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Módulo de Comunicação e Plataforma Base 
IoT da Prodemge
• A necessidade

• A análise e o desenvolvimento

• A solução



Tecnologias Envolvidas

• CMDB
• Base de dados de configuração

• ZABBIX
• Ferramenta de monitoramento de ativos

• SPECTRUM
• Ferramenta de monitoramento de ativos da Broadcom

• SDM
• Ferramenta para gerenciamento de Service Desk

• PERFORMANCE MANAGEMENT
• Ferramenta de monitoramento voltado para Capacity

• ERP – MÓDULO PESSOAS
• Sistema Integrado de Gestão Empresarial



Tecnologias Envolvidas

• ESP32
• Hardware utilizado para a POC IoT

• MÓDULO DE COMUNICAÇÃO
• Desenvolvido para controlar toda a comunicação

• API DO MÓDULO DE COMUNICAÇÃO
• Interface para automação de interações de aplicações com o módulo de 

comunicação



Tecnologias Envolvidas

• BOT
• Recurso para integração com o Telegram utilizando requisições HTTPS

• TELEGRAM
• Serviço gratuito de mensagens instantâneas, baseado na nuvem

• SMS
• Envio pago de mensagens para celular

• SMTP
• Envio de email



VISÃO MACRO



IDE e Linguagem
São partes importantes da plataforma. 
A IDE é simples e a linguagem, baseada
em C++, suporta Orientação a Objetos.



ESP32

Existem placas e shields oficiais dos criadores do 
Arduino, mas a comunidade desenvolveu alguns até 
mais interessantes e, em alguns casos, portou a IDE 
Arduino para gravar diretamente em módulos que 
não haviam sido originalmente projetados com foco 
no Arduino, como é o caso do ESP32.

Criado na esteira do ESP8266, o ESP32 é um SoC
(System-on-a-chip) com uma configuração 
monstruosa, considerando-se o tamanho da placa e 
o baixo preço (R$ 40,00 em Belo Horizonte).



ESP32
SoC - System-on-a-chip

- Microprocessador: Tensilica Xtensa LX6 de 32 bits
- Dual ou Single Core

- 160 ou 240 MHz

- Antena Integrada

- RAM 520 Kb

- Dezenas de pinos de I/O

- Conectividade sem fio
- Wi-Fi 802.11 b/g/n

- Bluetooth: v4.2 BR/EDR e BLE

- Segurança
- Padrão IEEE 802.11, incluindo WFA, WPA/WPA2 e WAPI

- Criptografia de hardware AES, SHA-2, RSA, Curva Elíptica e RNG

- 5uA de consumo no sono profundo
- Acorda através de interrupções no GPIO, timer, através de medições 

no ADC ou pelo sensor de interrupção de toque capacitivo.



Exemplos de Aplicações

• Reiniciar um servidor de aplicação

• Reiniciar um servidor físico

• Reiniciar algum serviço

• Schedular manutenção para determinado equipamento

• Alterar parametros de devices monitorados

• Consultar situação de determinado item monitorado

• Monitoramento e controle remoto através de sensores e atuadores
• Abertura de portas

• Sensor de presença

• Acender ou apagar luzes

• Acionamento de dispositivo eletro-eletrônico remoto



Exemplos de Aplicações

• Verificar serviços relacionados a um device

• Verificar se o item está sendo monitorado

• Consultar informações sobre determinado IC

• Atualizar informação de determinado IC

• Verificar serviços de TI relacionados

• Consultar informações de chamados

• Atualizar informações em chamados



Exemplos de Aplicações

• Consultar a saúde de um determinado equipamento

• Enviar alerta de recebimento de chamado



• Exemplo de funcionamento utilizando o módulo de comunicação 
integrado com sistema de monitoramento da Prodemge, Telegram e 
plataforma base IoT

Demonstração
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