemplo, 

se o receptor 2 continuasse gerando associações, a semiose poderia ser ilimitada, ou 

ele poderia interromper esta cadeia de significados ao se lembrar, por exemplo, que 

deveria comprar o carrinho para levá-lo ao seu filho neste mesmo dia. 

 
Figura 10 – Semiose ilimitada 

 

Fonte: Prates; Barbosa (2007) 

 

Segundo Souza (2005), sob o ponto de vista da Engenharia Semiótica, a 

codificação de signos em uma interface representa o congelamento da semiose do 

projetista sobre um determinado contexto, que pode gerar uma falha se o usuário não 

compreendeu a interrupção da semiose, por ele não conseguir entender, antecipar ou 



44 

 

contornar as possíveis interpretações codificadas no sistema, originando uma série 

de problemas de comunicação durante a interação. 

  

 

2.2.3 Comunicabilidade 

De acordo com Souza (2005) e Souza e Leitão (2009), na Engenharia Semiótica 

a qualidade de uso de uma interface é dada pela sua comunicabilidade, que é uma 

propriedade de um sistema em transmitir ao usuário de forma eficaz e eficiente as 

intenções e princípios de interação que é a diretriz de um projeto. As pessoas, 

diariamente, procuram entender por meio de um ato de comunicação, muitas 

mensagens subjacentes às quais elas são expostas. Desta forma, a comunicabilidade 

é o principal atributo de qualidade da Engenharia Semiótica. 

O processo de comunicação, conforme ilustrado na Figura 11, é efetuado por 

emissores e receptores que produzem mensagens compostas por signos de um ou 

mais sistemas de significação. Estas mensagens trafegam dentro de um canal e estão 

sujeitas a ruídos, ou seja, diferentes níveis de obstáculos para a comunicação dentro 

do canal escolhido (SOUZA, 2005).  

 
Figura 11 – Processo de Comunicação 

Emissor

Projetista Codificação Canal Decodificação

Receptor

Usuário

Contexto

Retorno

Ruído

Mensagem

  
Fonte: Adaptado de Souza (2005) 

 

Segundo Souza (2005), na Engenharia Semiótica a interface de um sistema é 

uma metamensagem enviada pelo projetista ao usuário, cujo template abaixo é a 

essência da mensagem e deve ser usado como modelo a ser preenchido:  
“Esta é a minha interpretação sobre quem você é, o que eu entendi 

que você quer ou precisa fazer, de que formas prefere fazê-lo e por 

quê. Este é o sistema que consequentemente elaborei para você, o 
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qual você pode ou deve usar assim para atingir os objetivos 

incorporados na minha visão” (SOUZA, 2005). 

Quando o usuário não é capaz de entender a comunicação pretendida pelo 

projetista, ocorrem então rupturas de comunicação que podem dificultar ou até mesmo 

impedir a metacomunicação ou uso do sistema. Quanto mais rupturas acontecerem 

durante a interação entre o usuário e o sistema, mais baixa será a comunicabilidade 

da interface (SOUZA; LEITÃO, 2009). 

Quanto maior for o entendimento do usuário sobre a lógica do projetista 

embutida na aplicação, maior será a sua chance em usar o sistema de forma criativa, 

eficiente e produtiva. A comunicabilidade pretende aumentar a aplicabilidade do 

software, que consequentemente aumentará a sua usabilidade (SOUZA et al, 1999). 

 

 

2.2.4 Métodos da Engenharia Semiótica 

O sistema, preposto do projetista, é um agente da comunicação que pode dizer 

o seu entendimento e, consequentemente, ajudar os usuários no processo de 

negociação da significação que caracteriza mais precisamente o que é a 

comunicação.  A metacomunicação procede de forma consistente e coesa quando o 

sistema fala corretamente pelo projetista (SOUZA, 2005). 

A Engenharia Semiótica tem dois métodos, conforme apresentado na Tabela 04, 

para avaliar a qualidade da emissão e recepção da metacomunicação em IHC, 

procurando identificar rupturas de comunicação que poderiam surgir na interação 

entre o usuário e o projetista por meio da interface de um sistema. Os métodos são: 

MIS (Método de Inspeção Semiótica) e o MAC (Método de Avaliação de 

Comunicabilidade), sendo que ambos os métodos são qualitativos e interpretativos 

(SOUZA et al., 2006; SOUZA; LEITÃO, 2009; PRATES; BARBOSA, 2007). 

 
Tabela 04 – Métodos da engenharia semiótica 
Metamensagem Método Científico Atividade Central 

Emissão Método de Inspeção 
Semiótica (MIS) 

Avaliador reconstrói a metamensagem do 
projetista 

Recepção Método de Avaliação de 
Comunicabilidade (MAC) 

Avaliador interpreta a experiência do 
usuário (reconstrução parcial da 
metamensagem) 

Fonte: Adaptado de Souza; Leitão (2009) 
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Na definição de Barbosa e Silva (2010), Souza et al. (2006) e Souza e Leitão 

(2009) o MIS deve ser aplicado por profissionais especialistas para avaliar e analisar 

a emissão da metacomunicação do projetista, por meio de cada um dos signos da 

interface classificados em estáticos, dinâmicos e metalinguísticos, gerando um 

relatório dos problemas de comunicação identificados. 

O MAC é um método que avalia a qualidade da recepção da metacomunicação 

do usuário. Neste método realiza-se uma observação dos usuários em um ambiente 

controlado, gravando estas interações para posterior análise minuciosa dos 

problemas encontrados (SOUZA, 2005; BARBOSA; SILVA, 2010; SOUZA; LEITÃO, 

2009). 

 

 

2.2.5 MIS - Método de Inspeção Semiótica 

O MIS é um método de inspeção que não requer a participação de usuários na 

avaliação, sendo que o especialista, sob a perspectiva do usuário, repassa a interface 

para analisar a qualidade da emissão da metacomunicação do projetista (SOUZA et 

al., 2006; SOUZA; LEITÃO, 2009; BARBOSA; SILVA, 2010).  

O objetivo do MIS é reconstruir a versão da metacomunicação do projetista, 

identificando se o sistema comunica de forma eficiente e eficaz a intenção do projeto 

e seus princípios de interação. A comunicação é eficiente quando ela é organizada e 

oferece múltiplas possibilidades de recursos conforme a situação, e eficaz, quando se 

alcança o resultado desejado (SOUZA; LEITÃO, 2009).  

A fase de preparação do MIS é semelhante à de outros métodos de avaliação, 

ressaltando a necessidade de identificar previamente qual será a parte do software a 

ser inspecionado, sendo que esta porção pode ser a representação das principais 

funções a serem executadas pelo usuário ou definida como relevante pelo projetista; 

a tarefa a ser avaliada nesta porção do sistema e o perfil do usuário que será 

defendido pelo avaliador. Com base nestas definições, o avaliador deve criar os 

cenários de interação que irão guiá-lo durante a inspeção e serão usados como base 

para definir a intenção do usuário na interação, auxiliando o avaliador na defesa da 

perspectiva do usuário (SOUZA et al., 2006). 

A metamensagem é avaliada de forma segmentada examinando os três 

diferentes níveis de signos usados pelo projetista: signo estático, signo dinâmico e 
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signo metalinguístico. Esta metamensagem é obtida após a conclusão de cada 

inspeção dos três níveis de signos, preenchendo o template, o modelo da 

metamensagem apresentado por Souza (2005), com as informações obtidas a cada 

fase de inspeção (SOUZA et al., 2006; SOUZA; LEITÃO, 2009).  

A Figura 12, elaborada por Bim (2009), apresenta um diagrama mostrando uma 

visão geral do MIS com todas as fases necessárias para a aplicação do método, 

iniciando após a fase de preparação e que deve ser executado em cinco etapas. Em 

seguida, cada uma das fases será descrita a seguir. 

 
Figura 12 – Visão Geral do MIS 

Etapa 1: Analisar 
os signos 

metalinguísticos

Etapa 2: Analisar 
os signos 
estáticos

Etapa 3: Analisar 
os signos 
dinâmicos

E

E

E

E
S
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Etapa 4: Contrastar e 
comparar as 3 
mensagens de 

metacomunicação

Etapa 5: Avaliar a 
comunicabilidade do 

sistema
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S
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offline, instruções, 
explicações, avisos, dicas

Elementos das telas da 
interface e diálogos

Elementos da interação e 
comportamento do 
sistema

Mensagens segmentadas da 
metacomunicação (esquema 
geral preenchido)

Escolhas comunicativas dos 
interlocutores, códigos, tipos de 
mensagens, conteúdo e objetivos

Como e quão bem os projetistas 
se comunicam com os usuários?

Processo

Entrada (E) / Saída (S)

Fluxo da Informação

Fluxo do processo direto

Fluxo do processo iterativo

 

Fonte: Bim (2009) 

 

Nas pesquisas iniciais com o MIS, não havia uma recomendação sobre qual o 

tipo de signo (estático, dinâmico, metalinguístico) deveria se iniciar a inspeção. 

Entretanto, de acordo com Souza et al. (2006), recomendam-se que o início da 
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inspeção, Etapa 1, aconteça com os signos metalinguísticos, pois ele é a 

representação mais explícita e direta da intenção do projetista, na qual ele descreve 

o sistema, seus princípios de interação, o seu funcionamento e como pode ser usado. 

O help de um sistema, a documentação do software, a parte do home de aplicações 

web, são alguns dos exemplos de signos metalinguísticos. 

Na Etapa 2, a captura dos signos estáticos ocorre por meio de uma inspeção 

visual da interface e são atemporais. Estes signos estão envolvidos nas tarefas 

previstas no cenário, nas quais os usuários estão expostos em seu primeiro contato 

com o sistema computacional interativo, expressando o estado do sistema conforme 

a opção do projetista (SOUZA et al., 2006).  

Na Etapa 3, a inspeção dos signos dinâmicos é relativa aos aspectos temporais 

e causais da interface, expressando o comportamento do sistema quando o usuário 

interage com o sistema. A interação indica como o sistema pode ou deve ser usado 

e, portanto, a comunicação é mais completa, pois o usuário confirma ou não o 

significado percebido na análise dos signos metalinguísticos e estáticos (SOUZA et 

al., 2006). 

Na Etapa 4 do MIS, o especialista, com base nas três metamensagens 

preenchidas nas etapas 1, 2 e 3, contrasta, compara e verifica a consistência entre 

elas. A metamensagem de cada signo, individualmente, não produz todas as 

respostas esperadas para se construir a mensagem do projetista para os usuários e 

o avaliador analisa se diferentes significados podem ser atribuídos a um mesmo signo. 

(SOUZA et al., 2006). 

Os signos metalinguísticos, estáticos e dinâmicos expressam uma significação 

distinta no sistema e tem um poder de expressão servindo para diferentes propósitos 

comunicativos.  A ajuda online deve descrever e explicar todos os itens exibidos nas 

telas estáticas e na interação dinâmica. Os signos estáticos e os signos dinâmicos 

estão intimamente ligados, sendo que as telas estáticas devem comunicar e antecipar 

as ações na interação dinâmica. (SOUZA et al., 2006).  

Por fim, na Etapa 5, o avaliador produz um relatório descrevendo a sua 

apreciação final sobre a qualidade da metamensagem do artefato avaliado (SOUZA 

et al., 2006). O relatório pode conter os seguintes itens:  

ü Uma breve descrição do método;   

ü Os critérios de seleção da porção da interface inspecionada e do perfil de 

usuário usado como referência; 
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ü Na inspeção dos três níveis de signos é necessário: identificar os signos 

relevantes, listando e justificando a sua relevância, identificar as classes dos 

signos em uso, revisar e unificar a metacomunicação projetista-usuário; 

ü Apresentar uma avaliação dos problemas de comunicação encontrados ou 

problemas potenciais que possam dificultar ou prevenir o usuário a entender 

a mensagem pretendida pelo projetista, e interagir produtivamente com o 

artefato. 

A conclusão da avaliação, segundo Souza et al. (2006), deve descrever se a 

comunicação entre o projetista e o usuário é eficiente e eficaz, indicando a qualidade 

necessária do sucesso do trabalho do projetista e a satisfação do usuário. Por 

exemplo, um dos pontos a se observar é que as três metamensagens devem se 

completar, não gerando ambiguidades entre elas, e, quando necessário, pode-se 

sugerir correções. 

 

 

2.2.6 Trabalhos relacionados com a Engenharia Semiótica 

Inicialmente esta seção apresentará alguns trabalhos relacionados com a 

Engenharia Semiótica. A continuidade do desenvolvimento da seção apresentará as 

pesquisas que aplicaram o MIS e tenham aspectos relevantes para este estudo. 

As pesquisas de Paula (2003) e Costa (2014) propõem o uso dos conceitos da 

Engenharia Semiótica no momento do projeto de um software. Priorizar o usuário, 

quando o projetista elabora a sua comunicação com ele, a possibilidade de correção 

do projeto antes do desenvolvimento final de um artefato e a comprovação da 

independência do domínio e da tecnologia, são as principais características positivas 

percebidas nas pesquisas. 

O estudo de Paula (2003) propõe uma ferramenta epistêmica para apoiar o 

projetista na construção de uma mensagem coerente e coesa do preposto do 

projetista, por meio do entendimento do que o usuário espera sobre a concepção do 

sistema pelo projetista. A ferramenta inclui a extensão na representação de cenários, 

modelo de tarefas adaptados e uma proposta de modelo de interação com foco na 

comunicação que possibilite uma reflexão sobre as conversas entre o preposto do 

projetista e o usuário, gerando um mapa global da interação. Com base neste mapa, 

o projetista terá a possibilidade de identificar os signos presentes na 
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metacomunicação e as possíveis rupturas de comunicação que podem acontecer, 

permitindo ao projetista a correção das falhas no projeto. 

Costa (2014) propõe a combinação dos conceitos da Engenharia Semiótica na 

abordagem da Prototipação Colaborativa de Tangíveis, agregando os benefícios da 

evolução continuada do software na prototipação, sob a perspectiva da 

comunicabilidade. O método proposto gera um protótipo de alta fidelidade e consiste 

em três etapas iterativas, que são: Prototipação da Forma, Prototipação do 

Comportamento e a Prototipação do Artefato.  

Na primeira etapa, Prototipação da Forma, o projetista elabora a mensagem com 

base nas orientações, documentos e esquema geral, e gera a metamensagem 

preenchida que será usada na etapa seguinte, a Prototipação do Comportamento. 

Nesta etapa um protótipo de baixa fidelidade é gerado para o teste com o usuário e a 

metamensagem é revisada. Na última etapa, Prototipação do Artefato, há a 

construção do protótipo físico de alta fidelidade que integra a forma e o 

comportamento, o teste com o usuário por meio do Retrospective Think Aloud, na qual 

o usuário “pensa em voz alta” e o preenchimento do esquema geral da 

metacomunicação (COSTA, 2014).   

Em 2006, Souza et al (2006) apresenta formalmente o MIS avaliando o software 

Word, e a principal hipótese defendida pelos autores é que a aplicação do método 

pode ser independente do domínio e da tecnologia. Com base nesta hipótese, Reis e 

Prates (2011) realizaram uma revisão sistemática na literatura sobre algumas 

pesquisas que aplicaram ou descreveram o MIS, mostrando que esta independência 

é possível, sendo um dos grandes benefícios nos dias atuais, na qual o avanço da 

tecnologia é rapidamente absorvido pela sociedade, que amplia o domínio das 

situações em que esta tecnologia é adotada. 

As pesquisas de Seixas (2004) e Seixas e Souza (2004) avaliam um sistema 

com muitas imagens formadas por mapas, símbolos e ícones, que pode ser usado por 

diversos grupos de usuários, compostos por especialistas ou não. Por causa desta 

diversidade, a metacomunicação entre o usuário e o sistema pode apresentar falhas, 

pois os signos podem representar algo para um determinado grupo de pessoas, mas 

não representar nada ou muito pouco a outro grupo.  

Apesar das duas pesquisas ocorrerem antes da apresentação formal do MIS, a 

aplicação usou alguns passos do método, como a inspeção dos signos começando 

pelos signos estáticos, seguido pelos signos dinâmicos e por último pelos signos 
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metalinguísticos. Após a inspeção, houve testes com a participação dos usuários 

interagindo com o sistema que foi gravado e a análise do vídeo foi feita em conjunto 

com os questionários pré-teste e pós-teste, para verificar as possíveis rupturas de 

metacomunicação.  

A inspeção dos signos não tem uma ordem obrigatória, mas Souza et al (2006) 

recomendam o início pela inspeção do signo metalinguístico, pois permite ao avaliador 

o conhecimento prévio do sistema, possibilitando as inspeções dos signos estáticos e 

dinâmicos, de forma mais criteriosa.  

A ausência do signo metalinguístico, segundo Reis e Prates (2011), não 

impossibilita a aplicação do MIS, mesmo que isto gere uma reconstrução de uma 

metamensagem restrita e pobre, que pode caracterizar uma falha de comunicação. 

Entretanto, para Bento (2010) a ausência do signo metalinguístico pode indicar um 

conhecimento aprofundado do usuário sobre o sistema ou, até mesmo, uma interface 

fácil de usar sem a necessidade de explicações ou de ajuda. 

O estudo de Bento (2010) aplica o MIS em um sistema existente de controle de 

robô para avaliar o sistema de significação e os resultados obtidos nesta inspeção 

irão auxiliá-lo na construção de interfaces em três diferentes dispositivos que são: PC 

(Personal Computer), tablet e iPod touch.  

A interação do usuário com os três dispositivos acontece de forma diferente, 

sendo o primeiro por meio de teclado e mouse, o segundo por meio de uma caneta 

para a tela do tablet e o último por meio do toque direto na tela ou do movimento do 

próprio dispositivo por meio dos sensores de movimento. Desta forma Bento (2010) 

realizou, inicialmente, uma identificação dos signos presentes na interação humano-

robô, tais como: palavras, sons, comportamentos, entre outros, que podem constituir 

as classes de signos que representam esta interação. Com base nos resultados 

apresentados no MIS, cinco classes foram identificadas, conforme mostra a Tabela 

05. 
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Tabela 05 – Classes de Signos 
Classe do Signo Descrição 

Movimentação Refere-se à movimentação do robô, representando o destino da 
movimentação, a direção e a velocidade de deslocamento. 

Posicionamento 

Classe do signo relacionado ao posicionamento do robô que pode ser 
relativo a um ponto dado ou absoluto dentro de um mapa e, também, 
pode ter uma granularidade mais fina ou mais grossa. Indica também 
a orientação num dado momento e a distância em que o robô está de 
pontos de referência arbitrários. 

Ambiente 

Representa o estado do ambiente ao redor do robô como a presença 
de obstáculos, mudança na temperatura, umidade, entre outros, ou 
mudanças que podem afetar a execução de tarefas do robô como, por 
exemplo, portas que estão fechadas ou obstáculos não previstos 
inicialmente. 

Funcionamento 
Refere-se ao estado interno e funcionamento do robô, como o nível da 
bateria, nível do sinal da comunicação, estado dos sensores que 
podem indicar se há falhas ou não, entre outros. 

Tarefa 

Representam os signos relacionados à execução das tarefas do robô, 
dependendo do tipo da tarefa. Por exemplo, uma tarefa de resgate a 
uma vítima pode indicar locais perigosos ao redor da pessoa a ser 
resgatada, a distância em que o robô se encontra desta pessoa, entre 
outros.  

Fonte: Bento (2010) 

 

O estudo de Bento (2010) mostrou que a independência da tecnologia na 

aplicação do MIS é um fator positivo na aplicação dos conceitos da Engenharia 

Semiótica na Interação Humano-Robô, apresentando como uma contribuição a 

possibilidade de avaliar os diversos tipos de signos envolvidos na interação entre o 

usuário e o sistema, independente do seu domínio.  

A pesquisa de Bhutkar et al (2011) não usa o MIS na sua totalidade, aplicando 

somente a etapa da inspeção dos signos visuais presentes em um sistema de 

ventilação da UTI de um hospital, que devem ser compreendidos pelos usuários com 

clareza e sem nenhuma dúvida, para que a tomada de decisão seja rápida e eficaz, 

principalmente em momentos críticos. A principal diferença desta pesquisa com as 

outras, mencionadas nesta seção, é que o fator distância, cor e luminosidade foram 

considerados atributos importantes na avaliação da comunicabilidade entre o usuário 

e o projetista. Neste caso, a visibilidade e a interpretação do signo pelo usuário devem 

ser corretas em uma determinada distância, que também sofre a influência das cores 

usadas no aplicativo e da sua luminosidade, pois nem sempre o usuário está muito 

próximo ao monitor. 

A pesquisa de Corrêa et al. (2012) inspeciona os signos, considerando os 

usuários com deficiência auditiva ou usuários que, num determinado momento, não 
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tem acesso ao recurso de áudio do software. Entretanto, a sua principal diferença é o 

uso do signo sonoro, enquanto que a pesquisa de Alves et al (2012) estuda os signos 

visuais e textuais. 

O estudo de caso de Corrêa et al. (2012) considerou um gênero de jogo, o de 

tiro em primeira pessoa, pois este tipo de jogo tem uma maior rejeição pelo público 

alvo da pesquisa que são as pessoas com deficiência auditiva. Os signos foram 

divididos em sonoros, visuais e textuais, que facilitaram a identificação de potenciais 

rupturas de comunicação. O principal problema apontado na falha de comunicação 

apresentado na pesquisa foi durante as situações em que há ausência de redundância 

entre os signos sonoros e os visuais ou textuais. A imagem visual gráfica do jogo sem 

o som não indica de forma adequada a situação do jogo, como por exemplo, a 

expressão facial do personagem que não se altera em momentos de tensão ou alívio, 

ocasionando uma falha na interpretação do usuário.  

Uma das contribuições interessantes da pesquisa de Corrêa et al. (2012) foi a 

classificação do signo sonoro em metalinguístico, estático e dinâmico. Para os 

autores, um exemplo de signo sonoro metalinguístico é uma narração apresentada 

por meio de um vídeo, informando ou explicando como um procedimento pode ser 

realizado. O signo sonoro estático pode ser representado pela música de fundo de 

alguns sites ou jogos, que está associado a uma determinada página ou tela e se 

altera de acordo com a navegação do usuário, com o objetivo de imergi-lo no conteúdo 

que o sistema quer passar. O signo dinâmico foi exemplificado pelo som de alerta que 

o sistema emite para avisar ao usuário quando ele aciona o botão “backspace”, mas 

o campo já está em branco e não há mais conteúdo a ser apagado, indicando uma 

associação do som a um comportamento específico do sistema. 

A pesquisa de Brandão et al (2010) também avalia um jogo digital, denominado 

JECRIPE (Jogos de Estímulo Criados para Pessoas Especiais), que deve estimular 

as habilidades cognitivas de crianças pré-escolar com idade entre 3 a 7 anos e com 

síndrome de Down. Brandão et al (2010) consideraram o MIS mais confiável para 

avaliar o software e o desempenho das crianças em idade pré-escolar, pois o método 

de avaliação da Engenharia Semiótica requer a participação do usuário com 

capacidade de leitura, verbalização, concentração e realização do pensamento lógico 

abstrato, sendo que estas características representam mais aos adultos do que as 

crianças. Entretanto, o avaliador teve a necessidade de observar, na fase de 

preparação do MIS, as reações de uma criança com o perfil selecionado, para que a 
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identificação dos problemas no jogo fosse realizada de forma eficaz, pois nenhum dos 

desenvolvedores do jogo tinham a Síndrome de Down. 

 

 

2.3 Conclusão 

Tradicionalmente a linguagem de comunicação entre a pessoa e o computador 

pode ser composta por vários elementos visuais das telas, tais como: ícones, link, 

menus, cores, formas, entre outros; pelos dispositivos físicos, como por exemplo, 

teclado e mouse (MAYHEW, 1999).  

Esta forma tradicional de interação ainda é predominante no nosso cotidiano, 

considerando que há um uso maciço do smartphone, tablet, notebook e o próprio 

microcomputador. Entretanto, cada vez mais os “computadores” vão sendo 

incorporados ao nosso redor por meio de objetos comuns do nosso dia a dia, alterando 

a forma de interação entre a pessoa e o computador que vem se distanciando das 

formas tradicionais, podendo envolver o corpo inteiro e outros sentidos da pessoa 

(NGUYEN, 2015; KORESHOFF; ROBERTSON; LEONG, 2013).  

Na definição de Preece, Rogers e Sharp (2011), uma das preocupações do 

projetista ao desenvolver um sistema interativo, deve ser com a qualidade de uso 

associada à interação do usuário com o software.  

A IoT usa fundamentos de conexão, novas formas e possibilidades de interação, 

como por exemplo: sistemas ubíquos, interação com múltiplos dispositivos, interfaces 

tangíveis, entre outros, e são os grandes desafios em IHC destacados por Furtado et 

al. (2014), pois há uma necessidade em compreender como estas novas formas de 

interação devem ser projetadas, para que façam sentido e sejam adequadas aos 

usuários. 

A satisfação do usuário e qualidade de uso em IoT, segundo as pesquisas de 

Koreshoff, Leong e Robertson (2013) e Hornecker e Buur (2006), são pontos 

importantes para que a IoT atenda a facilidade de uso e satisfação do usuário, 

conforme preconizou Weiser (1991). 

A independência do domínio ou da tecnologia na aplicação de qualquer método 

pode ser um grande benefício nos dias atuais, na qual o avanço da tecnologia é 

rapidamente absorvido pela sociedade, que amplia o domínio das situações em que 

esta tecnologia é adotada. Segundo Furtado et al (2014), a possibilidade do usuário 
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em acessar informações, se comunicar e executar as suas atividades cotidianas a 

qualquer hora, em qualquer lugar e com qualquer dispositivo, representa um dos 

desafios na área de IHC.  

Um outro desafio apontado, refere-se aos diferentes elementos de comunicação, 

presentes atualmente na interação, que podem envolver toques na tela, gestos, sons, 

voz, olhar, entre outros, e na postura do usuário que pode estar em movimento 

(andando, correndo) ou parado (sentado, deitado).  

Além destes elementos de interação há também os que envolvem a TUI 

(Tangible User Interface), ou interface tangível, como, por exemplo, a realidade 

aumentada. Segundo Ishii (2008), este novo paradigma não foi ainda totalmente 

explorado e abordado, por causa da sua extensa possibilidade de interação. 

A interação tangível foi o objeto de estudo da tese de Costa (2014), que propõe 

uma abordagem para o desenvolvimento de um protótipo com a interface tangível. O 

intuito desta nova abordagem é combinar os conceitos de comunicabilidade da 

Engenharia Semiótica com o método da Prototipação Colaborativa para o 

desenvolvimento de projetos com Interfaces Tangíveis, com a finalidade de verificar 

possíveis rupturas de comunicação analisando um protótipo. 

Sob o mesmo olhar que Costa (2014), as pesquisas de Silveira (2002), Silveira, 

Souza e Barbosa (2003), Leite e Silveira (2011) e Paula (2003) propõem a 

combinação dos conceitos da Engenharia Semiótica nos sistemas em tempo de 

projeto, com o objetivo de construir sistemas com alta comunicabilidade e, 

consequentemente, contribuir positivamente na qualidade de uso. 

A pesquisa de Paula (2003) propõe um modelo de interação com foco na 

comunicação, que apoia o projetista a elaborar e refletir sobre as conversas que 

podem ocorrer entre o seu preposto e o usuário, auxiliando na identificação dos signos 

e nas possíveis falhas de metacomunicação, e permitindo a correção dos erros em 

tempo de projeto. 

A pesquisa de Bhutkar et al (2011) mostra que a distância entre o usuário e o 

artefato computacional, deve ser considerada como uma propriedade que influencia 

na compreensão do signo pelo usuário. Por causa da distância, a legibilidade do signo 

depende também das cores usadas nos ícones e a luminosidade do sistema. 

O MIS foi avaliado na pesquisa de Reis e Prates (2011) que realizaram uma 

revisão sistemática na literatura sobre algumas pesquisas que aplicaram ou 
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descreveram o MIS. Uma das vantagens descritas na pesquisa é a independência do 

domínio ou tecnologia para a aplicação do MIS.  

Esta vantagem foi observada na pesquisa de Bento (2010) que aplicou o MIS 

sem a necessidade de modificação ou extensão do método. O objetivo na aplicação 

do MIS foi para estudar e identificar as possíveis diversidades de signos que compõem 

o sistema de significação e as diferentes formas de interação humano-robô. Um outro 

ponto importante a destacar é que a ausência do signo metalinguístico não 

comprometeu os resultados do teste. 

Com relação ao MAC, o método de avaliação por observação da Engenharia 

Semiótica, não será usado para o presente estudo, pois o método requer um produto 

final para a avaliação com a participação de usuários. 

Considerando a IoT como um sistema interativo e a possibilidade em aplicar o 

MIS independente do seu domínio e da tecnologia, que foi observado em algumas 

pesquisas apresentadas nesta seção, a próxima seção tem como objetivo aplicar os 

conceitos da Engenharia Semiótica em IoT, procurando contribuir com uma visão de 

IHC sobre a IoT.  
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3 Projeto de Interação em IoT e Engenharia Semiótica 

 

Esta seção retoma as principais definições e características de IoT e da 

Engenharia Semiótica, procurando estabelecer uma forma de aplicação dos conceitos 

da Engenharia Semiótica em um projeto de interação entre a pessoa e um ambiente 

IoT, com o objetivo de compreender este novo cenário de interação a partir da 

comunicabilidade, um atributo de qualidade da IHC. 

Analisar o projeto de interação sob a óptica da comunicabilidade permitirá ao 

projetista identificar se a sua mensagem é enviada ao usuário de forma clara, objetiva 

e sem ambiguidades, indicando uma comunicação eficiente e eficaz, possibilitando 

que o usuário execute as suas tarefas e atinja os seus objetivos satisfatoriamente.  

Inicialmente a seção apresenta as principais definições para a IoT descritas 

neste estudo, seguida das pesquisas que envolvem a IoT e IHC juntos e por fim como 

“visualizar” o projeto de interação em IoT sob a perspectiva da Engenharia Semiótica. 

A Tabela 06 apresenta, de forma sintética, algumas das definições sobre IoT 

encontradas na literatura, com pequenas variações entre elas e que foram 

apresentadas neste trabalho na Seção 2.1. 

 
Tabela 06 – Definições de IoT 

Definição Autor(es) 
Um novo paradigma que consiste na convergência de três visões 
(Visão Orientada a “Coisas”, Visão Orientada a Internet, Visão 
Orientada a Semântica) representando a presença ubíqua dos 
objetos (coisas), sensores e atuadores, que interagem e 
cooperam entre si para atingir um objetivo específico. 

ATZORI; IERA; 
MORABITO, 2010 

Interconexão de objetos (coisas) físicos ou virtuais, com base na 
interoperabilidade da TIC, explorando a capacidade de 
identificação captura dos dados, processamento e comunicação 
com a internet. 

ITU-T Y.2060, 2012 

Precursora da computação ubíqua, sua essência é o conjunto de 
objetos (coisas) interconectados pela internet, com capacidade 
de processamento, fornecendo informações sobre o ambiente e 
possibilitando o gerenciamento remoto dos dispositivos.  

GUBBI et al., 2013 

Uma visão ampla do objeto (coisas) que pode ser representado 
também por ambientes, colaborando entre si, podendo interagir 
com a pessoa e interconectados a internet. 

KORESHOFF; 
LEONG; 
ROBERTSON, 2013 

Uma combinação entre o objeto físico (coisa), controlador, 
sensor e atuador, conectado a internet 

MCEWEN; 
CASSIMALLY, 2014 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Com base nas definições apresentadas, a IoT pode ser considerada um sistema 

que combina dispositivos de sensores, atuadores e de comunicação com o objeto, 

interconectados entre si e com a internet, sendo possível processar informações, 

trocar e enviar dados, com aplicações em diversos campos.  

A preocupação com o usuário motivou a pesquisa de Koreshoff, Leong e 

Robertson (2013) que compilaram as pesquisas na área de IHC em IoT ou próxima a 

ela, como é o caso da computação ubíqua, interação tangível, entre outros, mapeando 

e classificando as pesquisas em cada visão proposta por Atzori, Iera e Morabito 

(2010). Uma das conclusões obtida pelos pesquisadores é a concentração de 

pesquisas em IHC na Visão Orientada a “Coisas”. Um paralelo a esta visão é a Fase 

de Coleta, conforme mostra a Figura 13, representada na arquitetura de IoT de Borgia 

(2014), sendo possível observar que a Fase da Coleta é composta pelos sensores 

que podem ser acoplados ao objeto ou presentes no ambiente. 

 
Figura 13 – Fase da Coleta na Representação Horizontal para Aplicações IoT 

 

Fonte: Borgia (2014) 

 

De acordo com o relatório apresentado no ITU Internet Reports (2005b), o sensor 

é o responsável pela entrada das informações capturadas do estado externo ou 

interno a ele, transformando os sinais captados em informação útil ao sistema. Desta 

forma, considerando uma interação em IoT, os dispositivos responsáveis pela 

interação com a pessoa são: o sensor que atua como os “olhos˜ do sistema coletando 

informações e o atuador que serve como a “mão” do sistema transformando as 

informações em resultados. 

Conforme apresentado anteriormente, as informações coletadas podem ser 

oriundas da pessoa, ou do meio, ou de outro dispositivo, sendo alguns exemplos de 

sensores: sensor de força, sensor de velocidade, sensor de posição, sensor de 

vibração, entre outros. O atuador de um sistema é responsável pela sua resposta ou 

saída, podendo realizar movimentos, exercer forças, posicionar articulações, entre 



59 

 

outros, e alguns exemplos de atuador: solenoide, transdutor, motor, entre outros. As 

respostas podem alterar o estado do meio ou do objeto; enviar informações para 

outros dispositivos ou para outros aplicativos pela internet. Com base nestas 

informações, a estrutura proposta para esta interação é apresentada na Figura 14. 

 
Figura 14 – Estrutura da Interação por meio de Sensor e Atuador 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ainda sob a óptica da IHC, Koreshoff, Robertson e Leong (2013), realizaram uma 

nova pesquisa analisando as proximidades e diferenças entre as duas tabelas, sendo 

uma delas geradas com as informações compiladas de pesquisas de IHC em IoT, por 

domínios de atuação, e a outra tabela com informações sobre os produtos IoT, 

classificados por domínio, sensores usados, como acontece o input e output. As 

tabelas estão apresentadas na seção 2.3.1, e um dos pontos observados pelos 

pesquisadores é a importância do sensor que está presente nas pesquisas e nos 

produtos, bem como, o uso combinado de vários sensores para um objeto, neste caso 

mais comum nos produtos IoT comerciais. O uso da combinação de diversos sensores 

também é visto em ambientes como, por exemplo, casas, prédios, entre outros, 

usufruindo da interconectividade entre os diversos dispositivos que possibilita a 

geração de inúmeros aplicativos. 

A tabela de produtos IoT de Koreshoff, Robertson e Leong (2013) foi o ponto de 

partida para a geração da Tabela 07, que apresenta uma compilação de alguns 

sensores que foram encontrados em algumas pesquisas. A tabela apresenta o tipo de 

sensor usado na pesquisa indicada na coluna “Artigo”, bem como a sua proposta de 

aplicação. 
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Tabela 07 – Proposta de aplicação por tipo de sensor 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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A compilação apresentada na Tabela 08 não abrange todos os sensores 

existentes na literatura, pois o número destes dispositivos existentes é grande para o 

tempo deste estudo. Entretanto, a ausência de um material que apresentasse em um 

só lugar o agrupamento de sensores, como eles podem ser aplicados, exemplos de 

uso e a necessidade em compreender como os sensores podem ser responsáveis 

pela interação entre uma pessoa e a IoT, foram os motivos para a geração desta 

tabela. 

Um dos pontos observados por Koreshoff, Robertson e Leong (2013) distinguem 

o uso do número de sensores na pesquisa científica em IoT e os produtos IoT 

comercializados no mercado. A pesquisa científica normalmente explora um ou dois 

(no máximo) sensores ao mesmo tempo, enquanto que os produtos IoT 

comercializados no mercado combinam diversos sensores e dispositivos em um único 

produto ou em um ambiente.  

Desta forma, ainda com base na tabela gerada por Koreshoff, Robertson e Leong 

(2013) e semelhante a Tabela 07, a Tabela 08 apresenta os aplicativos que foram 

desenvolvidos por meio de uma combinação de vários sensores e dispositivos, a sua 

proposta de aplicação e a origem da pesquisa. 

 
Tabela 08 – Apresentação da combinação de sensores e dispositivos e proposta de 

aplicação 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Os sensores em IoT determinam a forma de interação que pode acontecer entre 

a pessoa e o objeto, que nem sempre acontece da forma tradicional (por meio do 

mouse, teclado, monitor ou touch) sendo necessário considerar outras formas de 

interação, sensação e percepção, envolvendo outros sentidos do corpo humano, 

como o movimento, gesto, entre outros. Da mesma forma, a resposta de um aplicativo 

IoT pode vir na forma de luz, cor, temperatura, entre outros, significando uma 

alteração do estado atual do objeto (coisa) ou do ambiente (KORESHOFF; LEONG; 

ROBERTSON, 2013).  

A pesquisa de Ahmari (2015) apresenta um exemplo de uma interação por meio 

de um objeto vestível que monitora o corpo humano que está se exercitando em uma 

esteira, usando uma combinação dos seguintes sensores: acelerômetro, câmera, 

sensor eletromuscular, sensor de temperatura, sensor de condução elétrica e sensor 

óptico de fluxo sanguíneo. As informações coletadas pelos sensores podem ser 

enviadas, por exemplo, para a esteira que pode diminuir, aumentar ou parar o seu 

funcionamento, de acordo com os dados recebidos, alterando o ritmo de exercício da 

pessoa. 

Conforme apresentado anteriormente na Figura 14, em IoT a captura de 

informações pelos sensores não depende somente da interação com a pessoa. A 

coleta de dados pode acontecer por meio de outros dispositivos, objetos ou do meio 

ambiente em que o sensor está presente, caracterizando a ubiquidade do aplicativo.  

Entretanto, este não é o foco deste estudo, pois o ponto de interesse relaciona-

se com a interação entre a pessoa e o sensor em IoT, estabelecendo assim uma forma 

de interação entre o humano e o “computador”. A Figura 15 mostra em destaque o 

ponto de interação e a resposta, que foram apresentados na Figura 14.  

 
Figura 15 – Interação entre a Pessoa e o Sensor / Atuador 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Entender o contexto atual dos usuários, dos dispositivos e do ambiente, levando 

em consideração a comunicação que acontece entre o computador e o usuário, entre 
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este e os dispositivos e entre os próprios dispositivos, é um dos fatores essenciais 

para que o sistema IoT possa atender seus objetivos (ITU, 2005).  

Estabelecido como e de que forma acontece a relação entre a pessoa e o 

sistema IoT, retoma-se o conceito de interação, de acordo com a Engenharia 

Semiótica, que considera a interação como um processo de comunicação entre 

pessoas por meio de um sistema computacional, em que ocorre manipulação, 

comunicação, conversa, troca, entre outros (SOUZA, 2005; BARBOSA; SILVA, 2010). 

Segundo Souza (2005), o artefato intelectual interativo é resultado do exercício 

intelectual e da engenhosidade humana, que é gerado a partir da interpretação do 

projetista sobre um problema, e a concepção da solução deve ser apresentada em 

uma codificação linguística na qual o usuário deve ser capaz de compreender o 

sistema linguístico e usar as soluções propostas no artefato. Retomando as definições 

apresentadas anteriormente, quando um artefato intelectual é um sistema interativo, 

o seu projeto deve levar em consideração os seguintes aspectos: a linguagem artificial 

deve possibilitar o processamento por um computador; a linguagem de interface com 

a qual o usuário vai interagir é sempre única e nova para o usuário e o artefato é 

considerado uma metacomunicação.  

Um artefato de metacomunicação é aquele que comunica uma mensagem sobre 

a própria comunicação, que é elaborada pelo projetista e enviada ao usuário. A 

Engenharia Semiótica traz o projetista no mesmo plano que o usuário, tratando os 

dois no mesmo processo comunicativo, conforme mostra a Figura 16 (SOUZA, 2005; 

SOUZA; LEITÃO, 2009). 

 
Figura 16 – Metacomunicação entre o projetista e o usuário 

 

Fonte: Barbosa; Silva (2010) 
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A mensagem deve falar pelo projetista em tempo de interação, transmitindo ao 

usuário gradualmente todos os significados codificados por ele, pois o projetista não 

está presente fisicamente em tempo de interação, sendo representado pelo sistema, 

que é denominado o preposto do projetista, ou seja, ele é o responsável pela fala do 

designer em tempo de interação (SOUZA, 2005; SOUZA; LEITÃO, 2009).  

Esta mensagem é transmitida por meio de um conjunto de signos codificados 

computacionalmente, que deve informar ao usuário como ele pode ou deve usar o 

sistema para executar uma tarefa e atingir o seu objetivo (SOUZA; LEITÃO, 2009). 

O signo deve significar ou representar algo para alguém e pode ser composto 

por palavras, imagens, sons, entre outros. No processo de significação do signo, há 

três elementos envolvidos que são: o objeto, a representação e o interpretante. O 

objeto é a representação do signo pela pessoa; a representação é o significado de um 

signo que gera outro signo; e o interpretante é a ideia do signo na mente da pessoa 

(PEIRCE, 2012). 

Segundo Souza e Leitão (2009), na Engenharia Semiótica há três classes 

distintas de signos envolvidas na mensagem do preposto do projetista que são: os 

signos metalinguísticos, estáticos e dinâmicos. O significado dos signos estáticos é 

interpretado independentemente das relações temporais ou causais, ou seja, a sua 

interpretação é limitada pelos elementos visíveis em um determinado momento, em 

um único instante no tempo. Os signos dinâmicos estão ligados a aspectos temporais 

e causais, ou seja, a própria interação em si. Por fim, os signos metalinguísticos 

devem informar, explicar, esclarecer ou ilustrar de forma explícita os signos estáticos 

e dinâmicos, bem como, o funcionamento do sistema.  

Desta forma, o sucesso do sistema está relacionado com a eficiência da 

metacomunicação, ou seja, cabe ao projetista a engenharia de signos, decidindo quais 

signos irão compor a mensagem para informar de maneira consistente e efetiva as 

suas intenções ao usuário por meio de uma boa comunicabilidade (SOUZA; LEITÃO, 

2009).   

A comunicabilidade é o principal atributo de qualidade da Engenharia Semiótica, 

que deve indicar se o conjunto das conversas codificadas computacionalmente entre 

o sistema (preposto do projetista) e o usuário no momento da interação, acontece de 

forma eficaz e eficiente (SOUZA, 2005; SOUZA; LEITÃO, 2009). 

Para investigar a comunicabilidade em IoT, este estudo procurou estabelecer 

uma visão de IoT sob a óptica da Engenharia Semiótica.  
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Incialmente, pode-se definir um sistema IoT como um artefato computacional, 

que pode interagir com uma pessoa recebendo informações, processando-os e 

auxiliando-a na busca de alcançar um objetivo em determinado contexto de uso.  

Desta forma o sistema IoT pode ser visto como um artefato intelectual linguístico, 

sob a perspectiva da Engenharia Semiótica, cujo sistema IoT pode ser considerado 

como um artefato de metacomunicação, pois o sistema é o resultado do esforço 

humano com uma linguagem que possibilita a sua interpretação. Observando o 

sistema IoT como um artefato de metacomunicação, o projetista está no mesmo 

processo comunicativo que o usuário, conforme mostra a Figura 17.  

 
Figura 17 – Metacomunicação entre o projetista e o usuário em um sistema IoT 

 

Fonte: Adaptado de Barbosa; Silva (2010) 

 

A Engenharia Semiótica é inerente à construção de qualquer sistema, como um 

processo comum por parte dos projetistas de sistemas, justamente porque ela 

entende a interação humano-computador como uma comunicação entre pessoas 

compostas por projetistas e usuários (MONTEIRO,2015).  

Segundo Souza e Leitão (2009), a mensagem enviada durante uma 

comunicação entre o projetista e o usuário é composta por um conjunto de signos 

codificados computacionalmente. 

Assim, a comunicação humana está intimamente ligada à geração e 

interpretação dos signos, que é um dos recursos humanos que viabilizam a 

comunicação (MONTEIRO, 2015).  

Em um sistema IoT, a sua interação com o usuário acontece por meio dos 

sensores e, de acordo com a pesquisa de Suárez (2000), o sensor pode ser 
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considerado como um signo, pois no mundo real ele faz parte do meio ambiente como 

qualquer objeto, e pelo lado do intérprete, a tradução da grandeza medida por ele é o 

ponto de partida para o processo de semiose que ocorre dentro do intérprete. 

De acordo com Reis e Prates (2011) e Reis (2012) os métodos da Engenharia 

Semiótica são interpretativos, portanto a interpretação do que são os signos estáticos, 

dinâmicos e metalinguísticos dependem do olhar do avaliador para cada caso 

analisado, e como ele pode enquadrar os conceitos e materiais com as quais ele vai 

trabalhar, sendo parte do próprio processo de aplicação do método.    

A base para a validação das hipóteses deste trabalho e a conclusão partem das 

premissas apresentadas de que um sistema em IoT pode ser considerado um artefato 

de metacomunicação, sendo possível observar o projetista e o usuário no mesmo 

processo comunicativo, e interpretar os elementos de interação presentes em um 

ambiente IoT, como os dispositivos e os sensores, classificando-os em signos 

estáticos, dinâmicos e metalinguísticos. 
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4 Metodologia 

 

Esta seção apresenta o processo de elaboração desta pesquisa, com base nas 

premissas apresentadas anteriormente, procurando estabelecer a identificação e 

classificação dos signos (metalinguísticos, estáticos e dinâmicos) da Engenharia 

Semiótica no projeto em um ambiente IoT.  

 

1 – Especificação do Projeto de Interação em um ambiente IoT 
A Tabela 09 mostra as perguntas sugeridas por Souza (2005), que servem como 

um guia para a análise do usuário, o domínio e o contexto de uso, e por fim o projeto 

de interação.  

 
Tabela 09 – Questionamentos reflexivos sobre o projeto de IHC 

Questões Descrição 

Quem é o emissor 
(projetista)? 

Quais aspectos das restrições, motivações, crenças e preferências 
do projetista devem ser comunicados para o benefício da 
metacomunicação. 

Quem é o receptor 
(usuário)? 

Quais aspectos das interpretações do projetista sobre as 
motivações, crenças e preferências dos usuários devem ser 
comunicados aos usuários reais para que desempenhem o seu 
papel como interlocutores do sistema. 

Qual é o contexto 
da comunicação? 

Quais elementos do contexto interativos dos usuários, tais como: 
psicológicos, socioculturais, tecnológicos, físicos, entre outros, 
devem ser processados pelo sistema e como. 

Qual é o código da 
comunicação? 

Qual a linguagem de interface deve ou pode ser usada para apoiar 
a metacomunicação eficiente. 

Qual é o canal? 
Quais canais de comunicação estão disponíveis para a 
metacomunicação entre o projetista e o usuário, e como eles 
podem ou devem ser usados. 

Qual é a 
mensagem? 

Qual é a intenção comunicativa e com que efeito o projetista quer 
contar aos usuários 

Fonte: Souza (2005) 

 

Com base nestas perguntas percebe-se que é necessário entender e conhecer 

quem é o usuário, o projetista e qual é o canal de comunicação entre eles.  

O modelo do questionário de Mayhew (1999) pode ser usado para obter o perfil 

do usuário e do projetista, abrangendo as seguintes características: informações 

físicas, atividades e rotinas de trabalho, experiências, conhecimentos, entre outros. 

O canal de comunicação entre o usuário e o projetista é o ambiente IoT, cuja 

interação entre a pessoa e o ambiente IoT ocorre por meio dos sensores, microfones 
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e câmeras, que são os responsáveis pelo input, e pelos atuadores, responsáveis pelo 

output. Desta forma, o passo inicial foi a identificação dos dispositivos usados no 

projeto em um ambiente IoT, tais como: sensores, câmeras, microfones, objetos, entre 

outros. 

Para auxiliar a construção do projeto e o mapeamento das possíveis interações 

entre o usuário e o ambiente IoT, foi compilada uma tabela (APÊNDICE E), resultado 

da junção das Tabelas 07 e 08 apresentados na seção 3, com os diversos tipos de 

sensores, com base nas pesquisas de Sagl, Resch e Blaschke (2015), Alam, Reaz e 

Ali, (2012), Devaraju e Kauppinen (2012), Koreshoff, Robertson e Leong (2013), 

Augusto (2007) e Ahmari (2015), junto com os sensores estão também outros 

dispositivos como o microfone, a câmera, display e alto falante. O objetivo desta tabela 

é mostrar a diversidade de sensores existentes e as possíveis formas de interações 

que a pessoa pode estabelecer com o sensor. As respostas aos estímulos dos 

sensores e dispositivos podem ser diversas, como por exemplo, um aviso sonoro, 

alteração do estado do ambiente, entre outros. 

Com os dispositivos e as informações de entrada e saída identificados, serão 

observados os conceitos da Engenharia Semiótica para a identificação e classificação 

dos signos.  

  

2 – Classificação dos signos 

Os dispositivos usados no projeto do ambiente IoT foram classificados de acordo 

com as definições de Souza e Leitão (2009) para as três classes de signos envolvidas 

no processo de interação humano-computador que são: signos metalinguísticos, 

estáticos e dinâmicos. 

Como visto anteriormente, de acordo com Souza e Leitão (2009) os signos 

metalinguísticos são a representação direta e explícita do projetista para comunicar 

ao usuário a descrição do sistema, os significados atribuídos aos demais signos 

presentes no processo interativo, seus princípios de interação, seu funcionamento e 

como usar o sistema.  

Entretanto, a probabilidade de encontrar um signo metalinguístico em um 

ambiente IoT é quase nula, pois uma das principais características observadas em 

IoT é a transparência da tecnologia e a ubiquidade. 

Os signos estáticos devem expressar o estado do sistema e o seu significado é 

interpretado independentemente da relação causal ou temporal da interação. Eles são 
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interpretados por elementos visíveis num dado momento, ou seja, são interpretados 

na dimensão espacial (SOUZA; LEITÃO, 2009). 

Os signos dinâmicos expressam o comportamento do sistema e estão sujeitos 

aos aspectos temporais e causais, vinculados a própria interação. Não há 

necessariamente uma representação de um elemento visível, pois o signo só pode 

ser identificado com a interação (SOUZA; LEITÃO, 2009).   

A proposta de classificação estabelecida por Corrêa et al. (2012) para os signos 

sonoros segue a definição de Souza e Leitão, identificando-os em signo sonoro 

metalinguístico, signo sonoro estático e signo sonoro dinâmico. Esta classificação 

pode ser usada nesta pesquisa, por causa da presença do dispositivo de alto falante, 

que pode emitir avisos sonoros ou falados. 

A Tabela 10 foi elaborada para auxiliar na identificação e classificação dos 

sensores e dispositivos que foram usados nos projetos em um ambiente IoT. Além da 

classificação dos signos, é necessário identificar se o sensor ou o dispositivo são 

responsáveis pelo input ou output, e se eles fazem parte de um contexto ubíquo. A 

ubiquidade do sistema deve ser destacada, pois ela não faz parte da análise deste 

projeto, que considera somente o sistema interativo. Na ubiquidade a ação e reação 

do sistema computacional independe da interação humano-computador. 

 
Tabela 10 – Guia para a identificação e classificação dos dispositivos presentes no projeto 

Descrição Ubíquo Input 
Resposta 
/ Output 

 

Signo 
Metalinguístico Estático Dinâmico 

       

Fonte: Elaborada pela autora 

  

3 – MIS (Método de Inspeção Semiótica) 
O MIS não foi aplicado nesta pesquisa, entretanto o seu estudo e compreensão 

foram necessários e serviram como base para identificar e classificar os elementos do 

projeto em um ambiente IoT em signos. A inspeção do projeto IoT com a visão da 

semiótica orientou na inspeção dos dispositivos e sensores usados no projeto, 

classificando-os em signos metalinguísticos, os signos estáticos e os signos 

dinâmicos.   
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A inspeção no projeto auxiliou, também, na identificação dos objetivos propostos 

na visão do projetista para atender o que ele compreendeu sobre as necessidades do 

usuário.  

 As três inspeções dos signos são apresentadas a seguir, entretanto nenhuma 

metamensagem foi gerada após cada inspeção, portanto não foi possível efetuar a 

comparação. A geração das metamensagens, a comparação entre elas e a análise da 

comparação são etapas obrigatórias na inspeção. 

Inspeção dos Signos Metalinguísticos:  recomenda-se que o início da inspeção 

ocorra pelo signo metalinguístico, pois ele contém a descrição do sistema, como por 

exemplo, sistema de ajuda, manual do sistema, tutorial, entre outros, possibilitando 

ao avaliador o conhecimento do que é o software e como este funciona, antes da 

inspeção dos outros signos presentes no sistema. A ausência do signo metalinguístico 

pode gerar uma metamensagem pobre e restrita, mas, de acordo com Reis e Prates 

(2011), não inviabiliza a inspeção semiótica. Segundo Bento (2010), a ausência do 

signo metalinguístico pode indicar sistemas fáceis de usar, que pode ser o caso desta 

pesquisa, pois a ausência do signo metalinguístico pressupõe um sistema fácil de 

usar, conforme previsto por Weiser (1991).  

Inspeção dos Signos Estáticos: o primeiro contato do usuário com o sistema 

ocorre com o signo estático, que expressa o estado do sistema e é atemporal. Os 

signos estáticos podem ser: botão, caixa de texto, ícone, texto, som ou cor indicando 

um tipo de ambiente, entre outros. 

Inspeção dos Signos Dinâmicos: o signo dinâmico representa o comportamento 

do sistema e sua percepção acontece somente quando há interação entre o usuário 

e o sistema computacional interativo. Esta interação acontece quando o usuário 

compreende os signos metalinguísticos e estáticos concebidos pelo projetista para a 

execução de uma tarefa. 

  

4 – Validação do Resultado 
Verificar por meio dos resultados apresentados se a identificação e classificação 

dos signos foram válidas para os projetos em um ambiente IoT, possibilitando uma 

visão do projeto IoT sob a óptica da Engenharia Semiótica. Desta forma, o projetista 

pode se aproximar e pensar no usuário, estabelecendo uma comunicação (conversa) 

entre eles, contribuindo em uma aproximação da área de IHC para os projetos em IoT. 
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A visão de IHC sobre o projeto de interação em IoT, faz com que o projetista 

“olhe” pelo usuário, desenvolvendo um sistema adequado a ele, ou seja, o designer 

elabora um projeto com base em mapeamento de perfil, contexto e padrões de 

interação, e, consequentemente, podendo diminuir o retrabalho, custo e tempo do 

projeto e contribuindo positivamente na qualidade de uso do produto final. 
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5 Validação da Aplicação dos Conceitos da Engenharia Semiótica em um  
Ambiente IoT  

 

Esta seção apresenta o workshop realizado em uma Universidade para a coleta 

de dados quantitativos e qualitativos sobre a aplicação dos conceitos da Engenharia 

Semiótica em um projeto em ambiente IoT, proposto neste trabalho e detalhado na 

Seção 4. A seção se inicia com uma breve introdução, seguida de uma descrição das 

atividades de aplicação do workshop e, por fim, a análise de dados e os resultados. 

 

5.1 Introdução 

Segundo Souza (2005), centralizar a atenção sob os signos da Engenharia 

Semiótica, possibilita ao projetista entender como ele pode se comunicar com o 

usuário, avaliando e aprimorando o projeto, de forma a satisfazer o usuário.  

Neste trabalho, a proposta para estabelecer uma aplicação dos conceitos da 

Engenharia Semiótica em projetos em um ambiente IoT, tem como um dos objetivos 

aproximar a visão da área de IHC como uma forma de pensar no usuário e, 

consequentemente, procurando contribuir na diminuição do retrabalho, que pode ser 

causado, segundo Aquino (2008), por uma falha de conhecimento do projetista em 

relação ao usuário. Para o desenvolvimento de um projeto de interação adequado ao 

usuário, o projetista deve mapear e reconhecer o perfil do usuário, bem como as suas 

necessidades, experiências e contexto em que o usuário está inserido (AQUINO, 

2008; MASIERO e AQUINO, 2015).  

 

 

5.2 Aplicação do Workshop 

Uma das principais finalidades para a aplicação do workshop neste trabalho foi 

obter, por meio dos projetos de interação elaborados pelos participantes, uma massa 

de dados com as ideias e visões de projeto em um ambiente IoT, sem considerar a 

viabilidade técnica ou de custo deste projeto. Os dados obtidos foram inspecionados 

pela autora desta pesquisa, com o objetivo de identificar e classificar os signos 

envolvidos nos projetos de interação propostos pelos participantes do workshop. 

A coleta dos dados dos projetos de interação e os resultados obtidos pela 

inspeção semiótica serviram como base para avaliar e validar os seguintes itens:  
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ü a aderência na aplicação dos conceitos de Engenharia Semiótica em um 

projeto IoT;  

ü a identificação e classificação dos signos envolvidos na comunicação entre a 

pessoa e o sensor, que é um dos elementos presentes no projeto IoT; 

ü indicar e separar as situações de ubiquidade; 

ü as vantagens e desvantagens envolvidas nesta aplicação. 

Os projetistas participantes da dinâmica do workshop receberam um treinamento 

prévio, que teve como objetivo explicar o que é, e como ocorre a comunicação entre 

o usuário e o projetista e como pode ocorrer uma falha de comunicação. O artifício 

usado para este treinamento foram os exemplos reais de comunicação, que podem 

acontecer entre as pessoas, na qual a própria dinâmica deste workshop serviu como 

exemplo; e exemplos de falhas de comunicação.  

Os dados foram coletados por meio de discussões, observações e questionários. 

Para esta coleta, aplicou-se uma dinâmica composta por dois perfis de pessoas, que 

são: o projetista de IoT (participantes da dinâmica) e o usuário (cliente fictício do 

projeto). Esta dinâmica foi realizada com a apresentação de um cenário fictício, que 

serviu como base para que os projetistas elaborassem um projeto de ambiente IoT ao 

usuário.  

Este workshop foi executado com um total de quatorze pessoas compostos por 

estudantes e professor, da área de tecnologia e engenharia, que representaram o 

papel do projetista. O roteiro das atividades foi organizado com as seguintes etapas: 

1) Questionário de identificação do perfil dos projetistas; 

2) Apresentação dos principais conceitos sobre IoT e comunicabilidade; 

3) Elaboração de uma proposta de projeto IoT, com base no cenário fictício 

apresentado; 

4) Considerações e Especificações para a elaboração do projeto; 

5) Apresentação de uma lista de dispositivos de medição que podem ser usados 

no projeto; 

6) Questionário sobre o desenvolvimento da atividade proposta e opinião sobre 

o método proposto. 

O questionário da Etapa 1, referente ao Perfil do Projetista, é apresentado no 

Apêndice A e tem como objetivo obter as seguintes informações do projetista: 

ü Faixa etária; 

ü Grau de instrução; 
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ü Campo de atuação; 

ü Nível (tempo) de experiência profissional na área de TI; 

ü Grau de conhecimento sobre IoT; 

ü Grau de conhecimento sobre IHC; 

ü Grau de importância que o projetista atribui ao usuário em projetos de 

software. 

Na Etapa 2, houve a caracterização do projeto de interação como uma 

“conversa” que pode ocorrer entre o projetista e o usuário, cujo canal de comunicação 

é o projeto proposto na dinâmica deste workshop. A apresentação desta 

caracterização serviu como base para apresentar os principais conceitos básicos 

envolvidos na comunicação entre o projetista e o usuário, sob a perspectiva da 

Engenharia Semiótica, e teve como principal objetivo normalizar o conhecimento entre 

os projetistas (participantes do workshop). Os conceitos apresentados envolvem os 

seguintes tópicos: 

ü A importância do usuário e de suas necessidades no projeto de interação, 

ressaltando a importância de um projeto adequado para o usuário; 

ü Representação da interação entre a pessoa e o computador como uma 

“conversa”; 

ü Modelo do processo de comunicação: emissor, receptor e canal de 

comunicação; 

ü Exemplificação de alguns dispositivos de medidas que podem ser compostos 

por: sensores, câmera, microfone, entre outros; e qual a sua função na 

interação entre a pessoa e o computador. 

Após a apresentação, os projetistas puderam esclarecer dúvidas sobre os 

conceitos abordados, o projeto, o usuário, entre outros.  

Na etapa seguinte (Etapa 3), solicitou-se aos projetistas que elaborassem um 

projeto de interação em um ambiente IoT, com base nas explicações da Etapa 2. Para 

a elaboração do projeto os seguintes materiais e recursos, descritos a seguir, foram 

distribuídos aos projetistas e estavam disponíveis para consulta a qualquer momento: 

ü Descrição textual (cenário) sobre o problema a ser resolvido, conforme 

mostra a Tabela 11;  

ü Considerações e Especificações do projeto, apresentado no Apêndice B; 

ü Planta da Casa fictícia do usuário, apresentado no Apêndice C; 
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ü Questionários que guiaram a elaboração do projeto de interação 

comunicação, conforme mostra o Apêndice D; 

ü Uma lista de alguns dispositivos de medição existentes, que foram 

compilados a partir de exemplos, projetos e produtos que estavam presentes 

na literatura sobre IoT, Computação Ubíqua, Ambientes Inteligentes, Cidades 

Inteligentes. Esta lista de dispositivos e sensores está disponível na tabela 

do Apêndice E; 

ü Quadro branco presente na sala; 

ü Folhas em branco, canetas e lápis para a elaboração do projeto; 

ü Disponibilidade de um profissional para esclarecimento de dúvidas, que foi 

desempenhada pela autora deste trabalho. 

 
Tabela 11 – Cenário para a Dinâmica do Workshop 

Cenário 

 

“D. Vera é uma senhora de 67 anos, viúva, que não teve filhos, mas tem 1 

gatinho. O seu sobrinho, Daniel, preocupado com a saúde, bem estar e segurança 

de sua tia, gostaria de dar assistência a ela, mas não poderia estar presente em 

tempo integral. Por intermédio de um amigo, Daniel soube que poderia acompanhar 

e monitorar a sua tia remotamente. Daniel procurou e encontrou uma empresa 

especializada, que oferece este tipo de projeto e pode, segundo a explicação da 

empresa, implantar vários dispositivos, como pequeníssimos computadores, quase 

“invisíveis”, espalhados nos ambientes da casa. De acordo com a empresa, estes 

“computadores quase invisíveis” estarão conectados a internet e poderão 

compartilhar informações com as pessoas envolvidas, com outros dispositivos e até 

com outros estabelecimentos como hospital, supermercado e outros. Os pequenos 

dispositivos podem interagir com a d. Vera, com outros dispositivos do ambiente e 

também com o próprio ambiente. Apesar da preocupação do sobrinho, d. Vera é 

uma senhora independente e bem informada, compreendendo que a automatização 

pode ajuda-la. Entretanto, ela não quer que a sua casa esteja totalmente 

automatizada, isto é, ela gostaria de receber algumas informações ou avisos para 

tomar algumas decisões e interagir, quando for necessário ou conveniente a ela.” 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A aplicação ocorreu com três grupos em diferentes horários, sendo que o 

primeiro grupo contava com cinco participantes, o segundo grupo, com dois 

participantes, e o último grupo, com sete participantes. Apesar do tempo para a 

elaboração do projeto não ter sido estipulado, os três grupos tiveram tempos 

semelhantes na entrega do projeto, que ocorreu em, aproximadamente, duas horas. 

Deste total de tempo, deve-se considerar a explanação dos conceitos, do cenário e 

das especificações do projeto, que levou, para cada grupo, cerca de vinte a trinta 

minutos. O restante do tempo foi usado pelos projetistas na elaboração do projeto. 

A dinâmica do workshop aconteceu em sala de aula de uma Universidade, cujo 

ambiente é conhecido e usado pelos participantes (projetista), que se sentiram 

confortáveis na elaboração do projeto.  

 

 

5.3 Análise de Dados e Resultados 

A base para a análise dos resultados foi obtida pelas respostas dos dois 

questionários (Apêndice A e D) aplicados na dinâmica do workshop.  

 

 

5.3.1 Análise do Perfil 

As informações obtidas pelo Questionário de Identificação do Perfil do Projetista 

(Apêndice A) foram tabuladas em uma planilha possibilitando a análise e a construção 

de alguns gráficos e tabelas. 

Os assuntos abordados nesta pesquisa, tais como: computação ubíqua, IoT, 

projetos de interação entre a pessoa e o computador, desenvolvimento de software; 

exigiam dos participantes, que iriam atuar como projetista, um prévio conhecimento 

em pelo menos um destes assuntos. Com isto, a seleção dos alunos aconteceu nos 

cursos de Engenharia e Tecnologia.  

Entre os participantes, somente um deles é professor, e o restante são alunos. 

Desta forma, verifica-se que nenhum dos projetistas desta dinâmica tem idade 

superior a 40 anos e nem inferior a 18 anos (Figura 18), sendo que o maior percentual 

está na faixa de 18 a 25 anos, representando 10 participantes. 
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Figura 18 – Faixa etária dos projetistas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Entre os estudantes, cinco deles estudam na graduação (38%) e oito deles estão 

na pós-graduação (62%), conforme mostra a Figura 19. O único professor que 

participou desta dinâmica tem o doutorado completo. 

 
Figura 19 – Grau de instrução dos projetistas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 12 apresenta a descrição do campo de atuação de cada participante, 

demonstrando que a principal atividade declarada na pesquisa é o estudo.  
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Tabela 12 – Campo de atuação 
Atividade Nº Participantes 

Estudante 7 
Desenvolvimento 3 
Pesquisador 1 
Visão Computacional e IoT 1 
Desenvolvimento 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Identificou-se que 86% (Figura 20) dos participantes têm menos de 5 anos de 

experiência na área de TI, e dentro dos quais 43% não tem nenhuma experiência.  

Apesar do maior número de participantes indicarem pouca ou nenhuma experiência 

na área de TI, todos eles têm conhecimentos e capacidades para o desenvolvimento 

de software por serem estudantes da área de Engenharia e Tecnologia, sendo 

suficiente para a elaboração do projeto do workshop. 

  
Figura 20 – Tempo de experiência profissional na área de TI (expressa em anos) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As questões 6 e 7 procuram determinar o grau de conhecimento nas áreas de 

IHC e IoT, sendo que o grau foi determinado de 1 (muito baixo) até 5 (muito alto). O 

número de participantes que declaram o grau muito baixo (grau 1) até baixo (grau 2) 

para o conhecimento em IHC (76%) é o dobro em relação aos que declararam sobre 

o conhecimento em IoT (38%). Somente um dos participantes não respondeu as duas 

questões (Figura 19). 

43%

22%

21%

14%

3	- Tempo	de	experiência	
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A pergunta 8 questiona o grau de importância, sendo 1 (pouco importante) e 5 

(muito importante), que o participante atribui ao usuário em projetos de software. Este 

é um dado interessante, pois todos declararam que o usuário é importante ou muito 

importante nos projetos de software, apesar de dez participantes declararem que tem 

um baixo ou muito baixo conhecimento em IHC (Figura 21).  

 
Figura 21 – Grau de Conhecimento em IHC e IoT 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A preocupação dos projetistas em relação ao usuário nos projetos de software, 

demonstrado na Figura 22, confirmou-se durante a dinâmica na elaboração do projeto 

em IoT, pois todas as dúvidas levantadas durante o workshop pelos projetistas 

referiam-se a usuária do cenário fictício. 
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Figura 22 – Grau de Importância do Usuário em Projetos de Software 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Apesar da importância dada a usuária, em função da liberdade do projeto 

naturalmente todos os projetistas também se preocuparam com a pessoa que solicitou 

o projeto, representado pelo sobrinho da usuária neste cenário fictício.  Mas a principal 

observação no projeto de interação, proposto no cenário fictício, é quem iria interagir 

com o ambiente IoT (quem é o principal ator no cenário do projeto), para que os 

elementos de interação entre a pessoa e o ambiente em IoT fossem identificados 

(Apêndice B). 

O principal objetivo para a delimitação do perfil dos participantes foi a 

necessidade de obter pessoas com conhecimentos e capacidades em 

desenvolvimento de software, aplicativos ou afins, para que elas pudessem elaborar 

um projeto em IoT, fornecendo um conjunto de dados válidos para a inspeção e 

análise pela autora nesta pesquisa. 

 

 

5.3.2 Análise do Projeto 

As respostas obtidas pelos Questionários para a Elaboração do Projeto e 

Considerações Finais (Apêndice D) serviram de base para a análise descrita nesta 

seção.  

A dinâmica para a elaboração do projeto de interação entre a pessoa e um 

ambiente IoT não teve restrição no uso de dispositivos de medição e captura e nem 
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dos ambientes da casa, pois os principais objetivos nesta dinâmica foram: obter uma 

visão de projeto em um ambiente IoT e quais foram as soluções dos projetistas para 

se comunicar com o usuário, usando o ambiente da casa e os recursos tecnológicos 

como um canal de comunicação. A ideia aqui foi apresentar aos projetistas uma “tela 

em branco” na qual ele poderia criar e elaborar o seu projeto de interação sem um 

modelo predeterminado, sem interferências ou sugestões que pudessem induzi-lo no 

seu desenvolvimento e que poderiam afetar no resultado do projeto.  

Os projetistas tinham a sua disposição uma lista dos dispositivos de captura e 

medição (Apêndice E), em que constava o nome dos dispositivos e exemplos de uso 

compilados na literatura, para consulta. Desta forma, a análise do projeto não levou 

em consideração a viabilidade tecnológica e nem o custo destes dispositivos no 

projeto. 

Analisando as soluções propostas pelos projetistas (Apêndice F), a Tabela 13 

apresenta a descrição dos objetivos de cada participante que foram identificados nos 

projetos elaborados. 

 
Tabela 13 – Os objetivos propostos pelos participantes do workshop 

Participante Objetivo 

1 

Detectar a abertura da porta 
Monitoramento 
Detectar entrada e saída de pessoas 
Identificar o peso das pessoas 

2 

Identificar invasão 
Rastreamento 
Indicar vazão de água / gás 
Identificar incêndio 
Detectar fumaça 
Monitorar saúde / bem-estar 
Controle da temperatura 
Desliga lâmpada 

3 

Controle de iluminação 
Economia de energia 
Conforto do usuário 
Analisa a temperatura ambiente 
Controla a temperatura 
Detecta anomalias 
Monitoramento do consumo 
Mostra informações de consumo 
Sugere melhores horários de consumo 
Monitora / detecta queda da pessoa 
Detecta som ambiente ou de pessoas 
Corta energia elétrica 
Corta entrada de gás 
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4 

Identificação de pessoas / animais 
Determinar temperatura 
Abrir / fechar portas e janelas 
Ajustar luz ambiente 
Controlar dispositivos da casa 
Detectar presença 

5 

Identificar alimentos (dentro da geladeira) 
Identificar fluxo de água 
Identificar presença, movimento de pessoas 
Fechar torneira 
Desligar a lâmpada 
Detecta pouca comida e água para o animal doméstico 
Monitorar as condições da planta 

6 Monitoramento da saúde e bem-estar 
7 Rastreamento 

8 

Monitorar o usuário 
Monitorar barulhos (ruídos) 
Economia de luz 
Monitorar localização 

9 

Monitorar a temperatura ambiente 
Monitorar incêndio 
Monitorar vazamento de gás 
Medir consumo de água 

10 Tornar o ambiente agradável 

11 Identificar a presença do usuário 
Localizar o usuário 

12 

Identificar abertura / fechamento 
Identificar possíveis incêndios 
Identificar presença 
Monitoramento 

13 Detectar movimento, presença 

14 

Monitorar queda do usuário 
Detectar vazemnto de gás 
Detectar presença do usuário 
Detectar queda 
Detectar vazamento de gás 
Checar quedas, movimentos bruscos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com base na identificação dos objetivos propostos pelos participantes, Tabela 

13, junto com as necessidades do usuário descritas na dinâmica, as principais 

preocupações foram com o monitoramento e segurança da usuária no cenário fictício 

(Figura 23).  

 

 

 

 



83 

 

Figura 23 – Aspectos considerados importantes no projeto 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Desta forma, os dispositivos mais usados sob o aspecto do monitoramento 

foram: a câmera que possibilita a visualização e rastreamento e o sensor de presença 

/ movimento. No aspecto segurança, os dispositivos mais usados foram: o sensor de 

temperatura que permite a medição da temperatura ambiente e do corpo humano. O 

display, o microfone e o alto falante indicam ainda uma forma de interação tradicional 

que envolvem uma tela (display) em que o usuário pode buscar ou incluir informações, 

microfones para comandos de voz e alto falantes para avisos sonoros (Figura 24). 
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Figura 24 – Tipos de Dispositivos de Medição mais Usados no Projeto 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com base no projeto elaborado, a segunda parte da dinâmica solicitou aos 

projetistas, soluções em que o ambiente (preposto do projetista) deveria enviar 

respostas ao usuário. De um modo geral, a maioria dos participantes optou pelo uso 

do smartphone e outros dispositivos que tenham vídeo, tais como: display, tablet, 

monitor, TV (Figura 25).  

 
Figura 25 – Tipos de Dispositivos mais Usados no Projeto 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise dos signos envolvidos nas respostas dos participantes confirma esta 

solução, pois os signos mais usados são: os textos, as imagens visuais, como por 

exemplo: mapas de localização, fotos, vídeos e o som (Figura 26). 
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Figura 26 – Signos mais Usados no Projeto 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A escolha por dispositivos como o display e o smartphone, e os tipos de signos 

que foram os mais encontrados nos projetos, tais como: texto, imagens visuais e o 

som, podem refletir uma característica do projetista que está mais habituado ao 

desenvolvimento de software para web, cliente servidor, aplicativos para mobile, pois 

eles ainda elaboram soluções para interfaces gráficas usando texto e imagens para a 

interação com o usuário. Apesar das soluções apresentadas na dinâmica serem 

funcionais, o paradigma da IoT rompe a barreira distanciando-se das formas 

tradicionais de interação, possibilitando ao projetista explorar soluções que não 

necessitem de uma interface gráfica.  

Uma boa comunicabilidade requer uma comunicação eficiente e eficaz. Uma 

falha de comunicação indica uma redução deste atributo de qualidade, afetando 

negativamente a qualidade de uso do sistema, causando insatisfação, ou até mesmo, 

prejudicando o usuário. Desta forma, para que os participantes pudessem 

compreender como e de que forma uma ruptura de comunicação, que poderia estar 

presente nos seus projetos, afetaria o usuário, solicitou-se (Apêndice D) que os 

projetistas identificassem e descrevessem uma possível falha no seu projeto de 

interação entre o ambiente IoT e o usuário. Eles deveriam, também, indicar como o 

usuário poderia se recuperar desta falha.  

Na apresentação e exemplificação inicial da dinâmica o problema da falta de 

redundância dos signos foi descrito como falha de comunicação. Entretanto, poucos 

participantes apresentaram esta falha, mas por outro lado, houve a menção sobre o 
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excesso de signos como ruído na comunicação, caracterizando como falha (Figura 

27). 

 
Figura 27 – Alguns exemplos para a falha de comunicação indicados nos projetos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como o ambiente IoT está conectado à internet, enviando e recebendo 

informações, o sistema pode ser conectado a outros software e aplicativos de 

terceiros, que por sua vez estão conectados a outras empresas, ou hospitais, entre 

outros, todos os participantes compreenderam que os erros e falhas no projeto de 

interação entre a pessoa e o ambiente IoT, podem acarretar graves problemas, em 

que foram citados como exemplo: chamada indevida para a polícia ou para a 

ambulância, mensagens indevidas ou erradas para algum familiar podendo causar 

momentos de pânico e medo, entre outros. 

Por fim, na última parte da dinâmica os projetistas deveriam emitir uma opinião 

sobre a aplicação dos conceitos de comunicabilidade nos projetos em IoT, 

descrevendo os pontos positivos e negativos, e as dificuldades no entendimento e 

aderência da proposta. As vantagens estão listadas a seguir, sendo que a principal 

vantagem citada por sete participantes foi pensar no usuário. 

ü Pensar no usuário;  

ü Solução para cada problema encontrado; 

ü Conjunto de regras; 

ü Uso de signos conhecidos;  
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ü Affordances;  

ü Linguagem natural;  

ü Proporcionar melhor qualidade de vida do usuário;  

ü Controle sobre o ambiente (forma mais rápida, segura); 

ü Criatividade; 

ü Prever riscos;  

ü Benefícios para o usuário; 

ü Prever situações; 

ü Experimento contextualizado na comunicação;  

ü Identificação de possíveis falhas;  

ü Induz questionamentos; 

ü Identificação de falhas técnicas e de comunicação. 

 

As desvantagens citadas foram: 

ü Treinamento do usuário (talvez a falta do signo metalinguistico);  

ü Entender o canal de comunicação; 

ü Necessidade de detalhes do ambiente;  

ü Requisitos do usuário;  

ü Falha de comunicação;  

ü Restrições tecnológicas; 

ü Sistema complexo;  

ü Custo alto;  

ü Diversidade (étnica, reações);  

ü Falta de conhecimento do assunto; 

ü Invasão de privacidade;  

ü Excesso de equipamentos, dispositivos e tecnologia;  

ü Alteração do comportamento; 

ü Alta taxa de retrabalho do projeto;  

ü Projeto complexo;  

ü Projeto inviável;  

ü Necessária aplicação em vários cenários; 

ü Não houve limitação do campo de atuação;  

ü Sem detalhamento das possibilidades de comunicação. 
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Algumas desvantagens mencionadas estão ligadas diretamente ao modo como 

foi realizada a dinâmica, pois os requisitos do usuário e do cenário ofereciam inúmeras 

possibilidades, permitindo ao projetista a criação de um ambiente com muitos 

sensores e tecnologia. Neste caso, citaram como principais desvantagens: custo alto, 

requisitos do usuário muito amplo, projeto inviável e complexo, necessidade de 

detalhamento do ambiente, excesso de equipamentos e tecnologia. 

 

 

5.4 Classificação dos signos 

Esta seção apresenta a identificação e classificação dos signos nos projetos em 

um ambiente IoT que foram elaborados pelos participantes do workshop. A 

identificação e classificação foram realizados com o auxílio da inspeção semiótica, 

observando os aspectos relevantes e específicos relacionados para os projetos em 

IoT.  

De acordo com Suárez (2000), o sensor, responsável pela interação entre a 

pessoa e o sistema IoT, pode ser considerado como um signo, pois ele faz parte do 

meio ambiente como qualquer objeto no mundo real, e a interpretação da grandeza 

medida por ele é o ponto de partida para o processo de semiose do intérprete. 

Na Engenharia Semiótica, a interpretação do que são os signos estáticos, 

dinâmicos e metalinguísticos dependem de cada caso analisado, das premissas do 

avaliador e como ele pode classificar os conceitos e materiais que serão trabalhados 

por ele (REIS; PRATES, 2011; REIS, 2012).    

Cada participante do workshop elaborou o seu projeto de interação em um ambiente 

IoT com base na lista de sensores e dispositivos apresentados no Apêndice E. Com 

base nesta lista de sensores e dispositivos, e nas definições de Souza e Leitão (2009) 

para as três classes de signos presentes na interação humano-computador que são: 

signos metalinguísticos, estáticos e dinâmicos, cada projeto foi classificado de acordo 

com o modelo da Tabela 10 apresentado na seção 4. As tabelas geradas para todos 

os participantes estão apresentadas no Apêndice F. A compilação destas tabelas 

gerou a Tabela 14, com uma observação. O motivo para a duplicação de alguns 

sensores refere-se a forma como eles foram usados, ou seja, há projetos que 

consideraram uma interação entre a pessoa e o sensor, e outros, que consideraram 

o mesmo sensor em situações ubíquas. 
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Tabela 14 – Compilação dos dispositivos usados por cada participante do workshop e classificadas por signos 
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Fonte: Elaborado pela autora
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Retomando as definições de cada signo, de acordo com Souza e Leitão (2009) 

os signos estáticos expressam o estado do sistema e o seu estado é interpretado 

independentemente da relação causal ou temporal da interação, ou seja, são os 

elementos visíveis num dado momento interpretados na dimensão espacial. De 

acordo com esta definição todos os sensores e dispositivos de captura de imagem ou 

som, como por exemplo, câmera, microfone, são responsáveis pelo input do sistema 

e foram classificados como signos estáticos, pois eles não alteram o seu estado 

interno e externo, e a sua interpretação é atemporal, ou seja, não há mudança num 

dado momento de interpretação. 

Os signos dinâmicos, Souza e Leitão (2009), expressam o comportamento do 

sistema e estão sujeitos aos aspectos temporais e causais, vinculados a própria 

interação. Não há necessariamente uma representação de um elemento visível, pois 

o signo só pode ser identificado com a interação. Desta forma, todos os dispositivos 

ou objetos que recebem as grandezas medidas (coletadas) pelos sensores ou os 

dispositivos de captura, e enviam uma resposta, alterando o seu estado interno ou 

externo, afetando o usuário, foram considerados como signos dinâmicos. A 

interpretação do output é temporal e causada por uma interação de um input. 

O display foi considerado como signo estático e dinâmico, pois nas soluções 

propostas este dispositivo seria usado como um “monitor touch” (semelhante ao um 

tablet), recebendo informações do usuário e enviando respostas a ele. Mas a 

classificação foi feita considerando somente o dispositivo de input e output. O 

aplicativo presente nele, cuja interação acontece com o usuário não foi considerado 

nesta pesquisa, pois há diversos estudos que apresentam a inspeção de um software, 

como por exemplo o de Bento (2010), Bhutkar et al. (2011) e Corrêa et al. (2012). 

Conforme mencionado anteriormente, confirmou-se a premissa sobre a 

inexistência do signo metalinguístico em um projeto em ambiente IoT, observando as 

principais características observadas em IoT que é a transparência da tecnologia e a 

ubiquidade. 

Entretanto, os casos de ubiquidade foram apresentados e destacados na Tabela 

14 (linhas em cinza) para mostrar sensores e dispositivos que podem ser usados nas 

situações ubíquas ou não ubíquas, como por exemplo, o sensor de temperatura. Este 

sensor pode ser usado para capturar a temperatura do corpo humano e desta forma 

o input da informação depende da interação entre a pessoa e o sensor, que pode 

acontecer de forma vestível ou por contato. O sensor de temperatura também pode 
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ser usado para coletar dados do ambiente ou de uma planta, independentemente da 

intervenção humana, caracterizando assim a ubiquidade. Há, também, os sensores 

que são usados somente de forma ubíqua, como é o caso, por exemplo, dos sensores 

usados para coletar informações sísmicas. 

  

5.5 Considerações Finais 

Está claro que compreender o contexto atual dos usuários, dos dispositivos e do 

ambiente, levando em consideração a comunicação que acontece entre o computador 

e o usuário, entre este e os dispositivos e entre os próprios dispositivos, é um dos 

fatores essenciais para que o sistema IoT possa atender seus objetivos (ITU, 2005).  

Este estudo estabelece o sistema IoT como um artefato metalinguístico, com 

embasamento nos conceitos apresentados na Engenharia Semiótica, com sucesso, e 

desta forma aproximando as duas áreas, IHC e IoT. Entretanto algumas dificuldades, 

dúvidas e ressalvas serão relacionadas nesta seção como pontos de discussão.  

De acordo com Koreshoff, Robertson e Leong (2013), a pesquisa científica 

normalmente explora um ou dois (no máximo) sensores ao mesmo tempo, enquanto 

que os produtos IoT comercializados no mercado combinam diversos sensores e 

dispositivos em um único produto ou em um ambiente. De forma semelhante, neste 

estudo, todos os dispositivos relacionados nos projetos foram analisados e 

identificados individualmente. Todos os dispositivos foram classificados 

individualmente em signos estáticos e dinâmicos, de acordo com as definições de 

Souza e Leitão (2009). Entretanto, em um ambiente IoT, o projetista pode usar os 

dispositivos de forma agrupada, gerando um novo tipo de dispositivo, com inúmeros 

sensores, por exemplo. No caso de agrupamento, a análise individual dos dispositivos 

em signos ainda pode ser válida?  

As situações ubíquas caracterizam o sistema que captura as informações pelos 

sensores sem a necessidade de interação com a pessoa. A coleta de dados pode 

acontecer por meio de outros dispositivos, objetos ou do meio ambiente em que o 

sensor está presente. Apesar de não haver uma interação entre a pessoa e o sistema 

IoT no momento do input da informação, a resposta do sistema pode afetar o usuário. 

Neste caso, o sistema IoT ainda pode ser considerado como um sistema de 

metacomunicação, mesmo não havendo uma interação entre a pessoa e o sistema? 
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Ou é necessário criar um novo modelo de metacomunicação, ou adaptar o existente, 

para contemplar esta nova situação?  

Um questionamento levantado pelos projetistas que participaram do workshop 

foi se o excesso de dispositivos em um ambiente pode causar uma ruptura de 

comunicação (um ruído) entre a pessoa e o sistema? 

A localização e disposição dos dispositivos podem influenciar na interação entre 

o sistema IoT e a pessoa, causando uma falha de comunicação? 

As perguntas e dúvidas geradas durante a aplicação do workshop e análise 

desta pesquisa é decorrente das novas tecnologias envolvidas nos sistemas IoT, que 

envolvem um grande número de dispositivos existentes que podem ser usados 

individualmente ou agrupados entre si e acoplados com outros objetos; a possibilidade 

de que qualquer objeto comum pode se tornar um “computador” coletando, 

processando e enviando informações; as formas não tradicionais de interação que 

podem acontecer, por exemplo, com um simples movimento, contato ou presença; a 

ubiquidade; e por fim, a escassez de material que aproxima a IHC de IoT. 
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6 Conclusão 

 

6.1 Continuidade da Pesquisa 

A principal continuidade desta pesquisa é analisar se os dispositivos de entrada 

(medição e captura), em situações de ubiquidade, podem ser categorizados por 

signos, compilando uma tabela de requisitos de comunicabilidade.  

Outro ponto a considerar são as diferentes formas em que a pessoa pode 

interagir com o ambiente, como por exemplo: movimento, gesto, olhar, entre outros. 

Outra continuidade desta pesquisa é implementar e implantar o projeto IoT em 

um ambiente, e aplicar o MIS e o MAC para que o avaliador e o usuário verifiquem e 

validem o projeto de interação entre o usuário e o ambiente IoT, sob a perspectiva da 

comunicabilidade. 

Como possibilidade de futuros trabalhos, destacam-se outros cenários de 

aplicação como: cidade, veículo, agricultura, empresa, hospital entre outros. Deve-se 

considerar também, o projeto com um grupo de mais de um usuário, pois a 

comunicação entre os usuários pode interferir na interação com o ambiente, sendo 

necessário considerar outros requisitos.  

Considerando o modelo de referência IoT (ITU-Y.2060, 2012), há outras 

camadas para o estudo da IHC que são: Camada de Aplicação e a Camada de 

Suporte.  

O estudo de Lopes (2015) propõe uma nova classe de signos denominada 

Signos Dêiticos. Esta nova classe de signos surgiu da necessidade de inspecionar os 

jogos eletrônicos interativos, sendo usada para inspecionar os signos que estão fora 

do sistema e não são contemplados pelos signos metalinguísticos, estáticos e 

dinâmicos. Uma provável continuidade desta pesquisa, é analisar a possibilidade em 

estabelecer a classificação do signo dêitico em um projeto de interação em um 

ambiente IoT. 

 

6.2 Considerações Finais 

Este trabalho atingiu o objetivo ao aplicar os conceitos da Engenharia Semiótica 

em projetos de interação entre o usuário e um ambiente IoT, validando esta aplicação 

em um workshop, sendo possível explicar os principais conceitos da comunicação 

fazendo uma analogia com a comunicação do mundo real entre os homens. 
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As dificuldades encontradas relacionam-se aos fatos de que o projeto validado 

é fictício e o pouco tempo dos projetistas para a elaboração deste projeto fictício pode 

ter encoberto situações ou problemas, que não foram percebidas durante a dinâmica 

e, consequentemente, na análise. 

Entretanto, ao considerar a diminuição ou ausência de falhas de comunicação 

entre a pessoa e o ambiente IoT, na qual o usuário consegue compreender os signos 

ao seu redor e tem condições de se recuperar de possíveis falhas, possibilitam uma 

diminuição dos problemas e erros no projeto de interação, redução de custo e tempo 

para a necessidade de reconstrução do produto, e desta forma, a eficiência e a 

eficácia da comunicação pode contribuir positivamente para a qualidade de uso deste 

produto.  

Em relação as contribuições, este estudo reforça as seguintes ideias: os 

conceitos da Engenharia Semiótica e a classificação dos signos podem ser usados 

em projetos de interação não tradicional, como é o caso do projeto em um ambiente 

IoT; aproximar a área de IHC em IoT contribuindo na elaboração de um projeto de 

interação pensando no usuário; o método de inspeção semiótica pode ser usado em 

tempo de projeto, sendo possível caracterizar e inspecionar os diferentes signos em 

um ambiente IoT, bem como, as diferentes formas que a pessoa tem como interagir 

com o ambiente. 
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Apêndice A: Perfil 
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Apêndice B: Considerações e Especificações do Projeto 

 

Considerações e Especificações 
 

• Desenvolver o projeto de uma Ambiente em IoT. 

 

• A figura 01 apresenta a planta da casa de d. Vera. 

 

• O projeto deve levar em consideração, alguns aspectos sobre as necessidades 

do usuário, como: 

ü Segurança (acidentes domésticos, invasão, outros); 

ü Conforto ambiente; 

ü Economia; 

ü Saúde. 

ü Outros 

 

Nesta dinâmica existem dois perfis de pessoas: 

• Projetista de IoT, ou seja, você 

• Usuário, ou seja, o cliente do seu produto 

 

• Conceitos abordados sobre o processo de comunicação, que foi exemplificado 

como uma conversa que pode acontecer entre os homens. A analogia foi 

apresentada para que o projetista percebesse que ele estabelece uma 

“conversa” com o seu usuário, por meio de um canal de comunicação que é o 

sistema desenvolvido por ele (aqui nesta dinâmica o projetista são os 

participantes do workshop). Este PROJETO é o canal de comunicação que 

você possui com o seu cliente (o usuário). Se você fizer um bom projeto, em 

que você comunica suas ideias de forma clara e precisa ao usuário do 

ambiente, certamente o ambiente será um lugar agradável para o seu cliente. 

 

• A comunicação pode acontecer da seguinte forma:  

ü O usuário pode interagir (comunicar), por meio de medidas biométricas, 

gestos, movimentos, entre outros.  
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ü O projetista pode informar por meio de display, sinais luminosos, avisos 

sonoros, uma mudança no estado do ambiente, entre outros. 

 

Obs.: A principal ideia deste workshop é debater algumas possibilidades de 

interação que pode acontecer entre a pessoa e o Ambiente IoT. 
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Apêndice C: Planta Fictícia da Casa do Projeto 

 

Fonte: Adaptado de Augusto (2007) 
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Apêndice D: Questionários para a Elaboração do Projeto e Considerações 
Finais (opiniões do projetista) 

 

Durante a preparação do projeto, responder as seguintes questões: 

 

1) Sobre os Dispositivos de Medição (sensores, câmeras, microfone). 

a) Liste os principais Dispositivos de Medição que você usaria?  

b) Indique na planta os locais em que os dispositivos serão implantados. 

Justifique o uso do dispositivo e o local da casa para a implantação. 
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2) Considerações Finais. Ao levar em consideração a elaboração do projeto de 

IoT sob a perspectiva da comunicação, avalie os pontos positivos e negativos. 

Quais foram as dificuldades (entendimento, objetividade...)?  
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Apêndice E: Lista de Dispositivos de Medição 
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Apêndice F: Classificação da lista de sensores e objetos por participante 

 

Participante Descrição Ubíquo Input Resposta 
/ Output 

Signo 
Metalinguístico Estático Dinâmico 

1 Microfone  X   X  
1 Display   X X  X X 
1 Switch  X   X  
1 Alto falante   X   X 
1 Câmera  X   X  
1 Sensor de movimento  X   X  
1 Sensor de peso  X   X  
1 Portas com trava automática   X   X 
2 Sensor infravermelho  X   X  
2 Portas e janelas   X   X 
2 RFID  X   X  
2 Sensor de vazão de água / gás X X   X  
2 Registro (água / gás) X  X   X 
2 Sensor de fumaça X X   X  
2 Aviso   X   X 
2 Alarme   X   X 
2 Acelerômetro  X   X  
2 Relógio inteligente  X   X  
2 Alerta   X   X 
2 Termômetro X X   X  
2 Ar condicionado   X   X 
2 Sensor de luz  X   X  
2 Lâmpada   X   X 
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Participante Descrição Ubíquo Input Resposta 
/ Output 

Signo 
Metalinguístico Estático Dinâmico 

3 Sensor de luz X X   X  
3 Termômetro  X   X  
3 Amperímetro X X   X  
3 Display X X X   X 
3 Acelerômetro  X   X  
3 Microfone  X   X  
3 Alto falante (alerta sonoro)   X   X 
3 Sensor de gás X X   X  
4 RFID  X   X  
4 Sensor de temperatura X X   X  
4 Switch X X   X  
4 Portas e janelas X  X   X 
4 Sensor de luminosidade X X   X  
4 Microfone  X   X  
4 Módulo wireless  X   X  
4 Câmeras  X   X  
4 Sensor de presença  X   X  
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Participante Descrição Ubíquo Input Resposta 
/ Output 

Signo 
Metalinguístico Estático Dinâmico 

5 Sensor de código de barras (dentro da geladeira) X X   X  
5 Sensor de fluxo de água  X   X  
5 Câmera  X   X  
5 Torneira   X   X 
5 Lâmpada inteligente   X   X 
5 Sensor de peso (comida do animal doméstico) X X   X  
5 Sensor de nível de água (relacionado ao animal 

doméstico) X X   X  

5 Sensor de bluetooth X X   X  
5 Sensor de umidade (planta) X X   X  
5 Sensor de O2 X X   X  
5 Sensor de iluminação X X   X  
5 Sensor de gás X X   X  
5 Sensor de calor X X   X  
5 Sensor de CO2 X X   X  
5 Sensor de chuva X X   X  
5 Sensor de umidade (ambiente) X X   X  
5 Sensor de temperatura X X   X  
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Participante Descrição Ubíquo Input Resposta 
/ Output 

Signo 
Metalinguístico Estático Dinâmico 

6 Sensor infravermelho  X   X  
6 Sensor de glicose  X   X  
6 Acelerômetro X X   X  
6 Zigbee X X   X  
6 GPS X X   X  
6 Termômetro  X   X  
6 Sensor de movimento  X   X  
6 Sensor de luz  X   X  
6 Sensor indutivo  X   X  
6 Microfone  X   X  
6 Roteador  X   X  
6 Sensor de contato  X   X  
6 Video  X   X  
6 Display  X X  X X 
6 Alto falante   X   X 
6 Oxímetro de pulso  X   X  
6 Espirômetro  X   X  
6 ECG  X   X  
6 Switch X X   X  
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Participante Descrição Ubíquo Input Resposta 
/ Output 

Signo 
Metalinguístico Estático Dinâmico 

7 Sensor de temperatura  X   X  
7 Ar condicionado   X   X 
7 Sensor de presença  X   X  
7 Lâmpada   X   X 
7 Sensor de fumaça X X   X  
7 Monitor   X   X 
7 Alto falante   X   X 
7 Microfone  X   X  
7 Sensor de saída  X   X  
7 Alarme sonoro   X   X 
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Participante Descrição Ubíquo Input Resposta 
/ Output 

Signo 
Metalinguístico Estático Dinâmico 

8 Câmera  X   X  
8 Microfone X X   X  
8 Sensor de fumaça X X   X  
8 Sensor de chuva X X   X  
8 Sensor de temperatura X X   X  
8 Temperatura do chão X  X   X 
8 Ar condicionado X  X   X 
8 Sensor de gás X X   X  
8 Registro de gás X  X   X 
8 Sensor de luz X X   X  
8 Sensor de presença  X   X  
8 Sensor de geladeira X X   X  
8 Geladeira X  X   X 
8 Sensor de porta X X   X  
8 Porta X  X   X 
8 Sensor de nível de água X X   X  
8 Sensor de pressão  X   X  
8 Sensor de diabete  X   X  
8 Sensor de pressão arterial  X   X  
8 Temporizador X X   X  
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Participante Descrição Ubíquo Input Resposta 
/ Output 

Signo 
Metalinguístico Estático Dinâmico 

9 Sensor de temperatura X X   X  
9 Sensor de fumaça X X   X  
9 Sensor de gás X X   X  
9 Switch X X   X  
9 Sensor de fluxo de água X X   X  
9 Monitor cardíaco   X   X 
9 Giroscópio  X   X  
9 Acelerômetro  X   X  

10 Sensor de luminosidade X X   X  
10 Sensor de qualidade do ar X X   X  
10 Sensor de temperatura X X   X  
10 Sensor de umidade X X   X  
10 Câmera  X   X  
10 Switch X X   X  
10 GPS X X   X  
10 Monitor de sinais vitais   X   X 
10 Microfone  X   X  
10 Sensor de vazão X X   X  
10 Sensor de qualidade do solo X X   X  
11 RFID  X   X  
11 Sensor de temperatura X X   X  
11 Display  X X  X X 
11 GPS (celular)  X   X  
11 Aquecedor   X   X 
11 Ar condicionado   X   X 
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Participante Descrição Ubíquo Input Resposta 
/ Output 

Signo 
Metalinguístico Estático Dinâmico 

12 Switch  X   X  
12 Portas e janelas   X   X 
12 Termômetro X X   X  
12 Geladeira X  X   X 
12 Sensor de nível X X   X  
12 PIR  X   X  
12 Câmera  X   X  
12 Alto falante   X   X 
12 Display  X X  X X 
12 Sensor de movimento  X   X  
12 Sensor de fumaça X X   X  
13 Câmera  X   X  
13 Alto falante (aviso sonoro – alarme)   X   X 
13 Sensor de presença  X   X  
14 Câmera  X   X  
14 Display  X X  X X 
14 Sensor piezoelétrico  X   X  
14 Sensor eletroquímico X X   X  
14 Sensor de posição  X   X  
14 Acelerômetro  X   X  
14 Giroscópio  X   X  
14 Magnetometro  X   X  
14 Microfone  X   X  
14 Alto falante   X   X 
14 Sensor de presença  X   X  

 

 

 


