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Resumo 

 A presente tese insere-se na área da Internet of Things e tem como objetivo a criação 
de uma estrutura de rede baseada em IoT que possa ser utilizada em aulas de laboratório de 
Informática do Instituto Superior Técnico por alunos de Sistemas Embebidos. 

Nesta Tese é apresentada uma solução para a construção dessa estrutura de rede IoT 
para ensino; usufruindo do protocolo de comunicação MQTT, da ferramenta Node-RED e da 
utilização de uma biblioteca Arduino na a criação de nós através da placa NodeMCU ESP-12. 
Palavras-passe: Sistema ciberfísico, Ensino, Arduino, MQTT, Internet das Coisas 
 

 

1. Introdução 
A Internet das Coisas ou Internet of Things 
(IoT) é um paradigma tecnológico que se 
caracteriza pela presença em nosso redor 
de uma variedade de dispositivos sensores 
e controladores que interagem entre si para 
alcançar um objetivo comum. Especialistas 
e empresas de diversas áreas verificam uma 
mudança na natureza de seus produtos e 
serviços; sentido a necessidade de contratar 
engenheiros com conhecimento em IoT. 

De modo a corresponder a necessidade 
de engenheiros IoT foram criados diferentes 
caminhos e cursos de aprendizagem de IoT 
por várias universidades; cuja abordagem e  
programa de ensino dependem dos 
objetivos de aplicação do curso e da 
infraestrutura da própria universidade.[1] 

Os objetivos da presente tese visam 
responder a esta necessidade laboral, 
através da criação de uma infraestrutura de 
rede que possa ser utilizada em salas de 
laboratórios de Informática do Instituto 
Superior Técnico para ensino de IoT; mais 
concretamente, a criação de uma 
infraestrutura de rede de para utilizar em 
aulas de laboratório por alunos da cadeira 
de Sistemas Embebidos. 

Esta plataforma teve algumas 
exigências iniciais, das quais: a utilização  
tecnologia Wifi, por ser um tipo de rede já 
instalado no espaço laboratorial e familiar 
para a equipa de manutenção; e a utilização 

do Arduino IDE como ambiente de 
desenvolvimento, ambiente de 
desenvolvimento utilizado nos laboratórios 
da cadeira de Sistemas Embebidos. 

Ao longo do projeto foram surgindo 
necessidades  expectáveis numa rede IoT, 
como a realização de updates over-the-air a 
dispositivos de difícil acesso através do 
Arduino IDE. 

 

2. Arquitetura Geral 
A arquitetura da solução proposta consiste 
na criação de um sistema – sistema Labot 
(Laboratory of Things) – constituído por dois 
tipos de rede: uma rede de prototipagem, 
que composta pelos computadores de 
laboratório e pelos dispositivos protótipos 
criados pelos alunos; e uma rede de 
sensores e atuadores pré-instalados perto 
das salas de laboratório. 

Na solução proposta, o sistema LaboT 
consiste num sistema multiprotocolos com a 
utilização dos protocolos MQTT e HTTP 
(HTTP por impossibilidade da utilização de 
CoAP). 

O protocolo MQTT utiliza um modelo 
publish/subscribe, e como em todos os 
protocolos que apresentam esse modelo, 
necessita da utilização de um broker MQTT. 
Um broker MQTT é responsável por 
reencaminhar as mensagens, pela 
autenticação e autorização de cliente, e 
ainda oferece a possibilidade de criar 



restrições de tópicos a determinados 
clientes. 

O protocolo HTTP surge na 
necessidade de criar comunicação do tipo 
request/response; ideal para a alteração de 
parâmetros específicos dos nós (tais como 
intervalos entre medições) e envio de 
comandos para um atuador; e ainda 
permitindo obter a privacidade no envio de 

mensagens que o MQTT não permite 
facilmente. 

Em adição ao já utilizado ambiente de 
desenvolvimento Arduino IDE é também 
apresentada a utilização do Node-RED 
como ferramenta para gestão, análise e 
para unir os vários nós do sistema, APIS e 
serviços online. 

 

 

Figura 1 Arquitetura geral da solução 

 

3. Implementação 
De modo a utilizar o microcontrolador 
NodeMCU como nó do sistema LaboT criou-
se a biblioteca NodeMCU.h, que  permite 

acrescentar as funcionalidades de cliente 
MQTT, webserver e updates over-the-air à 
palca NodeMCU ESP-12; e ainda a criação 
de uma interface Arduino simples para os 
alunos de Sistemas Embebidos.  

A biblioteca NodeMCU.h utiliza na 
implementação das várias funcionaildiades 
as seguintes bibliotecas Arduino: 

• MQTT: PubSubCLient.h; 

• WebServer: ESP8266WebServer.h; 

• OTA updates: ArduinoOTA.h; 

 
3.1 MQTT 
De forma a assegurar uma boa utilização do 
protocolo MQTT, implementaram-se 
funções publish que publicam mensagens 
MQTT com o ID do nó como primeiro nível 
do tópico da mensagem; e ainda a 
conversão do payload em JSON. Como por 
exemplo, a utilização de uma função publish 
da classe NodeMCU implementada na 

biblioteca NodeMCU.h com o tópico “topic” e 

payload “payload” irá publicar uma 
mensagem do género: 

Tópico: “<ID do nó>/topic”; 

Payload:“{“value”:”payload”}. 
 

Foram também criadas “variáveis 
inteligentes” que podem ser utilizadas para 
simplificar a criação de programas utilizando 
a biblioteca, e também ser publicadas 
através da função publish referida da classe 
NodeMCU. 

Foi também implementada o registo de 
subscrições feitas pelo nó e a funcionalidade 
de subscrição persistente de tópicos; de 
forma a que um nó perde ligação com o 
broker MQTT ao voltar a conectar-se, 
subscreva novamente aos tópicos que tinha 
subscrito. 
 
3.2 Webserver 

Na inicialização da classe NodeMCU é 

criado um webserver, com um handler pré-
definidos (para acrescentar um nível de 
autenticação para updates over-the-air) e 
ainda a possibilidade de adicionar handlers 
definidos pelos alunos (através de uma 
função - setHTTPhandlers - da classe 

NodeMCU). 

O handler pré-definido pelo webserver 
é: HTTP POST “/OTA” com os parâmetros 
“username”, “password” e “OTA”. 
 

 



 

 

3.3 Updates OTA 
Na implementação da realização de updates 
OTA foram criados dois níveis de 
autenticação (Figura 2); um primeiro nível de 
autenticação (AUTH1) através do handler 
referido anteriormente, no envio de uma 
mensagem HTTP POST “/OTA” com os 
parâmetros de autenticação que podem ser 
alterados no ficheiro de configuração 
MQTTconfig.h; e um segundo nível de 

autenticação (AUTH2) através de um pedido 
de palavra-passe no Arduino IDE (também 
definida no ficheiro de MQTTconfig.h). 

 

 
Figura 2 Níveis de autenticação para execução de 

updates over-the-air 

 

 

3.4 Ficheiro de configuração 
 No ficheiro de configuração - 

MQTTconfig.h - podem ser definidos 

parâmetros globais como o SSID e palavra-
passe da rede Wifi; IP e autenticação para o 
broker MQTT e outros; de modo a reduzir a 
quantidade de código necessário nos 
sketches Arduino. 
 
3.5 Debug 

Foi implementado através da classe 
NodeMCU a possibilidade de realizar debug 

de primeira ordem, permitindo saber em que 
estado se encontra o microcontrolador com 
base num led de debug – por default, o 
LED_BUILTIN do microcontrolador. 

Os diferentes estados mapeados são: 

• A tentar conectar-se à rede Wifi – 
led debug a piscar de 1 em 1 
segundos; 

• A tentar conectar-se ao broker 
MQTT – led debug a piscar de 6 em 
6  segundos 

• Á espera de update OTA – led 
debug a piscar de 0.5 em 0.5 
segundos. 

 

 
 
3.6 Exemplos de utilização 

Para uma melhor compreensão da 
biblioteca NodeMCU.h e da ferramenta 

Node-RED, foram elaborados diferentes 
contextos de utilização do sistema. 

 
3.6.1 BasicPublisher.ino 

Criação de um publisher que publica 
mensagens MQTT de 5 em 5 segundos.´ 

 
3.6.1 BasicSubscriber.ino 

Criação de um subscriber que 
subscreve às mensagens MQTT com o 
tópico correspondente à mensagem 
publicada no exemplo do sketch anterior. 
 
3.6.1 LedController.ino 

Criação de um controlador de 2 leds que 
recebe pedidos HTTP e publica uma 
mensagem MQTT com o novo estado dos 
leds, caso este seja diferente do anterior. 
 
3.6.1 THLsensor.ino 

Criação de um sensor de Temperatura, 
Humidade e Luminosidade que publica 
através do protocolo MQTT as medições 
num dado intervalo de tempo. 

O sensor implementado possui 
parâmetros que podem ser alterados 
através de pedidos HTTP, dos quais o 
intervalo de tempo entre medições e ainda 
um limite de temperatura, que quando 
atingido, publica uma mensagem MQTT de 
alerta. 

 
3.6.1 Utilização do Node-RED 

Os exemplos de utilização da 
ferramenta Node-RED, consistiram em 
utilização básica do protocolo MQTT; e na 
utilização do controlador de Leds como 
alerta visual caso um determinado valor de 
temperatura seja ultrapassado pelo sensor 
de Temperatura, Humidade e 
Luminosidade. 

 

4. Testes e Resultados 
Foram realizados testes de memória e 

comunicação aos nós protótipo criados dos 
diferentes exemplos. 

Dos testes de memória executados 
verificou-se que a biblioteca NodeMCU.h 

utiliza apenas 5% da memória total 
disponibilizada pelo controlador NodeMCU.  

Quanto aos tempos de comunicação, os 
resultados não se revelaram satisfatórios, 
sendo necessária a realização de testes no 
local de instalação do sistema como 



trabalho futuro; de forma a afinar o intervalo 
de tempo entre verificações de receção de 
mensagens MQTT e pedidos HTTP, e 
encontrar um equilíbrio entre performance e 
confiabilidade de funcionamento do nó. 

O tempo de realização de updates over-
the-air apresentou uma média satisfatória 
de 12 segundos; no entanto, apresenta 
algumas anomalias no aparecimento das 
portas de rede no Arduino IDE, resolvidas ao 
reiniciar o Arduino IDE ou mesmo o 
computador. 
 

5. Conclusão 
A utilização do Node-RED como ferramenta 
de ensino, no sistema LaboT, valoriza a 
plataforma de desenvolvimento no seu 
conjunto, permitindo uma introdução à 
prática de análise de dados, gestão de 
comunicação em IoT e criação de interfaces 
simples para IoT.  

O sistema LaboT ainda se encontra 
numa fase de prototipagem, necessitando 
de ser testado no local de instalação, 
juntamente com alunos, de modo a 
confirmar se a interface realizada pela 
biblioteca NodeMCU.h é intuitiva e de fácil 

utilização.  
A utilização de vários protocolos, 

MQTT e HTTP (na impossibilidade de 
utilizar o protocolo CoAP) possibilita a 
implementação de diferentes aplicações 
para IoT, dando uma certa liberdade nas 
soluções IoT que podem ser criadas pelos 
alunos e permitir que os alunos entrem em 
contactos com dois tipos de modelos de 
protocolo diferentes, absorvendo as 
vantagens e desvantagens da utilização de 
cada um. 

O sistema LaboT é um sistema que 
ainda apresenta potencial de evolução e 
necessidade de trabalho futuro como:  

• Verificação e correção da anomalia de 
funcionamento nas portas de rede no 
Arduino IDE para realização de updates 
over-the-air;  

• Análise e ajuste do intervalo de tempo 
entre verificação de pedidos HTTP e 
MQTT, tal como a verificação da 
estabilidade do sistema no local a 
instalar. 
Numa fase mais madura do sistema 

podem também ser consideradas 
preocupações relativas ao consumo 
energético e segurança do sistema, e ainda 
integração de outras tecnologias de 
comunicação muito utilizadas em IoT, como 
a ZigBee e GSM, acrescentando 
estabilidade e heterogeneidade ao sistema. 
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