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Projeto de Pesquisa 
A Internet das coisas

• Explorar as possibilidades da Computação 
Pervasiva para a integração de serviços e 
produtos

• Articular linguagens para lidar com o novo 
cenário

• Projeto aberto à participação

http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/388
http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/388


Geladeira com Internet: inútil

http://www.mcqn.net/mcfilter/archives/computers/innovation_in_kitchen_appliances_part_1.html
http://www.mcqn.net/mcfilter/archives/computers/innovation_in_kitchen_appliances_part_1.html


Geladeira inteligente: aviso sonoro para não esquecer 
aberta

http://www.mcqn.net/mcfilter/archives/computers/innovation_in_kitchen_appliances_part_2.html
http://www.mcqn.net/mcfilter/archives/computers/innovation_in_kitchen_appliances_part_2.html
http://www.mcqn.net/mcfilter/archives/computers/innovation_in_kitchen_appliances_part_2.html
http://www.mcqn.net/mcfilter/archives/computers/innovation_in_kitchen_appliances_part_2.html


Falta Design.

Mas que tipo de Design?



Design de Interação se 
apropria do comportamento 

social para propor novos 
modos de relacionamento.



Orkut: comunidades de perfis de cachorros



Bichano.NET - OpenSocial App para ter pets amigos

http://www.bichano.net/
http://www.bichano.net/


SNiF - Social Networking in Fur
Noah Fields, Jonathan Gips, Philip Liang, Arnaud Pilpré

http://noah.cx/snif/
http://noah.cx/snif/


Plataformas de 
prototipação



Tikitag: kit barato e fácil para usar RFIDs

http://www.tikitag.com/
http://www.tikitag.com/


Telefones com NFC - captura horário de trens

http://www.nfc-world.com/en/index.html
http://www.nfc-world.com/en/index.html


Arduino - Botanicalls - a planta avisa que está sem água

http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/
http://www.botanicalls.com/twitter/
http://www.botanicalls.com/twitter/


Android no T-mobile G1 - sistema opensource para 
dispositivos móveis

http://code.google.com/android/
http://code.google.com/android/
http://www.t-mobileg1.com/
http://www.t-mobileg1.com/


Dash baseado no OpenMoko - navegador GPS com 
condições de trânsito via Internet

http://www.dash.net/
http://www.dash.net/
http://www.openmoko.com/
http://www.openmoko.com/


Projetos conceituais



Brinco do Orkut - esquenta quando aparece nome nos 
recados dos amigos - Jordana Schulka



Terminal CEPe - calcula e registra preços de envio
Luis Felipe dos Santos

http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/378
http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/378


Foto Charada - Felipe Santos

http://artefatosinterativos.blogspot.com/search/label/Foto%2520Charada
http://artefatosinterativos.blogspot.com/search/label/Foto%2520Charada


Personal Stylist - ajuda escolher o que está na moda
Paolo Domenico Passeri

http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/405
http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/405


GPBomb - Atendimento de emergência para bombeiros

http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/374
http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/374


Scan Toaster - imprime informações da Internet
Sung Bae Chang

http://www.flickr.com/photos/14665971@N05/sets/72157606611760279/
http://www.flickr.com/photos/14665971@N05/sets/72157606611760279/


Projetos comerciais



Urbanspoon - sacuda seu iPhone para sugestões de 
restaurantes

http://www.urbanspoon.com/
http://www.urbanspoon.com/


Olinda - o rádio com rede social da BBC

http://www.bbc.co.uk/blogs/radiolabs/2008/05/olinda_a_new_radio.shtml
http://www.bbc.co.uk/blogs/radiolabs/2008/05/olinda_a_new_radio.shtml


Availabot - mostra quando seu amigo está online

http://www.availabot.com
http://www.availabot.com


Chumby: widgets físicos

http://www.chumby.com/
http://www.chumby.com/


Nabaztag: o coelho que fala, escuta e toca música

http://www.nabaztag.com/
http://www.nabaztag.com/


Em breve você não precisará 
entrar na Internet. Você estará 

o tempo todo dentro dela.



Perguntas no ar...

• Como nossa vida vai mudar?

• Que modelos de negócios serão possíveis?

• Como serão as novas interfaces?



Obrigado!
Frederick van Amstel

designer de interação usabilidoido.com.br


