
Transformando seu 
celular em um 

sensor/atuador com 
Watson IoT



Bluemix IoT Architecture



Seu celular está caindo? Watson avisa!



1. Crie seu próprio aplicativo IoT no IBM
Cloud

● Efetue login em sua conta do IBM Cloud.

● Clique em “Criar Recurso”

● Adicione o “Plataforma Internet das Coisas”

● Dê um nome exclusivo

● Vá de novo ao “Criar Recurso”, e adicione um aplicativo Node-RED

● Na página principal do aplicativo Node-RED vá em “Conexões” e 

crie uma conexão com “Plataforma Internet das Coisas”



2. Registre seu smartphone no Watson IoT 
Platform
● Efetue login em sua conta do IBM Cloud.

● No catálogo do IBM Cloud, a partir da seção Textos Padrão, 

selecione o texto padrão do Internet of Things Platform Starter

● Na área de janela à direita, especifique um nome exclusivo para 

seu aplicativo, que é usado para criar um nome do host exclusivo 

para seu aplicativo. Em seguida, clique em CRIAR.



3. Registre seu smartphone

● Entre no aplicativo “Plataforma Internet das Coisas” que você 

criou;

● Vá em “Incluir dispositivo”

● Em tipo de dispositivo, escreva “Android” ou “iPhone”;

● em ID e Auth Key adicione nomes de sua preferência;



4. Instale e configure o aplicativo IoT 
Starter Mobile em seu smartphone
● iOS: https://github.com/ibm-watson-iot/iot-starter-for-ios

● Android: http://ibm.biz/asdwapk

https://github.com/ibm-watson-iot/iot-starter-for-ios
https://github.com/olympien13/watson-iot-actuator/tree/master/IoT%20Starter%20Mobile%20App/Android%20Version


5. Conecte-se ao Bluemix
(Detalhe de segurança
opcional)



6. Verifique os eventos

● Na lista de dispositivos do “Plataforma Internet das Coisas”, clique 

no seu dispositivo e verifique as mensagens em eventos recentes.



7. Crie a aplicação Node-RED

● Entre no aplicativo Node-RED que você criou;

● Inicie a aplicação no menu do canto superior direito

● Vá em “Rotas” e clique na rota;

● Configure o Node-RED



7. Crie a aplicação Node-RED



7. Crie a aplicação Node-RED



7. Crie a aplicação Node-RED



7a. Crie a aplicação Node-RED: Crie a 
aplicação para testar se vai cair



Bloco 1:



Bloco 2:



Bloco 3:



Bloco 4:
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https://www.ibm.com/developerworks/br/library/iot-smartphone-sensor-actuator-bluemix-apps-trs/index.html
https://www.ibm.com/developerworks/br/library/iot-smartphone-sensor-actuator-bluemix-apps-trs/index.html


Faça você mesmo

1. Faça com que o aviso de que seu celular está caindo saia em 

alguma mídia de comunicação, como Twitter, e-mail, etc.

2. Com a ajuda da página indicada na referência e adicione a sua 

aplicação Node-RED a funcionalidade de enviar dados para seu 

celular, fazendo dele um potencial atuador.

3. Faça com que os dados do acelerômetro do seu celular apareçam 

no Freeboard.


