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Abstract 

 

With the development of information and communication technologies, the concept of Internet 
of Things (IoT) is each day more present in our life, it is possible during our daily activities to encounter 
or interact with different types of smart objects that can communicate between them or connect to the 
Internet. With the appearing of these new products and services a lot of companies started to need 
engineers specialized in IoT.  

Diverse universities created different approaches to educate engineers in IoT, this goal of this 
thesis is to create the conditions to teach at IST laboratories the concept of IoT, with the creation of a 
cyber-physical platform to allow materials course on Information Systems and Computer Engineering 
to create IoT solutions using Arduino IDE. 
 
Keywords: Cyber-physical system, Education, MQTT, Node-RED, Internet of Things 
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Resumo 
 

Com o desenvolvimento de tecnologia de informação e comunicação, o conceito da Internet 

das Coisas (IoT) está cada vez mais presente em atividades do nosso quotidiano, é possível 

encontrarmo-nos e interagirmos com diferentes objetos inteligentes que interagem entre si e estão 

conectados à Internet. Com o aparecimento destes novos produtos e serviços, surgiu também a 

necessidade por parte de várias empresas de contratar engenheiros com conhecimentos na área da 

IoT. 

Várias universidades criaram diferentes abordagens na formação de engenheiros na área da 

IoT, esta tese tem como objetivo a criação de condições para o ensino em laboratórios do IST o 

conceito de IoT, com a criação de uma plataforma ciberfísica que permita materiais para o curso de 

Sistemas Embebidos para criar soluções IoT através do ambiente de desenvolvimento da Arduino. 

 

Palavras-chave: Sistema Ciberfísico, Ensino, MQTT, Node-RED, Internet das Coisas 
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Capítulo 1 
Introdução 
 

A Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT), inicialmente associada ao uso da tecnologia 

RFID (1999) e impulsionada pelo desenvolvimento das plataformas de eletrónica, tornou-se num 

conceito tecnológico que tem vindo a ganhar cada vez mais presença na sociedade.  

A IoT resume-se à presença em nosso redor de uma variedade de objetos, como sensores, 

atuadores, smartphones e outros objetos capazes de interagir uns com os outros e cooperar para 

atingir um objetivo comum. [27] 

Considerada como uma tecnologia emergente em 2012 pela Gartner Company; apenas cinco 

anos depois, em 2017, tecnologias como IoT platforms e Connected Home surgiram e foram colocadas 

como estando no pico de expectativa, com uma previsão de adoção pelo mercado de 2 a 5 anos e de 

5 a 10 anos respetivamente. 

 
Figura 1 - Ciclo de Interesse de Tecnologias Emergentes - Gartner Company (Julho 2017) 

Fonte: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/ 

 

Atualmente existem à venda uma grande diversidade de dispositivos inteligentes, desde 

microcontroladores e componentes de prototipagem a objetos domésticos como lâmpadas ou tomadas 

inteligentes. Qualquer um destes objetos poderá ser considerado como nó numa rede ou sistema 

ciberfísico. 

Com o desenvolvimento destes dispositivos e tecnologias IoT e crescente interesse das 

empresas na criação de soluções IoT, surge uma maior demanda laboral de engenheiros 

especializados na área , e assim várias universidades desenvolveram diferentes cursos para a 

formação de engenheiros especializados em IoT.  

A motivação para a realização da presente tese surge com o objetivo de introduzir da criação 

de maus uma forma de ensino de IoT no Instituto Superior Técnico, com a necessidade de criar um 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/
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ambiente laboratorial propicio ao ensino da área da IoT, através da criação de uma plataforma ou rede 

baseada em IoT para uso prático nos laboratórios de Sistemas Embebidos. 

Esta sistema a utilizar para ensino visa a instalação de uma infraestrutura IoT acessível a partir 

dos laboratórios de informática do IST para que alunos da cadeira de Sistemas Embebidos, através do 

ambiente de desenvolvimento da Arduino já utilizado nos laboratórios possam desenvolver os seus 

primeiros trabalhos utilizando soluções IoT. 

 

1.1 Desafios da construção de um sistema ciberfísico 
Na construção de um sistema ciberfísico é necessário considerar fatores como distâncias de 

comunicação, interoperabilidade do sistema, escalabilidade, conectividade e segurança; e ainda 

fatores relacionados com os dispositivos ou nós do sistema, como o tipo de linguagem de 

programação, consumo energético e outros. 

O maior desafio deste projeto reside na escolha dos protocolos e tecnologias de comunicação 

a utilizar no sistema, de modo a criar um sistema de ensino escalável, com tecnologias e soluções 

utilizadas na indústria atual da IoT, e de fácil utilização para alunos de Sistemas Embebidos . 

  

1.2 Objetivos a alcançar com a Dissertação 
A dissertação pode ser separada em diferentes objetivos: 

1) A criação de uma plataforma ou infraestrutura que possa ser utilizada em salas de laboratórios 

de Informática do Instituto Superior Técnico para a realização de projetos e dispositivos IoT 

através da plataforma de desenvolvimento Arduino. 

2) Criação de uma infraestrutura de rede para utilização em laboratórios da cadeira de Sistemas 

Embebidos com a possibilidade de editar a comunicação entre os diferentes nós da rede, 

adicionar ou remover nós sem comprometer o sistema e ainda a realização de updates over-

the-air (OTA) para os nós da infraestrutura através do Arduino IDE1. 

 

 
Figura 2 - Arquitetura geral pretendida 

 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Existem outras formas de executar OTA - Web browser e HTTP Server. 
mais informação em: http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.0.0/doc/ota_updates/ota_updates.html  

http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.0.0/doc/ota_updates/ota_updates.html
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1.3 Descrição do documento 
Este documento está dividido em cinco capítulos:  

Capítulo 2 – Sistemas Ciberfísicos e IoT: uma breve introdução a sistemas ciberfísicos e 

IoT, algumas das suas aplicações, e  algumas abordagens de ensino feitas por algumas universidades 

na formação de engenheiros especializados em IoT;  

Capítulo 3 – Padrões e Protocolos para redes IoT: Estudo de quais os protocolos, normas 

e tecnologias mais utilizadas em aplicações IoT em ambientes fechados; e análise de quais as mais 

indicadas a utilizar na plataforma a contruir; 

Capítulo 4 – Arquitetura de Solução Proposta: Apresentação da Arquitetura Geral da 

solução, e introdução de boas práticas no protocolo MQTT e apresentação da ferramenta de 

desenvolvimento Node-RED. 

Capítulo 5 – Implementação da Solução: Exemplos de sua utilização do sistema utilizando 

o protocolo MQTT e HTTP através da biblioteca NodeMCU.h juntamento com a ferramenta Node-RED. 

Capítulo 6 – Testes e Discussão de Resultados: execução de testes de memória, tempo de 

resposta e discussão dos valores obtidos. 

Capítulo 7 – Conclusão: reflexão final acerca da solução apresentada na dissertação, 

possíveis alternativas e trabalho futuro. 

 

 

1.4 Conclusão 
 A constituição de um sistema ciberfísico difere muito da sua aplicação, neste projeto serão 

consideradas sobretudo aplicações de IoT utilizadas em ambientes fechados, como é o caso do espaço 

laboratorial, no entanto, procurar-se-á ou criar-se-ão ferramentas que permitam integrar o sistema a 

construir com as diferentes aplicações e serviços já existentes na Internet, e ainda permitir uma 

abordagem introdutória de IoT a alunos de Sistemas Embebidos abordando as diferentes fases de 

desenvolvimento de um sistema ciberfísico, desde a criação de nós até ao desenvolvimento de uma 

aplicação. 
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Capítulo 2 
Sistemas Ciberfísicos e IoT 
 
2.1 Definição 

Sistema ciberfísicos (CPS) são sistemas que integram elementos virtuais e processos físicos. 

Estes elementos coordenam e comunicam com sensores, que monitorizam unidades físicas ou virtuais, 

e atuadores, que modificam o ambiente físico ou virtual. [8][26] 

 

  
Figura 3 - Arquitetura de um Sistema Ciberfísico 

Fonte:https://www.ibm.com/developerworks/br/library/ba-cyber-physical-systems-and-smart-cities-iot/index.html 

 

IoT é a tecnologia que permite a interligação entre todos os tipos de dispositivos através da 
troca de dados pela rede, otimizando processos, monitorizando dispositivos de modo a beneficiar a 
indústria, a economia, e o utilizador final. É composto por uma rede de sensores, atuadores e 
dispositivos, formando novos sistemas e serviços.  

A geração anterior à dos sistemas ciberfísicos é conhecida como a geração dos sistemas 

embebidos, sistemas microprocessados no qual o computador é completamente dedicado ao 

dispositivo ou sistema que ele controla. Sistemas embebidos tendem a focar mais nos elementos 

computacionais, enquanto que os sistemas ciberfísicos enfatizam a comunicação entre os elementos 

computacionais e elementos físicos, e cooperação entre elementos para atingir um objetivo.[7] 

 

2.2 Áreas de aplicação dos sistemas ciberfísicos e IoT 
Na interação de um CPS com o mundo físico considera-se a utilização de grandes estruturas 

compostas por redes de sensores sem fios (WSN – wireless sensor network) na sua maioria 

heterogênea.[4] 

A abrangência e aplicabilidade de um CPS é extensa, existindo diferentes áreas onde pode 

podemos encontrar a utilização de um CPS:[14] 

Agricultura: Utilização de técnicas mais eficiente de irrigação através da utilização de 

arquiteturas de WSN para automação de processos, melhorias na segurança dos produtos 

alimentares e redução do impacto ambiental. 

Transporte e mobilidade automóvel: Integração da tecnologia automobilística com sistemas 

de controle de trânsito em tempo real, veículos com maior desempenho, segurança e menor 

consumo de energia. Controle de tráfico aéreo, transporte aéreo mais rápido através de 

técnicas de gestão que permitem um melhor e mais eficiente uso do espaço aéreo. 

Consumo e produção: Criação de smart grids que proporcionam maior confiabilidade e 

melhoram a eficiência no consumo de energia; prédios inteligentes que procuram a redução 

do consumo de energia, aumento de segurança, proteção e conforto dos moradores. 

https://www.ibm.com/developerworks/br/library/ba-cyber-physical-systems-and-smart-cities-iot/index.html
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Saúde e Biomedicina: Sistemas biomédicos interconectados em rede, aplicações para 

medicina assistida, novas tecnologias de próteses internas como externas, aplicações 

integradas de telemedicina e outras. 

Automação Industrial: Novas fontes de energia renovável, um eficiente e menor consumo de 

energia partindo dos ambientes industriais, empresas geradoras de energia elétricas entre 

outras utilizações. 

Redes de Computadores: Criação de ambientes virtuais para melhor entender os 

comportamentos dos sistemas e dos utilizadores, o que pode melhorar o desempenho e o 

gerenciamento de recursos. 

 

2.3 Ensino de Sistemas ciberfísicos e IoT 
Empresas e especialistas de diferentes áreas – agricultura, transportes e outros – ao verificar 

uma mudança na natureza dos seus produtos e serviços;  necessitam a contratação de engenheiros 

com conhecimento na área da IoT e construção de sistemas ciberfísicos. 

De modo a corresponder a demanda laboral surgiram vários caminhos e cursos de 

aprendizagem em IoT e CPS. Alguns desses caminhos consistem na realização de trabalhos de 

pesquisa relacionados com CPS, que providenciam a alunos universitários conhecimentos básicos 

quanto a este tipo de sistemas e os desafios chave da IoT. [22] 

Existem trabalhos de pesquisa e teses de mestrados baseadas em análises de tecnologias IoT 

e aplicações de sistema ciberfísicos em varias áreas, mas sobretudo na área da agricultura, como por 

exemplo na monitorização da humidade do solo e temperatura utilizando as tecnologias ZigBee e 

GSM.[5] 

A 4 de Agosto de 2016 , a IoT Magazine, destacou algumas das atuais universidade líderes no 

ensino de IoT, de seguida apresentamos algumas das diferentes abordagens que cada Universidade 

utiliza em contexto prático e laboratorial: [11] 

O Instituto de Tecnologia em Waterford, na Irlanda, na obtenção do grau de Bachelor em IoT 

inclui um programa orientado na realização de um projeto em IoT de grande escala. [28] 

Este Projeto consiste nas várias etapas de criação de uma plataforma de sensores, sendo 

cada etapa de desenvolvimento deste projeto dividia por semestre:  

Semestre 2: Criação de um Sensor simples de temperatura utilizando um microcontrolador 

e um display de leds, utilizando Raspberry Pi;  

Semestre 3: Controlo de temperatura – a criação de um algoritmo básico que mantenha a 

temperatura da sala; através de uma aplicação que fornece a temperatura de uma divisão e 

guarda os dados num ficheiro,  

Semestre 4: factorização do projeto anterior para uma arquitetura escalável baseada em 

IoT, que suporte os protocolos de IoT e redes de sensores. 

Semestre 5: Adição de smartphones ao sistema, e criação da aplicação SmartSpaces. 

Semestre 6 e 7: plataforma SmartSpace: adição de vários sensores através de diferentes 

protocolos de comunicação, e adição de outras funcionalidades à plataforma. 

 

A universidade Royal Holloway em Londres, no Reino Unido, para obtenção do grau de 

Mestrado em IoT, apresenta um programa que aposta na diversidade de protocolos e redes, e a na 

experimentação laboratorial. Possuindo cadeiras como:[29] 

- Dispositivos interconectados: onde são utilizados Arduinos (e shields) e o Arduino 

IDE; para introdução na criação de sensores e atuadores;  

- Redes sem fios de sensores e atuadores: com classes práticas onde cobrem o 

desenvolvimento e construção de redes de sensores sem fios através do protocolo ZigBee; 

 - Cartões inteligentes, RFIDs e Segurança em sistemas embebidos: onde são criadas 

aplicações que utilizam smart cards, tecnologia RFID para passaportes, cartões de identidade 
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e TV satélite, e são analisadas as utilizações e segurança dos sistemas que utilizam este tipo 

de tecnologia. 

- Outras Cadeiras opcionais como Programação para análise de dados, utilizam 

MATLAB (Matrix Laboratory) e WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), para 

análise e visualização de dados. 

 

A universidade de West of Scotland, no Reino Unido, possibilita a obtenção de um certificado, 

diploma ou mestrado em Internet of Things; com um programa de Mestrado focado essencialmente 

em aplicações móveis para IoT, Data minning  e análise de dados, tendo depois cadeiras opcionais 

como Sistemas Inteligentes que utilizam MATLAB e a cadeira de Internet of Thing (IoT) e aplicações 

onde fazem experiências com as várias tecnologias  de redes de sensores sem fios em laboratórios, 

como por exemplo RFID.[30] 

 

Finalmente a universidade de Queen Mary em Londres, também no Reino Unido, que possui 

uma abordagem mais industrial no programa para obtenção do Mestrado em Internet of Things, 

combinando os estudos com um ano de trabalho em contexto industrial profissional em IoT. [31] 
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Capítulo 3 

Normas e Protocolos para redes IoT  
 

Em IoT podem ser utilizados diferentes tipos de normas e protocolos, para analisar as 

diferentes tecnologias, usou-se como modelo representativo o modelo TCP/IP, utilizado para a análise 

de protocolos na Internet. Nesta secção serão consideradas quais as normas e protocolos mais 

apropriados a adotar em redes IoT em ambientes fechados.[23] 

 

 
Figura 4 - modelo TCP/IP e protocolos IoT 

Fonte: https://www.ibm.com/developerworks/library/iot-lp101-connectivity-network-protocols/index.html 

 

 

 

3.1 Camada de Rede e Física 
Ao nível da Camada de Rede e Física existem tecnologias de comunicação como Wifi, 

Bluetooth, ZigBee e celulares 2G/3G/4G muito conhecidas na área da IoT, e outras tecnologias 

emergentes utilizadas sobretudo em aplicações para Home Automation.[6] 

 

3.1.1 Norma IEEE 802.11 
A norma IEEE 802.11 ou Wifi é uma tecnologia de comunicação sem fios que permite a 

comunicação entre vários dispositivos através de frequências de rádio.  

Wifi é a rede sem fios mais utilizada no mundo devido à sua boa criptografia que garante uma 

maior segurança na rede comparativamente com outros meios de comunicação sem fios. 

Wifi não necessita de licença para instalação e/ou operação. Para aceder a uma rede Wifi 

basta estar na área de abrangência de um ponto de acesso, chamado de hotspot, através de dispositivo 

móvel, como um computador portátil, tablet ou telemóvel. 

Num projeto de uma rede de sensores sem fios é importante procurar utilizar o canal com 

menos interferências e maior imunidade aos ruídos. O IEEE 802.15.11 utiliza gamas de frequências 

https://www.ibm.com/developerworks/library/iot-lp101-connectivity-network-protocols/index.html
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de bandas ISM, que são gamas abertas, sem necessidade de licenciamento para a sua utilização e 

utilizadas pela maioria dos dispositivos sem fios. 

 

 

 

3.1.2 Norma IEEE 802.15.4 

O grupo da IEEE 802.15.4 especifica uma variedade de WPANs das quais, Bluetooth e ZigBee. 

Este padrão define protocolos e regras de interconexões para comunicação de dados entre 

dispositivos utilizando baixa taxa de transferência, baixo consumo e baixa complexidade, através de 

frequências rádio de curto alcance. 

 

3.1.2.1 ZigBee 

Zigbee é um conjunto de especificações que pertence ao grupo de Low-Rate WPANs, foi 

desenvolvido pela Zigbee Alliance para utilização em domótica, e define as camadas subsequentes às 

camadas estabelecidas pelo IEEE 802.15.4, oferecendo serviços de segurança, tolerâncias de erros e 

conexão de novos dispositivos. [3][10]  

Atualmente, é das tecnologias do padrão 802.15.4 mais utilizada em projetos IoT. Os 

dispositivos baseados em ZigBee operam nas bandas de frequências, 868 MHz, 915 MHz e 2.4GHz e 

com um máximo de ritmo de transmissão de dados de cerca de 250 Kbit/s, são dispositivos ótimos 

para a criação de redes de baixo consumo para utilizações residenciais, comerciais e industriais, 

podendo estar operacionais durante anos. 

Os dispositivos de uma rede mesh Zigbee são separados em diferentes tipos, um nó 

coordenador que corresponde ao dispositivo para onde flui toda a informação, nó routers que têm a 

funcionalidade de conduzir a mensagem, e finalmente os nós finais, que contrariamente aos anteriores 

não necessitam de estar sempre ativos, e são os responsáveis por recolher dados ou atuar sobre um 

dado contexto. 

 

 
Figura 5 - Topologia de rede ZigBee 

Fonte: http://thomarmax.github.io/QtXBee/doc/pre_alpha/xbee_zigbee_basic_concepts.html  
  

http://thomarmax.github.io/QtXBee/doc/pre_alpha/xbee_zigbee_basic_concepts.html
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3.1.2.2 Bluetooth 

Gerido pelo Bluetooth Special Interest Group (SIG), esta tecnologia de comunicação sem fios 

interliga e permite a transmissão de dados entre computadores, telefones celulares, câmaras e outros 

dispositivos através de ondas de rádio. [1][21]  

O Bluetooth é uma tecnologia em permanente evolução, a última versão Bluetooth 5, 

apresentada em 2016, possui mais vantagens em termos de consumo energético,  segurança e 

alcance (40 metros) comparativamente com as versões anteriores (10 metros) e também uma maior 

velocidade de comunicação (50 Mb/s). 

O BLE (Bluetooth Low Energy) corresponde ao grupo de versões de Bluetooth que surgiram 

depois do Bluetooth 4.0, que devido ao seu baixo consumo energético melhor se enquadra para utilizar 

em dispositivos com restrições. 

 

 

 

3.2 Camada de Internet 
A tarefa da camada Internet ou camada inter-redes é entregar pacotes onde eles são 

necessários.[2] Para além dos conhecidos protocolos IPv4 e IPv6, existem os protocolos 6LowPAN e 

RPL orientados para redes de dispositivos com restrições. 

 

3.2.1 6LoWPAN 
O padrão 6LoWPAN (IPv6 Low Power Wireless Personal Area Network) permite a utilização 

de IPv6 sobre redes sem fios do tipo IEEE 802.15.4; o protocolo Thread referido anteriormente, é um 

dos protocolos que utiliza este padrão. 

Para além de especificar transmissões IPv6, também executa a sua compressão para 

camadas de rede IEEE 802.15.4, comprimindo cabeçalhos TCP/IP e as mensagens enviadas; 

diminuindo a taxa de transmissão. Cabeçalho TCP/IP possuem 128 bytes enquanto 6LoWPAN apenas 

40 bytes.  

 

3.2.2 RPL 
Para encaminhamento de pacotes em redes de baixo consumo onde nem todos os dispositivos 

são alcançáveis ao mesmo tempo, surgiu ainda o protocolo RPL. Este protocolo consegue calcular 

qual o caminho ótimo para um nó da rede, através de grafos, tendo em conta métricas e restrições 

dinâmicas como consumo de energia e latência. 

 
 
3.3 Camada de Transporte 

A camada de transporte é focada na comunicação end-to-end e inclui fatores como evitar 

congestionamento e garantir que os pacotes chegam na mesma ordem com que partiram. 

UDP é muitas vezes adotado na camada de transporte de aplicações IoT por motivos de 

performance, este protocolo é uma escolha adequada para fluxos de dados em tempo real, 

especialmente aqueles que admitem perda ou modificação de parte de seu conteúdo. 

Embora o processamento de pacotes UDP seja mais rápido, quando as garantias de 

confiabilidade e ordenação são necessárias, uma implementação TCP (Transmission Control Protocol) 

apresenta melhores resultados. TCP é o protocolo sob o qual assenta a Internet, o TCP, tal como o 

UDP utiliza o IP para a entrega dos datagramas à rede; apesar de os pacotes TCP serem mais lentos 

de processar, este protocolo é o mais indicado para sistemas que necessitam de maior 

confiabilidade.[2]  
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3.4 Camada de Aplicação 
Esta camada inclui protocolos como o HTTP utilizado na navegação na World Wide Web, FTP 

utilizado em transporte de arquivos, SMTP para envio de emails e ainda outros protocolos como o 

CoAP, MQTT, XMPP e o AMQP que se adequam a aplicações IoT com dispositivos restritos. 

 

3.4.1 CoAP  

O CoAP, à semelhança do HTTP, fornece métodos REST como GET, POST, PUT e DELETE; 

e utiliza o protocolo UDP, contrariamente ao protocolo complexo TCP utilizado em HTTP. Os protocolos 

HTTP e CoAP podem ser usados através de proxys cruzados CoAP-HTTP, para resolver problemas 

de congestionamento em redes de ambientes constritos. [16] [15][12] 

Em termos de confiabilidade da comunicação, existem quatro tipos de mensagens CoAP: 

1. Confirmable (CON): mensagens que precisam ser confirmadas no destino. Quando não há 

perda de pacotes, cada mensagem deste tipo resulta numa mensagem do tipo ACK ou Reset; 

2. Non-confirmable (NON): mensagens que não necessitam de confirmação de recepção. Útil 

no caso de uma aplicação que recebe leituras constantes de um sensor de temperatura num 

curto espaço de tempo; 

3. Acknowledgement (ACK): mensagens que confirmam a receção de uma mensagem do tipo 

Confirmable; 

4. Reset: indica que outra mensagem (CON ou NON) foi recebida, mas por falta de algum 

contexto ela não pode ser devidamente processada. Pode ocorrer caso algum dispositivo 

tenha reiniciado e a mensagem enviada não foi devidamente interrompida. 

 

 

3.4.2 MQTT 
O MQTT ou Message Queuing Telemetry Transport[32] foi criado em meados de 1999 por 

Andy Stanford-Clark (IBM) e Arlen Nipper (Eurotech) e trata-se de um protocolo baseado na arquitetura 

publish/subscribe, orientado para dispositivos restritos e redes confiáveis, com baixa largura de banda 

e alta latência. [16][9] [13] 

Na mais recente versão (MQTT 3.1) utiliza TCP/IP para fornecer conectividade, pequena 

sobrecarga de transporte, trocas minimizadas reduzindo o tráfego na rede e um mecanismo que 

notifica a partes interessadas quando um cliente se desconecta da rede anormalmente. 

Para entender melhor o protocolo MQTT podemos observar a Figura 6 onde dois dispositivos 

ou clientes MQTT depois de subscreverem ao tópico “temperature” irão receber todas as mensagens 

publicadas no broker com este tópico no respetivo broker.[19]  

É de notar que nenhum dos nós que subscrevem ao tópico precisam de saber qual o endereço 

do nó sensor que publica a mesma, sendo este uma limitação ao nível de segurança que o protocolo 

MQTT apresenta, devendo apenas ser utilizado em ambientes controlados e seguros. [17] 

 
Figura 6 - Arquitetura publish/subscribe MQTT 

Fonte: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part2-publish-subscribe  

https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part2-publish-subscribe
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3.4.2.3 MQTT-SN 

Existe ainda um protocolo chamado MQTT-SN (MQTT for Sensor Networks) cujo padrão é o 

MQTT, porém especializa-se em tecnologias como ZigBee que não utilizam TCP/IP, sendo mais 

adequado para aplicações de rede com baixas taxas de transmissão, taxas de interferências maiores 

e menor tamanho de pacotes, tipicamente em redes de sensores. 

 

 

3.4.3 AMQP 
AMQP cria interoperabilidade entre clientes e brokers (messaging middleware) o seu objetivo 

é possibilitar que uma enorme quantidade de diferentes aplicativos e sistemas sejam capazes de 

funcionar em conjunto, independentemente dos seus designs internos, padrões de comunicação ou 

dimensão. As capacidades deste protocolo tornam-no ideal para monitorizar e partilhar updates globais 

em diferentes sistemas e conectar diferentes sistemas. [18][24]  

 
 

3.4.4 XMPP 
XMPP é uma tecnologia open-source para comunicação em tempo real que utiliza XML como 

base de troca de informação. Na sua essência, XMPP providencia uma forma de enviar pequenos 

pedaços de XML de uma entidade para a outra em tempo real.  

O XMPP apresenta vários serviços dos quais, a encriptação do canal, a autenticação de 

utilizadores, presença do utilizador, lista de contatos, envio de mensagens um-para-um, mensagens 

de grupo, notificações, descoberta de serviços, controlo de workflow, entre outros serviços comuns em 

aplicações de instant messaging, chats de grupo ou jogos, e que podem ser utilizados na área de IoT 

em aplicações que necessitem de controlo de sistemas, geolocalização e identificação de serviços. 

A tecnologia XMPP utilizam uma arquitetura cliente-servidor descentralizada semelhante à da 

World Wide Web e à rede de email, o que permite a separação de diferentes preocupações (client 

developers podem focar-se na experiência do utilizador e de server developers na escalabilidade e 

confiabilidade do sistema), sendo para as organizações uma tecnologia mais fácil de gerir do que uma 

tecnologia a ponto a ponto. [20] 
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3.5 Análise e Conclusão 
 

3.5.1 Tecnologia de Comunicação 
Das várias normas de comunicação destacaram-se assim as normas Wifi, Zigbee, BLE e 

Thread. Apesar de as normas Zigbee e Thread serem as mais apropriadas para a construção de redes 

de sensores de baixo consumo e aplicações de domótica, selecionou-se a norma Wifi por já estarem 

instaladas redes Wifi nos laboratórios de Engenharia Informática, por ser uma norma utilizada em 

muitos dispositivos (Smarthphones) e por ser um tipo de rede familiar facilitando a sua manutenção. 

 

 
Tipo de 

Rede 

Taxa de 

transferência 

máxima 

Alcance 

máximo 

Número 

máximo 

de nós 

Vantagens 
Principais 

Aplicações 

Wifi WLAN 11Mb/s 100 m 32 
Elevada Taxa de 

Transferência 

Internet, 

Transferências de 

Ficheiros, 

Vídeo/Áudio 

Zigbee Mesh 250kb/s 300 m 64000 

Consumo, Latência, 

Nº de Nós, 

Fiabilidade, Custo 

Controlos Remoto, 

Sensores, 

Dispositivos 

alimentados por 

bateria 

BLE WPAN 1Mb/s 10 m 7 
Interoperabilidade, 

susbtituição de cabos 

Periféricos de PC e 

Telemóveis 

 

Thread 

 

Mesh 250 kb/s 160m 64 Consumo, Latência Domótica 

Tabela 1 - Comparação entre diferentes normas indoor 

 

 

3.5.2 Protocolos de comunicação 
Por ser um protocolo que se adequa ao ambiente laboratorial e pela existência de biblioteca 

Arduino; o protocolo MQTT destaca-se como o mais adequado a utilizar na plataforma de ensino a 

desenvolver. 

Como em qualquer protocolo publish/subscribe, é necessário a utilização de um broker MQTT, 

este pode ser local ou remoto; o broker é responsável por reencaminhar as mensagens, pela 

autenticação e autorização de clientes, e ainda oferece a possibilidade de criar restrições de tópicos a 

determinados utilizadores. 

Dependendo da implementação e do tipo de brokers estes conseguem lidar com mais de 

centenas de clientes MQTT.  Para escalar horizontalmente a rede MQTT de modo a incrementar o 

número de clientes MQTT ou a performance da rede, basta fazer Bridging entre brokers MQTT. 

Um broker MQTT pode ser instalado num computador Windows ou Linux, ou até num 

Raspberry Pi, são também disponibilizados alguns brokers públicos grátis2. 

De modo a acrescentar valor educacional ao Sistema e contornar limitações do protocolo 

MQTT, nomeadamente a sua dependência de um broker para funcionamento, considerou-se a 

utilização paralela de um outro protocolo muito utilizado na indústria da IoT em aplicações que não 

justificam a utilização de um broker, o protocolo CoAP. O protocolo CoAP utiliza o modelo de 

comunicação request/response, semelhante ao protocolo HTTP, com a diferença de utilizar UDP, e 

sendo por isso mais indicado para dispositivos restritos. 

Assim pretende-se a criação de nós que utilizem um ou ambos os protocolos MQTT e CoAP. 

 

                                                   
2 MQTT brokers públicos: https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/public_brokers  

https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/public_brokers
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3.5.3 Material para os nós 
Dada a grande variedade de microcontroladores, microprocessadores, shields e módulos que 

podem ser utilizados para a construção da plataforma de ensino, na escolha do hardware para os nós 
do sistema teve-se em conta que o material não deve precisar de soldagem, seja reutilizável e de fácil 
desenvolvimento; e ainda a possibilidade de programar os nós através do ambiente de 
desenvolvimento da Arduino.  

Depois de um levantamento do vário material existente, destacaram-se as seguintes opções: 
 

1. Arduino Yún 

A placa Arduino Yún possui dois processadores; um processador ATmega32u4 à semelhança 

do Arduino Leonardo compatível com Arduino IDE e ainda um processador Atheros AR9331 que 

executa Linux com o sistema OpenWrt-Yun. 

O processador ATmega32u4 para além de poder ser programado através de cabo micro USB 

pode também ser programado over-the-air através do protocolo AVR 109. 

O OpenWrt-Yun permite configurar o sistema através de linhas de comando ou através de uma 

página web; esta placa inclui também a instalação da versão 2.7 de Python para a escrita de aplicações 

e scripts nesta linguagem. 

O Arduino Yun possui uma interface wireless e ethernet, e ainda um slot para armazenamento 

de memória externa (cartão SD), que não estão diretamente ligadas ao processador 

ATmega32u4.Para utilizar as funcionalidades no processador ATmega32u4 (através de um sketch 

Arduino), podemos utilizar a biblioteca Bridge, que permite a comunicação entre estes dois 

processadores (Figura 7). 

Console e Process são dois exemplos de classes baseadas em Bridge; a classe Console 

permite o envio de informação do Yún para um computador tal como faríamos com o monitor série do 

Arduino, e a classe Process permite a execução de processos Linux no OpenWrt-Yun através de um 

sketch Arduino. 

 
Figura 7 - Arduino Yún - processadores ATmega32u4 e Linino AR9331 

Fonte: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoYun  

 

 

2. Arduino MKR1000 Wifi 

Esta placa combina a funcionalidade de um Arduino Zero com uma shield Wifi, tornando-se 

uma escolha perfeita para criadores com pouca experiência de rede na criação de projetos IoT. Esta é 

a placa que vem incluída no pacote Arduino MKR IoT bundle, que a Arduino oferece para inicialização 

em IoT. 

Esta placa possui ainda uma biblioteca que suporta over-the-air updates e é compatível com 

Arduino IDE. Comparativamente com a placa Arduino Yún, a MKR1000 Wifi é um produto mais simples, 

indicado para utilizadores menos experientes. 

 

 

 

 

 

https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoYun
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3. NodeMCU ESP-12 

A Espressif Systems é um fabricante que se destaca pela criação de produtos baratos de 

comunicação sem fios, que não necessitam de soldadura e podem ser programados usando o Arduino 

IDE.  

Baseado no projeto eLua, foi construído o NodeMCU Development Kit ou NodeMCU ESP-12, 

que integra GPIO, PWM, IIC, 1-WIRE, ADC e o ESP8266, de modo a facilitar a fase de 

desenvolvimento e prototipagem para qualquer projecto IoT.  

Existem bibliotecas que acrescentam funcionalidades a esta placa que permite enviar sketchs 

over the air através do Arduino IDE. 

 

4. Wifi Shield  

(Utilizado na rede de prototipagem laboratorial, acrescentando funcionalidade Wifi ao Arduino UNO 

do Arduino Starter Kit fornecido pela cadeira de Sistemas Embebidos); 

 Considerou-se a hipótese de utilizar uma shield Wifi juntamente com o Arduino UNO do 

Arduino Starter Kit já utilizados pelos alunos nos laboratórios de Sistemas Embebidos, das varias 

shields destacaram-se a Yún Shield e a ESP8266 ESP-12E UART Wifi Shield 

Yun Shield 

Projetada para resolver a conectividade da Internet e o problema de armazenamento 
da placa Arduino. A Yún Shield é executada no Open Source OpenWrT (o mesmo sistema que 
executa no Arduino Yún) e é totalmente compatível com Arduino IDE v1.5.4 ou posterior. Yun 
Shield é a escolha ideal para os Projetos Arduino, que exigem várias conexões de internet e 
mais armazenamento. 

 
ESP8266 ESP-12E UART Wifi Shield 

Esta shield compatível com o Arduino com ESP8266 Wifi SoC (System on Chip) - a 
plataforma líder da Internet of Things e com projetos que utilizam Wifi. Permite conectar uma 
placa Arduino a uma rede wireless. 

 

 

5. Módulo ESP-01 

À semelhança das shields Wifi, de modo a acrescentar funcionalidade Wifi ao Arduino UNO já 

utilizado nos laboratórios de Sistemas Embebidos, considerou-se a utilização do módulo Wifi ESP-01. 

O módulo Wifi ESP-01 é um chip integrado desenhado para comunicar com o mundo da 
internet utilizando o padrão IEEE 802.11 (Wifi). Possui processamento on-board e memória que 
permite integrar a eletrónica com os GPIOs. O ESP8266 pode ser usado para conectar projetos à 
Internet. 

É também possível programar o módulo ESP-01 através de Arduino IDE e programá-lo como 
standalone, para aplicações que exijam menor número de GPIOS. No entanto esta operação exige 
uma maior experiência do utilizador, de modo a não danificar o módulo. 

 
Figura 8 – Mapeamento dos pins do módulo ESP-01 

Fonte: https://acrobotic.com/products/acr-00020 

https://acrobotic.com/products/acr-00020
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Capítulo 4 
Arquitetura de Solução Proposta 
 
4.1 Introdução 

 

4.1.1 Levantamento de Requisitos 
De modo a definir o domínio do sistema que se pretende construir levantaram-se os seguintes 

requisitos de sistema a atingir: 

R01 Troca de dados com dispositivos e entre dispositivos 

R02 
Acrescentar e/ou remover nós do sistema, sem afetar o funcionamento dos restantes 
nós do sistema 

R03 
Criação de uma plataforma que permita uma grande variedade de dispositivos. 
(Interoperabilidade e Escalabilidade) 

R04 
O hardware utilizado deve ser de fácil manutenção e reutilizável, de modo a ser 
utilizado em vários projetos. Dando preferência a materiais de prototipagem que não 
requeiram soldagem. 

R05 
Utilizar o ambiente de desenvolvimento Arduino IDE para programar os nós ou um 
ambiente de desenvolvimento parecido ou visual 

R06 
Utilizar tecnologia Wifi. Tecnologia já instalada na área laboratorial e familiar para a 
equipa de manutenção 

R07 
Alguns dos nós do sensor podem ser colocados em locais de difícil acesso, deve ser 
por isso possível o envio de sketches over-the-air através do ambiente de 
desenvolvimento Arduino IDE. 

R08 
Utilizar a plataforma de ensino e utilizar a Internet (para consultas e acesso aos 
laboratórios no Fénix) 

R09 
Execução de debug através de observação direta ou alarmes de som, de forma a 
detetar rapidamente estados de erro dos nós do sistema. 

R10 Recolher trocas de informação feitas na plataforma 

R11 Possibilitar comunicação com outros sistemas ou serviços externos 
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4.1.2 Arquitetura da Solução 
De modo a ceder uma interface simples para uma fácil realização de código para os alunos de 

Sistemas Embebidos, pretende-se a criação de uma biblioteca Arduino que possa ser utilizada com 

qualquer tipo das opções de hardware apresentadas em 3.5.3. Esta biblioteca Arduino irá adaptar 

bibliotecas existentes permitindo a criação de nós que utilizem os protocolos MQTT e CoAP e ainda 

possibilitem a realização de updates over-the-air. Infelizmente as bibliotecas Arduino que permitem a 

implementação do protocolo CoAP apresentam anomalias de funcionamento, optando-se assim pela 

utilização alternativa do protocolo HTTP. 

A utilização exclusiva do ambiente de desenvolvimento da Arduino para a criação de um 

sistema ciberfísico para ensino demonstrou-se insuficiente, quando surge a necessidade de gerir, 

analisar e criar diferentes ligações entre o crescente número de nós do sistema. 

A ferramenta Node-RED permite que através de fluxos de blocos a unir dispositivos, APIs e 

serviços online de diferentes formas; este pode ser utilizado nos laboratórios de Sistemas Embebidos 

na análise e criação de comunicação entre os diferentes nós criados. 

 

Assim como proposta de solução pretende-se a implementação de um sistema IoT – o Sistema LaboT 
– que pode ser dividido em duas redes: 

● Rede fixa - nós sensores ou controladores pré-configurados, e instalados em locais indoor no 

campus do IST (possivelmente em locais de difícil acesso físico).  

● Rede de prototipagem laboratorial – Rede constituída por um conjunto de nós criados em 

laboratório de funcionalidades variadas; e pelos computadores do Laboratório com o Ambiente 

de desenvolvimento Arduino e o Node-RED instalados. 

 

 
Figura 9 - Arquitetura Geral da Proposta de Solução – Sistema LaboT 

 Entre os diferentes nós da rede deve ser possível a realização de updates over-the-air, 
comunicação através dos protocolos MQTT, CoAP ou alternativamente HTTP entre os nós, criada 
pelos alunos através da ferramenta Node-RED. O sistema deve ser flexível o suficiente para que seja 
possível adicionar ou remover nós sem comprometer o seu funcionamento. 
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4.1.3 Sistema Protótipo utilizado 
 Devido à pouca acessibilidade do material, apenas foram utilizadas as opções: Arduino Yún, 

módulo ESP-01 e placa NodeMCU ESP-12. 

De modo a testar o hardware e as bibliotecas Arduino implementadas, criou-se um sistema 
protótipo que simula o ambiente laboratorial pretendido. Este sistema era constituído por: 

(1)  Router um TP-LINK Modelo número TL-WR940N;  
(2)  Broker MQTT versão 3.1 um Raspberry Pi 3 Modelo B;  
(3)  Arduinos Yún; 
(5)  Módulo ESP-01 com um Arduino UNO; 
(4)  NodeMCU ESP-12.  
 

 
Figura 10 - Hardware utilizado para prototipagem 

 
Foram desenvolvidas inicialmente diferentes bibliotecas Arduino que acrescentavam 

funcionalidade aos diferentes tipos de nó a utilizar com o sistema, a biblioteca Arduino MQTTYun.h 

para utilizar com a placa Arduino Yún, MQTTmoduleESP8266.h para utilizar com o módulo ESP-01 e 

NodeMCU.h para utilizar com a placa NodeMCU ESP-12. Pretende-se que estas bibliotecas sejam 

posteriormente juntas numa só permitindo a realização de uma biblioteca Arduino que possa ser 
utilizada para os três tipos de nós do sistema. 

 

 Yun ESP-12 ESP-01 

OTA updates Sim Sim  Sim3 

Facilidade de utilização com 
placa de prototipagem 

Sim Não - 

hardware extra Não Não Sim 

Custo (aprox.) 60.00 € 12.00 € 4.00 € 

Tabela 2 - Comparação entre as diferentes opções: Yún, ESP-12 e ESP-01 

Por não ser possível realizar updates OTA a este módulo, este seria apenas utilizado 
juntamente com o Arduino Uno na rede de laboratório ou como standalone na rede fixa. Apesar de ser 
uma solução de baixo custo, este módulo não apresenta as facilidades de desenvolvimento que as 
restantes opções apresentam, por essa razão e por apresentar um comportamento pouco confiável na 

                                                   
3 É possível alterar o código apenas que está a correr no módulo e utilizando-o como um standalone, 

não é possível alterar o código de uma placa Arduino UNO utilizando o módulo ESP-01 



 

20 
 

realização do protocolo MQTT esta opção foi colocada em segundo plano, dando-se maior importância 
ao desenvolvimento de soluções utilizando as placas Arduino Yùn e NodeMCU ESP-12. 

Infelizmente pouco tempo depois de obter e testar as placas Arduino Yún, estas foram retiradas 

do mercado (Loja oficial Arduino) sem data de retorno. Existe agora no mercado a placa Arduino Yún 

Ver 2, que é uma versão muito semelhante à placa da Arduino Yún, no entanto, por não ter sido testada 

e devido ao elevado custo que apresenta, esta placa não foi considerada como opção de hardware. 

Assim a opção apresentada para hardware do nó e apresentada na implementação da solução 

é a placa NodeMCU ESP-12E, que demonstrou ser a que apresenta comportamento mais estável e 

outras vantagens nomeadamente custo da placa, acessibilidade e fácil desenvolvimento.4 

Na Figura 11 estão representadas as normas e protocolos que serão utilizados neste sistema 

protótipo utilizando apenas a placa NodeMCU ESP-12. 

 

 

 

Figura 11 - Camadas com Tecnologias e Protocolos utilizadas na solução proposta 

 

  

                                                   
4 No Diagrama de classes presente no Anexo 4 estão também especificadas as classes e bibliotecas 

desenvolvidas para utilizar com a placa Arduino Yún e ainda com módulo ESP-01 juntamente com o Arduino UNO. 



 

21 
 

4.2 Utilização do Protocolo MQTT 
Para uma melhor compreensão e utilização do protocolo MQTT, iremos aprofundar quais as 

melhores práticas na utilização de tópicos e o conceito de wildcards, tal como os constituintes da 

estrutura de uma mensagem MQTT. 

 

4.2.1 Tópicos e wildcards 

Os tópicos servem de cabeçalho identificador de uma mensagem, estes podem ser divididos 

em níveis e utilizar wildcards.  

Um tópico pode ser dividido em vários níveis ou topic levels através de separadores de níveis 

de tópicos ou topic level separator (Figura 12), esta propriedade juntamente com a existência das 

wildcards permitem ao utilizador criar uma estrutura organizada de níveis de tópicos facilitando a 

comunicação dentro do sistema.  

Cada tópico tem de ter pelo menos um caractere para ser considerado válido e pode conter 

espaços em branco. Os tópicos são case-sensitive, ou seja, o tópico “myhome/temperature” é diferente 

de “myhome/Temperature”. 

 
Figura 12 - Separação de tópicos em níveis 

4.2.1.1 Single-level wildcard 

Como o nome indica, uma single-level wildcard é o substituto de um nível de tópicos e é 

representado por “+”. Qualquer tópico combina com o tópico com a wildcard se contiver o tópico com 

uma string arbitrária no local da wildcard. 

 
Figura 13 - Exemplo de utilização de Single-level wild-card 

 

4.2.1.2 Multi-level wildcard 

Enquanto a single-level wildcard apenas cobre um nível de tópico, a multi-level wildcard cobre 

um número arbitrário de tópicos. de forma a determinar o tópico correspondente é necessário que a 

multi level card seja sempre colocada no último nível do tópico. 

 
Figura 14 - Exemplo de utilização de multi-level wildcard 
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Quando um cliente MQTT faz subscribe ao tópico ‘#’, este subscreve-se a todos os tópicos de 

um broker; todos exceto tópicos do sistema que começam com o símbolo ‘$’, estes $-tópicos são 

tratados de forma especial, são tópicos reservados para estatísticas internas do broker MQTT. 

Um exemplo de boa prática na utilização de tópicos é: 
Piso1/Sala2/Sensor3/Temperatura 

 
 

4.2.1 Formato da Mensagem de comando MQTT 
Cada uma das mensagens de comando MQTT possui um cabeçalho fixo composto de dois 

bytes, onde o primeiro byte contém o campo que identifica o tipo de mensagem e também campos 

marcadores (DUP, nível QoS e RETAIN). A Figura 15 mostra o formato do cabeçalho fixo das 

mensagens; e o segundo byte a largura restante da mensagem. 

 
Figura 15 - Cabeçalho fixo de uma mensagem MQTT 

4.2.1.1 Tipo de Mensagem 
Existem vários tipos de mensagem (bit 4-7): 

 
Tabela 3 - Tipos de mensagem MQTT 

4.2.1.2 Flag DUP 

DUP (Duplicate delivery flag) é um marcador de entrega duplicada que ocupa o bit 4 e é ativado 

quando o cliente ou o servidor tentam duplicar o envio de mensagens do tipo PUBLISH, PUBREL, 

SUBSCRIBE ou UNSUSBSCRIBE que tenham Quality of Service (QoS) maior que 0 e requeiram 

acknowledgement (ACK). 
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4.2.1.3 Nível QoS 
Este marcador que ocupa os dois penúltimos bits do primeiro byte do cabeçalho fixo da 

mensagem MQTT indica o nível de garantia de entrega de uma mensagem PUBLISH. Existem três 

níveis de QoS (Quality of Service). 

 
Tabela 4 - MQTT Quality of Service 

QoS 0: O nível QoS 0 é indicado quando temos uma ligação estável entre servidor e publisher, 

sendo normalmente utiliza em clientes teste ou aplicação de front end ligada a um broker MQTT através 

de cabo; ou quando se a perda de uma ou mais mensagens não for importante, o que acontece no 

caso de aplicações com intervalos muito curtos onde os dados não variam muito; ou quando não é 

preciso criar filas de mensagens, o que apenas ocorre em QoS 1 ou QoS 2 numa sessão persistente5 

quando um cliente é desconectado. 

 

QoS 1: Quando a aplicação consegue lidar com mensagens duplicadas a opção mais utilizada 

é a QoS 1 porque garante a chegada de pelo menos uma mensagem. Ou então caso não se pretenda 

lidar com a quantidade de tráfego que a QoS 2 possui. 

 

QoS 2: Se receber a mensagem exatamente uma vez for um fator crítico, ou receber uma 

mensagem duplicada causar estragos na aplicação ou aos clientes assinantes, é utilizada QoS 2. No 

entanto deve ser considerado o overhead que esta opção possui. 

 

4.2.1.4 RETAIN 

Quando um cliente envia uma mensagem PUBLISH ao servidor/broker com este marcador 

ativo, ela deve ser retida no servidor/broker mesmo depois de ser entregue aos seus assinantes. No 

evento de uma nova subscrição ao tópico, a última mensagem retida para este tópico deve ser enviada 

para o novo assinante caso este marcador esteja ativo. 

 

4.2.1.5 Largura Restante 

A largura restante do cabeçalho fixo (byte 2) é usada para representar a quantidade de bytes 

remanescentes na mensagem. Incluindo dados do cabeçalho variável e do payload.  

O cabeçalho variável é uma componente presente em alguns tipos de mensagens MQTT e 

este cabeçalho possui dois campos para nome e versão do protocolo, e marcadores que definirão 

algumas diretivas para conexão entre servidor e cliente. 

 

4.2.1.6 Payload 

O payload pode armazenar diferentes tipos de informação, dependendo do tipo de mensagem 

transmitida; CONNECT contém o ID do cliente, SUBSCRIBE contém tópicos que o cliente pode 

subscrever e/ou nível QoS; ou uma mensagem do tipo SUBACK irá conter a lista de níveis de QoS 

garantidos pelo broker. 

Numa mensagem do tipo PUBLISH o cliente é quem define o payload e o tópico, o payload é 

normalmente escrito em formato JSON. 

 
 

 
                                                   
5 sessão persistente – sessão de um cliente pretende receber todas as mensagens do broker a que fez 

subscribe ao desconectar e reconectar 



 

24 
 

4.3 Node-RED 
 O Arduino IDE permite a criação de código a ser embebido para os nós, de forma a criar 

sensores  e atuadores que podem comunicar entre si; no entanto, para a criação e gestão de um 

sistema de nós é necessária uma outra ferramenta. 

O Node-RED é uma ferramenta construída sobre Node.js, tira proveito do seu modelo sem 
bloqueios baseado em eventos, que através de um ambiente de desenvolvimento baseado em fluxos 
e blocos (FRED – “Flow-based programming for Internet of Things”) permite controlar, gerir e unir de 
várias formas dispositivos, APIs e serviços online. 

É possível estender a palete de nodes do Node-RED de modo a adicionar novas 
funcionalidades (como por exemplo: node SQL que permite interagir com bases de dados SQL).  

Node-RED é uma ferramenta fácil de utilizar, com inúmeros tutoriais online.6 
O FRED é uma interface baseada em browser do Node-RED e permite editar fluxos que 

utilizam diferentes blocos (ou chamados nós) que podem ser considerados do tipo input, output ou 

função. 

Considerando o fluxo da Figura 16 como exemplo de utilização do Node-RED, onde dado um 

node input de um booleano (true) é gerada uma mensagem; mensagem que no node função (function: 

getCurrentData) o conteúdo da mensagem é alterado para os dados atuais (JavaScript); finalmente a 

mensagem é impressa na consola de debug do Node-RED através do ultimo node de output. 

 
Figura 16 - Fluxo Node-RED imprimir data atual 

Todos os fluxos criados no Node-RED podem ser convertidos numa string em formato JSON 
facilitando a partilha de fluxos. O exemplo anterior (Figura 16) gera a seguinte string JSON: 
[{"id":"8e9e297a.106b78","type":"inject","z":"3cce7346.e87084","name":"","topic":"","payloa

d":"true","payloadType":"bool","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":370,"y":360,"wires

":[["1f2a74f.1c4e88b"]]},{"id":"b259b6ca.f9993","type":"debug","z":"3cce7346.e87084","name"

:"debug 

console","active":true,"console":"false","complete":"true","x":820,"y":360,"wires":[]},{"id

":"1f2a74f.1c4e88b","type":"function","z":"3cce7346.e87084","name":"function: 

getCurrentData","func":"msg.payload = new Date().toString();\nreturn 

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":590,"y":360,"wires":[["b259b6ca.f9993"]]}] 

 

4.3.1 Adicionar nodes ao Node-RED 
 Devido à crescente variedade de nós para o Node-RED, esta é uma ferramenta permite criar 

e centralizar interações entre nós que utilizam diferentes tecnologias de comunicação; sendo assim 

uma importante ferramenta de suporte no desenvolvimento de soluções IoT. 

Pode-se adicionar um novo nó ao Node-RED de diferentes formas: 

- Através do FRED: Selecionando a opção Manage Palette, no menu do canto direito e 
selecionar o separador install. 
 

- Através da linha de comandos: Através da da linha de comandos no diretório onde o Node-
RED está instalado,  (por defeito $HOME/.node-red) podemos adicionar um novo nó 

escrevendo: 

cd $HOME/.node-red 

npm install <npm-package-name> 

 

(Será necessário parar e fazer restart do Node-Red para poder utilizar os novos nodes) 
- Durante o período de desenvolvimento também é possível copiar ficheiro .js e .html. para 

dentro do diretório nodes no diretório de dados do utilizador. se esses nodes tiverem alguma 
npm dependencies, elas também devem ser instaladas nesse mesmo diretório. (Apenas 
recomendado para propósitos de desenvolvimento) 
 
Existe uma grande variedade de módulos, dos quais o node-red-dashboard que fornece 

nós que permitem a criação de uma interface onde são demonstrados dados em tempo real. 

                                                   
6 Guia detalhado do funcionamento do Node-RED consultar: http://noderedguide.com/ 

http://noderedguide.com/
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4.3.2 Node-RED e outras alternativas 
 Para além do Node-Red desenvolvido pela IBM existem outras ferramentas open-source que 
permitem conectividade entre diferentes tecnologias IoT (MQTT, CoAP, REST, …), uma interface 
visual para criar e testar código e fazer debug, como a Eclipse Kura e ainda a Flogo. 

Eclipse Kura é uma ferramenta extensível baseada em Java/OSGi, esta à semelhança do 
Node-RED e do Flogo oferece uma API que permite o acesso a interfaces hardware como serial ports, 
GPS, watchdog, GPIOs, I2C entre outros e interligar diferentes dispositivos e serviços, no entanto por 
utilizar Java apresenta a criação de aplicações mais pesadas comparativamente ao Node.js utilizado 
pelo Node-Red e C/C++ utilizado pelo Flogo. 

O Flogo permite a criação de aplicações mais leves e mais robustas para IoT que o Node-
RED, no entanto o Node-Red permite uma abordagem de criação de código Ágil mais adequada ao 
ambiente de laboratório de Sistemas Embebidos, para incrementação e desenvolvimento de soluções 
IoT.[25]   
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Capítulo 5 
Implementação da Solução 
 
5.1 Introdução 

NodeMCU ESP-12 7 é uma das placas da NodeMCU (Node MicroController Unit), que surgiu 
após o lançamento do ESP8266, o mapeamento dos pins desta placa pode ser enganador, pois os 
números apresentados no microcontrolador, não correspondem aos GPIOs utilizados num sketch 
Arduino; como por exemplo, o pin D0 corresponde ao GPIO16, o pin D1 ao GPIO05. 

Deve-se ter também em conta o facto de que o led LED_BUILTIN da placa ser invertido e 
ligado ao GPIO16, ou seja, quando o GPIO16 está low o  led LED_BUILTIN está high, e vice-versa. 

 

 
Figura 17 – NodeMCU ESP-12 (v.0.9) mapeamento dos pins 

De modo a programar microcontroladores da família da ESP8266 é necessário adicionar o 
pacote ESP8266 ao Arduino IDE em “Ficheiro>Preferências” (Ctrl+Comma) em “URL Adicionais do 
Gestor de Placas”: “http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json”; e em 
“Ferramentas>Placa>Gestor de placas” procurar e instalar “ESP8266”. Depois da instalação é possível 
ver um novo conjunto de placas; das quais o “NodeMCU 0.9 (ESP-12 module)” 

 
Para utilizar o microcontrolador NodeMCU ESP-12 como nó da rede utilizando o protocolo 

MQTT; com as funcionalidades de webserver (HTTP) e  updates over-ther-air; contornar algumas 
limitações da placa e ainda obter uma interface de simples utilização para os alunos de Sistemas 
Embebidos; criou-se a biblioteca Arduino – NodeMCU.h – que tem como objetivo a criação de uma 

interface intuitiva e que utiliza diferentes bibliotecas para acrescentar as funcionalidades pretendidas 
à placa NodeMCU ESP-12. 

Neste capítulo serão abordadas as funcionalidades implementadas por essa biblioteca e ainda 
alguns exemplos de sua utilização. 

 
 
 

 

                                                   
7 Existe também a placa NodeMCU ESP-12E que corresponde à versão acima da placa NodeMCU ESP-

12, com uma antena mais confiável e com pins extra. O código gerado funciona para ambas as versões. 
 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json%22
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5.1.1 Bibliotecas e classes Arduino utilizadas 
5.1.1.1 Biblioteca Arduino para OTA  

Para a execução de upload OTA utilizou-se a biblioteca ArduinoOTA.[33] 

Para realizar updates OTA ao microcontrolador NodeMCU é necessário fazer um primeiro 
upload de firmware com essa funcionalidade através de cabo; só os restantes uploads poderão ser 
feitos over-the-air, contando que se coloca sempre essa mesma funcionalidade no firmware.  
 Para que seja possível executar updates over-the-air o microcontrolador deve ter memória 
suficiente para ter o código que permite a realização de updates OTA, o código antigo e o novo código. 
 

É necessária a instalação do Python para a utilização da biblioteca ArduinoOTA , de versão 

igual ou superior a 2.7 (mas inferior à versão 3.5) para que seja possível a realização de updates OTA 
às placas NodeMCU.[34] 
 
 
5.1.1.2 Biblioteca Arduino para MQTT 

A implementação de um cliente MQTT será feita através da biblioteca PubSubClient.h, 

biblioteca criada por Nick O’Leary, criador do Node-RED. [35] 
A biblioteca PubSubClient.h é utilizada pela biblioteca NodeMCU.h com algumas 

alterações: implementaram-se funções que geram tópicos com base no ID da classe NodeMCU 

implementada e criam um payload em formato JSON; e outras funcionalidades, como a subscrição 

persistente8 de tópicos. 

Podemos observar o exemplo da utilização desta biblioteca com o NodeMCU depois de instalar 
a mesma, no Arduino IDE em Exemplos>PubSubClient>mqtt_esp8266. 

 
 

5.1.1.3 Classe para WebServer 
A classe ESP8266WebServer permite a criação de  um webserver na placa NodeMCU ESP-

12 que recebe pedidos HTTP. São disponibilizados dois exemplos, WebServer_toggleLED e 

WebServer_login nos exemplos da biblitoteca criada -  NodeMCU.h. para melhor compreensão do 

funcionamento da classe  

  
 

5.1.2 Diagrama de classes 
Para uma melhor compreensão das bibliotecas criadas, é apresentado em anexo um diagrama 

de classes (Anexo 4) que demonstra as classes de cada biblioteca e as suas funções e dependências 

entre elas. 

A arquitetura de classes visou simplificar o uso das funcionalidades da biblioteca MQTT – 

PubSubClient.h - sem reduzir o número de microcontroladores que esta biblioteca pode suportar 

através da classe abstrata MQTTnode, permitindo assim que outras classes implementem a mesma 

classe abstrata e utilizem funcionalidades por ela definidas.  

Neste diagrama de classes estão presentes as bibliotecas e classes utilizadas e criadas para 

o desenvolvimento centrado na placa NodeMCU ESP-12E e também das outras duas opções testadas 

- Arduino Yún e módulo ESP-01. 

O código presente nas bibliotecas MQTTmoduleESP8266 e MQTTYun são para utilizar 

respetivamente com o módulo ESP-01 e Arduino Yún; este apresenta alguns bugs no funcionamento; 

o funcionamento dessas bibliotecas não influencia o funcionamento da solução proposta, utilização do 

NodeMCU ESP-12; podendo, no entanto, este código ser utilizado em trabalho futuro. 

 

 

                                                   
8 Quando um nó depois de subscrever a um tópico perdia a ligação com o broker e voltava a 

recuperar, perdia a subscrição feita anteriormente. De modo a contornar este problema, criou-se um 
registo dos tópicos subscritos, que eram re-subscritos quando ocorria uma reconexão com o broker. 
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5.2 Exemplos de utilização 
Nesta secção serão descritos alguns exemplos de utilização do microcontrolador NodeMCU e 

do middleware Node-RED. 
Os sketches Arduino utilizados e a descrição da biblioteca NodeMCU.h utilizada permitem um 

melhor acompanhamento dos seguintes exemplos de utilização do sistema LaboT proposto; e estão 
ambos em anexo (Anexo 1 e 2), juntamente com os flows de Node-RED criados (Anexo 3). 

Nestes exemplos de utilização foram realizados utilizando o sistema de prototipagem referido 
no capítulo 4.1.3. 
 

5.2.1 Exemplo simples de comunicação utilizando MQTT 
Enviando os sketches – BasicPublisher.ino e BasicSubscriber.ino – 

respectivamente para um nó 1 e um nó 2; podemos verificar o funcionamento básico de comunicação 
MQTT no sistema implementado pela biblioteca NodeMCU.h. 

Como podemos observar no fluxograma, o nó 1 que publica uma mensagem do tipo 
“Topico:myPublisher/outTopic; Payload: {value:Hello World: #number!}”, de 5 em 5 segundos, 
enquanto o nó 2 ao fazer  subscribe ao tópico “myPublisher/outTopic” irá receber as mensagens e 
imprimi-las no monitor série da Arduino IDE. 

 
 

 
Figura 18 – Fluxograma do exemplo de comunicação simples publisher e subscriber 

Os pontos [Sub1], [Pub2] e [Sub3] estão assinalados no código dos sketches utilizados para 
uma melhor compreensão do código e da biblioteca. (em Anexo 1 - BasicPublisher.ino e 

BasicSubscriber.ino) 
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5.2.2 Controlador de Leds  
Neste exemplo, utilizando o sketch exemplo presente no Anexo 1 - LedController.ino 9 -  

criou-se um controlador de leds que através de pedidos HTTP liga ou desliga dois leds de um nó 

controlador programado utilizando a biblioteca NodeMCU.h, a classe NodeMCU,  e a função 

setWebServer [setHTTPhandlers]. 

Este controlador publica também uma mensagem MQTT caso o estado dos leds seja alterado. 

O seguinte fluxograma demonstra um exemplo de interação do controlador com um pedido 

HTTP REQUEST que altera o valor do led em D1. 

 
Figura 19 – Comportamento do Controlador de leds com mudança de estado 

Utilizou-se o sketch que se encontra na pasta exemplos da biblioteca NodeMCU, este sketch 

permite compreender melhor a utilização das classes NodeMCU e variableBool . 

Para este exemplo foram implementados os seguintes handlers para de pedidos HTTP: 

• [Handler1] HTTP GET: “/D1=ON”: ligar led em D1; 

• [Handler2] HTTP GET: “/D1=OFF”: desligar led em D1; 

• [Handler3] HTTP GET: “/D2=ON”: ligar led em D2; 

• [Handler4] HTTP GET: “/D2=OFF”: desligar led em D2; 

• [Handler5] HTTP GET: “/ALL=ON”: ligar led em D1 e D2; 

• [Handler6] HTTP GET: “/ALL=OFF”: desligar led em D1 e D2. 

•  

O presente controlador de leds deve apresentar o seguinte circuito. 

  
Figura 20 – Circuito Elétrico usado para controlador de leds – LedController.ino 

                                                   
9 Podemos observar os marcadores [Handler#] onde foi implementado no código do sketch os diferentes 

handlers. 
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5.2.3 Sensor de Temperatura, Humidade e Luminosidade 
Este é o exemplo de sketch Arduino mais complexo - THLsensor.ino - com a utilização da 

classe NodeMCU e das classes variableFloat e VariableInt. 

O sketch utilizado permite a criação de um sensor de Temperatura, Humidade e Luminosidade 
(sensor THL) que faz medições num dado intervalo (interval) e publica mensagens MQTT com essas 
mesmas medições10. 

Possui também alarme definido (alarmT) e publica uma mensagem MQTT quando esse alarme 
é atingido. 

Neste sketch exemplo foram criados os seguintes handlers HTTP: 

• [Handler1] HTTP POST: “/interval” com o parâmetro: interval=<int> : altera o intervalo 

entre medições para o valor interval enviado (em milissegundos); 

 

• [Handler2] HTTP POST: “/alarmT”, com o parâmetro: alarmT=< int > : altera o valor 

da temperatura limite que desencadeia o envio da mensagem de alarme. Quando este 

valor de temperatura é atingido ou ultrapassado o nó publica uma mensagem com o 

tópico “THLsensor/alarm” com a temperatura actual no payload. 

 

 

Neste exemplo foi utilizado uma fotocélula, um sensor de temperatura e humidade DHT11 e uma 

resistência de 1K ohms, como o seguinte circuito demonstra: 

 
Figura 21 - Circuito Elétrico para sensor de THL – THLsensor.ino 

  

                                                   
10 As mensagens MQTT podem ser recebidas por um nó do sistema que faça subscribe ao tópico 

“THLsensor/hum” ou simplesmente a todos os tópicos, utilizando a wild-card “#” 
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5.2.4 Node-RED: Subscrever e Publicar mensagens MQTT 
Para subscrever e publicar mensagens no broker MQTT através do Node-RED, é preciso ter 

o módulo com os nós MQTT instalados. (Capítulo 4.3.1 – Adicionar nodes ao Node-RED) 
Correndo o Node-RED no computador, é possível aceder à sua interface browser em 

“localhost:1880”. 
As strings JSON criadas pelos seguintes exemplos encontram-se no Anexo 3. 

 
5.2.4.1  Subscrever a todos os tópicos e imprimir no Debug 

Para subscrever a todos os tópicos e imprimir no debug basta utilizar 2 nodes: 

• node#1: node de input MQTT, onde são definidos os parâmetros relacionados com o 
broker MQTT, como endereço do broker, palavra-passe e nome de utilizador. Este node 
ao receber uma mensagem reencaminha para o próximo node no fluxo. (As mensagens 
no Node-RED são constituídas por uma msg.id e uma msg.payload, as mensagens 
recebidas por um node input MQTT possuem também um msg.topic). Neste é feita a 
subscrição a todos os tópicos do node, utilizando a wild-card ‘#’. 

• node#2: node de debug, que recebe mensagem e imprime na consola de debug do Node-
RED a mensagem completa. 

 
Figura 22 – Node-RED: Fluxo que subscreve a todos os tópicos e imprime 

 
 5.2.4.2 Publicar Tópico “Hello” com payload “World!” 

Para publicar mensagens MQTT utilizando o Node-RED apenas são precisos dois nodes: 

• node#3: node inject que cria uma mensagem com msg.topic “Hello” e msg.payload 
“World!” e encaminha para o próximo node do fluxo. (Depois de fazer deploy do fluxo, 
é necessário clicar no botão do node para injetar a mensagem pretendida no fluxo). 

• node#4: node de output mqtt, faz a publicação (publish) da mensagem recebida. Node 
onde são também definidos os parâmetros relacionados com o broker MQTT (IP e 
autenticação) 

 
Figura 23 -Node-RED: Fluxo que publica mensagem com tópico "Hello" e payload "World!" 

 
 

Em conjunto com o fluxo gerado anteriormente (4.2.4.1) é possível verificar o seguinte na consola de 
debug do Node-RED ao injetar a mensagem no fluxo criado: 

 
Figura 24 - Node-RED: Hello World consola de debug 
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5.2.5 Node-RED: Controlador de Leds como alarme de Temperatura 
Neste exemplo iremos mostrar como utilizar o Node-RED para criar comunicação entre os nós 

criados no exemplo 4.2.2 – Controlador de Leds e 4.2.3 – Sensor de Humidade, Temperatura e 
Luminosidade; fazendo com que o controlador de Leds acenda todos os leds, caso um determinado 
valor de temperatura (definido no Node-RED) seja ultrapassado. 

 
 

 Existem várias formas de executar o pretendido, neste caso, realizou-se o seguinte fluxo de 
cinco nodes: 
 

 
Figura 25 - Node-RED: fluxo para controlador de leds acender com limite de temperatura 

 

• node#1: node de input MQTT, onde são definidos os parâmetros relacionados com o 
broker MQTT (IP e autenticação). Este node ao receber uma mensagem reencaminha 
para o próximo node no fluxo. Faz subscribe ao tópico “THLsensor/temp” publicado 
pelo sensor com a temperatura. 
 

• node#2: É neste node que é feita a comparação da temperatura com o limite imposto 
(21) 

Recebe a mensagem no node anterior, executa o parsing do payload JSON da 
mensagem (O sensor de temperatura publica uma mensagem MQTT em forma de JSON) 
e apenas reencaminha a mensagem para os nós seguintes se o limite ultrapassado. 

As funções em node utilizam linguagem JavaScript, como podemos verificar na 
função utilizada: 

 

1. try {   
2.     var limit = 21;  
3.     //faz parse da mensagem JSON payload   
4.     var payload = JSON.parse(msg.payload);  
5.     //Só retorna mensagem se valor recebido  
6.     //for maior que Limit (21) 
7.     if (payload.value > limit) {   
8.         return msg;   
9.     }   
10. } catch (err) {   
11.     node.error("Error in Parsing")   
12. }   

 

• node#3: node de debug, imprime a mensagem na consola de debug  do Node-RED 
(dispensável) 
 

• node#4: node http request (output e input). Neste node é feito um pedido HTTP GET 
“/ALL=ON” para o controlador de leds. Apenas ocorre se receber um estímulo. 

 

• node#5: node de output para debug, imprime a resposta do webserver do controlador 
de leds na consola de debug  do Node-RED. 

 
 

 
Quando o limite de temperatura é atingido, ambos os Leds do controlador acendem e podemos 

observar as seguintes mensagens na consola de debug do Node-RED. (Figura 26) 
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Figura 26 -Mensagens de debug dos diferentes nodes 

 
 

5.3 Execução de updates OTA  
 Para realizar um update over-the-air para uma placa NodeMCU ESP-12 com a biblioteca 
NodeMCU.h é necessário colocar primeiro a placa em estado “waiting for OTA updates” , enviando 
uma mensagem HTTP POST com os parâmetros “username” e “password” para autenticação e “OTA” 
com o estado de OTA desejado (“ON” ou “OFF”). O objetivo desta abordagem é impedir com que a 
placa NodeMCU esteja sempre à espera de novo código na porta 8266. 

Existe ainda a necessidade de uma autenticação no Arduino IDE que é implementado pela 

biblioteca ArduinoOTA.h e é executado no envio do novo programa através do Arduino IDE (Figura 

27). 

 

 
Figura 27 - Biblioteca NodeMCU - Realização de updates OTA 
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 Considerando que o firmware presente no nó corresponde ao do exemplo 
basicPublisher.ino com as configurações default do ficheiro MQTTConfig.h e que temos 

conhecimento de qual o IP do nó; para enviar um novo firmware over-the-air é preciso executar os 
seguintes passos: 
 

1. Ativar estado OTA 
Para ativar o estado OTA é preciso enviar mensagem uma mensagem HTTP POST com os 

seguintes parâmetros com os  valores: 
- username = “admin” (default) 
- password = “admin” (default) 
- OTA = ON (* para sair do estado OTA, enviamos um HTTP POST com OTA=OFF) 

 Para enviar esta mensagem podemos utilizar o Node-RED ou o software Postman11. Depois 
de receber a confirmação do nó passamos ao passo seguinte. 
 

2. Encontrar porta de rede do nó 
Depois do passo 1, uma porta de rede com o ID e IP do node irá surgir no Arduino IDE, este 

serviço deve ser também detetável no Bonjour Browser12.  
Caso nenhuma porta de rede apareça no intervalo de 2 minutos reinicie o Arduino IDE, se o 

problema persistir poderá estar relacionado com o protocolo mDNS no computador  que pode estar a 
impedir com que o serviço disponibilizado pelo nó seja visto pelo computador; reiniciar o computador 
pode resolver o problema. Em último caso se a porta de rede ainda não aparecer o problema persista 
este pode advir de um bloqueio da firewall. 

 

3. Enviar novo firmware OTA através do Arduino IDE 
Depois de selecionar a porta de rede correspondente ao nó. Podemos enviar o novo firmware 

clicando o botão Envio, esta operação irá requerer uma segunda password (“admin” - defaut). 
Depois de colocar a password correta irá ser realizado o update OTA para o nó. 
Se o novo firmware não possuir o firmware ArduinoOTA esta propriedade perde-se. A classe 

NodeMCU já apresenta esta funcionalidade integrada. 
 
 

  

                                                   
11 https://www.getpostman.com  
12 https://hobbyistsoftware.com/bonjourbrowser  

https://www.getpostman.com/
https://hobbyistsoftware.com/bonjourbrowser
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5.4 Ficheiro MQTTconfig.h 
O ficheiro MQTTconfig.h funciona como um ficheiro de configurações, este apresenta alguns 

parâmetros e variáveis globais específicos à própria placa, rede Wifi, ao broker MQTT e ainda a 

autenticação para updates OTA. A utilização deste ficheiro header permite simplificar o código do 

sketch Arduino e centralizar algumas configurações num ficheiro. 

 

Alguns dos parâmetros definidos no ficheiro MQTTconfig.h são: 

DEBUG  Permite adicionar debug através da porta série. Comente para remover esta 

possibilidade. 

MQTT  Permite retirar a propriedade de MQTT a um nó. Se comentar o nó que 

possui este código irá apenas funcionar como webserver.  

SERIAL_BAUDRATE 
Baudrate utilizada pela porta série para debug  

(default: 115200) 

WIFI_SSID SSID da rede Wifi por omissão 

WIFI_PASS Password da rede Wifi por omissão 

MQTT_IP IP do broker MQTT por omissão 

MQTT_USER 
Nome do utilizador para autenticação com o broker MQTT por omissão 

(default: student) 

MQTT_PASS 
Password para autenticação com o broker MQTT por omissão 

(default: iot) 

MAX_SUBSCRIBES 

Número máximo de subscrições “recuperáveis” que um nó pode fazer. No 

caso de falha de ligação com o broker MQTT, para que o nó não deixe de 

estar subscrito aos tópicos que subscreveu, são guardados até 

MAX_SUBSCRIBES tópicos que são resubscritos quanto ocorre a 

recuperação da conexão entre o nó e o broker MQTT. 

(default: 15) 

OTA_AUTH 
Valor do utilizador enviado na mensagem HTTP POST para ligar/desligar o 

modo OTA  

(default: admin) 

OTA_PASS 
Valor da palavra passe enviada na mensagem HTTP POST para 

ligar/desligar o modo OTA 

(default: admin) 

MD5value_PASS 

Valor da palavra passe utilizada no Arduino IDE para OTA updates 

encriptada por MD5 

(default: admin) 
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5.5 Debug de Estados 
A biblioteca NodeMCU.h foi implementada considerando diferentes estados, estes estados 

correspondem a situações como por exemplo sem ligação com a rede Wifi ou com o broker MQTT, ou 
a aguardar novo código.  

Para que haja a possibilidade de observar os diferentes estados em que a placa NodeMCU se 
pode encontrar; a classe NodeMCU permite através do LED_BUILTIN (por default). 

 Para uma melhor compreensão do funcionamento dos estados no loop pode ser consultada a 
seguinte figura e o diagrama de estados na descrição da função loop da classe NodeMCU na próxima 

secção (Figura ). 
 O nó pode apresentar assim os seguintes estados: 
 - Setup concluído – piscar duas vezes rápidas seguidas de uma mais lenta: o nó está pronto 
para ser utilizado e a executar o loop; 
 - A tentar ligar-se com o router – piscar alternado de 1 em 1 segundo: o nó não consegue 
conectar-se à rede Wifi (problema de autenticação ou comunicação com o router); 
 - A tentar conectar-se com o broker MQTT – piscar de 6 em 6 segundos: o nó não consegue 
conectar-se com o broker MQTT (problema de autenticação ou comunicação com o broker), neste 
estado o broker pode ainda executar comunicação através do protocolo HTTP, no entanto, o tempo de 
resposta é significativamente afetado devido às constantes tentativas de conexão com o broker MQTT; 
 - À espera de updates over-the-air – piscar de 0.5 em 0.5 segundos: o nó está a aguardar a 
chegada de um novo código apenas verificando  a chegada de pedidos HTTP. 

 

 
Figura 28 - classe NodeMCU - Estados do led de debug 

Para melhor compreensão dos estados e funcionamento do nó ver descrição da função loop() 
da classe NodeMCU no Anexo 2 – Descrição da biblioteca NodeMCU. 

 
 

5.6 Subscrição persistente de tópicos 
 A biblioteca NodeMCU.h implementa a possibilidade de subscrição persistente de tópicos; 

quando um nó se desconectava do broker MQTT (ou perdia ligação) perdia os subscribes feitos. Para 
impedir que isso acontece-se foi implementado a funcionalidade de fazer re-subscribe a tópicos quando 
o nó recupera a ligação. Esta funcionalidade é feita a partir do registo dos tópicos a que nó faz 
subscribe (NodeMCU._subscribes), estando limitado ao número MAX_SUBSCRIBES subscribes. 
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5.7 Limitações da biblioteca NodeMCU 

A classe NodeMCU utiliza a biblioteca PubSubClient.h, biblioteca que providencia um cliente 

para execução de comunicação publish/subscribe com um broker MQTT. Esta biblioteca vem com 

vários sketches exemplo e é compatível com Arduino Ethernet; Arduino Ethernet Shield; Arduino Yún; 

Arduino Wifi Shield; Sparkfun WiFly Shield; TLC3000 WiFi; Intel Galileo/Edison e ESP8266.  

 

Esta biblioteca apresenta algumas limitações13 que são transpostas na utilização da mesma 

com a biblioteca NodeMCU.h desenvolvida neste projeto: 

- Apenas pode publicar mensagens com qualidade de serviço QoS 0, e consegue subscrever a QoS 

0 ou QoS 1. 

- O tamanho máximo de mensagem (incluindo o cabeçalho) é de 128 bytes, podendo ser 

configurado em MQTT_MAX_PACKET_SIZE em PubSubClient.h 

- O intervalo de keep alive é de 15 segundos. E pode ser configurável através de MQTT_KEEPALIVE 

em PubSubClient.h. 

- O cliente usa a versão MQTT 3.1.1 por default. que pode ser alterada para MQTT 3.1 alterando o 

valor de MQTT_VERSION em PubSubClient.h. 

 

Estas limitações não afetam o objetivo final da presente Tese, no entanto devem ser 

consideradas, em caso de anomalias. 

  

                                                   
13 https://github.com/knolleary/pubsubclient  

https://github.com/knolleary/pubsubclient
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Capítulo 6 

Testes e Discussão de Resultados 
 
 Neste capítulo apresentam-se os resultados de testes realizados ao sistema quantos aos 

atributos de Memória e tempos de resposta obtidos pelos protocolos MQTT e HTTP, tal como a 

discussão dos resultados 

 

 

 

6.1 Memória 
Para determinar a memória utilizada dos vários códigos exemplo utilizou-se o ecrã de debug 

do compilador do Arduino IDE.  

Como podemos verificar no Diagrama de classes (em Anexo 4), esta biblioteca utiliza inúmeras 

outras bibliotecas das quais: 

- ArduinoOTA 

- ESP8266mDNS 

- MQTTnode 

- PUbSubClient 

- ESP8266WiFi 

- ESP8266WebServer 

- DHT_sensor_library  (no caso do exemplo THLsensor.ino) 

- Adafruit_sensor-master  (no caso do exemplo THLsensor.ino) 

 

Através dos testes realizados verificou-se que existe uma grande diferença de memória entre 

código gerado a partir do Arduino IDE para a placa Arduino Uno e placas NodeMCU como podemos 

observar através da Tabela 5, o código exemplo blink.ino compilado para o microcontrolador NodeMCU 

ESP-12, ocupa cerca de mais de 240000 bytes de espaço de armazenamento do programa, e mais de 

32000 bytes de memória dinâmica, do que um sketch compilado para a placa Arduino Uno. 

Esta grande diferença justifica-se pelo facto de que para gerar código utilizando o ambiente de 

desenvolvimento Arduino para o microcontrolador NodeMCU ESP-12 é necessária a utilização de 

pacotes suplementares, os pacotes ESP8266. 

 
 

Espaço de armazenamento  
do programa 

Memória dinâmica 

Arduino Uno 928 bytes 
(2% de 32256 bytes) 

9 bytes 
(<1% de 2048 bytes) 

NodeMCU ESP-12 247 051 bytes 
(23% de 1 044 464 bytes) 

32 864 bytes 
(40% de 81 920 bytes) 

Tabela 5 - Sketch arduino blink.ino - Arduino UNO vs NodeMCU (ESP-12) 
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Procedeu-se assim à análise da quantidade de memória que utilizam os programas exemplo: 
basicSubscriber.ino, basicPublisher.ino, LedController.ino e THLsensor.ino. 

Como se pode averiguar na Tabela 6, a diferença de memória utilizada em comparação com o espaço 
de memória ocupado pelo sketch blink.ino não é significativa, sendo que grande parte da memória 

utilizada ser dos pacotes ESP8266 necessários para programar a placa NodeMCU ESP-12. 

 
 

Espaço de 
armazenamento  

do programa 
(bytes) 

Memória 
dinâmica 

(bytes) 

Tamanho do binário 
gerado 
(bytes) 

Blink.ino 247 051 (23%) 32 864 (40%) 25 1200 

basicSubscriber.ino 296 071 (28%) 36 872 (45%) 30 0592 

basicPublisher.ino 296 439 (28%) 36 936 (45%) 30 0592 

LedController.ino 297 887 (28%) 37 064 (45%) 30 2032 

THLsensor.ino 300 003 (28%) 37 072 (45%) 30 4144 

Valor máximo  1 044 464 bytes 81 920 bytes - 

Tabela 6 - Memória do sketch e do binário para cada exemplo criado - placa NodeMCU 

6.2 Tempos de Resposta 
O objetivo destes testes é registar o tempo que o microcontrolador NodeMCU demora a 

processar respostas a mensagens MQTT e HTTP; e realizar updates OTA.  
 

6.2.1 Resposta MQTT 
Este teste consistiu no envio de uma mensagem MQTT com o tópico “test/in” do computador 

através do Node-RED para o broker MQTT. Tópico este que é subscrito por um nó que tem como 
callback para este tópico publicar uma mensagem MQTT com o tópico “test/out”, é considerado um 
ciclo de interação desde a primeira mensagem MTT enviada pelo computador até à última mensagem 
acknowledge TCP recebida pelo computador (Figura 29). 

 

 
Figura 29 - Mensagens trocadas para teste de tempo de resposta MQTT 
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 Iremos considerar o intervalo de tempo entre a chegada do primeiro acknowledge do broker 
(2) até à chegada da mensagem MQTT publicada pelo nó (7), como o intervalo de tempo de 
processamento da mensagem MQTT, não considerando atrasos provocados pelo broker. 

De seguida apresentamos os tempos obtidos através do Wireshark, em dois cenários distintos, 
um primeiro cenário com nenhum tráfego na rede MQTT; e um segundo cenário muito pouco provável 
no tipo de  rede IoT desenvolvida, com um nó extra a publicar e subscrever várias mensagens MQTT 
em simultâneo. 

 

  t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 Média 

Sem tráfego na rede 289 25 101 140 115 124 149 118 ms 

Com tráfego na rede 481 56 310 296 137 251 205 248 ms 

Tabela 7 - Tempos de interações obtidas a partir da análise dos ficheiros WireShark 

 

6.2.2 Tempos de resposta do Web Server 
Para testar o tempo de resposta do Webserver criado pela biblioteca NodeMCU.h fizeram-se 

chamadas aos vários handlers dos sketches exemplo LedController.ino e THLsensor.ino 

através do programa Postman e registaram-se os seguintes tempos de resposta. 
 

LedController handlers Tempo 
de resposta 

GET /D1=ON 215 ms 

GET /D1=OFF 135 ms 

GET /D2=ON 270 ms 

GET /D2=OFF 118 ms 

GET /ALL=ON 452 ms 

GET /ALL=OFF 163 ms 

POST /OTA?username=<u>&password=<p>&OTA=ON 83 ms 

POST /OTA?username=<u>&password=<p>&OTA=OFF 107 ms 

THLsensor handlers Tempo 
de resposta 

GET / 223 ms 

POST /interval?interval=10000 202 ms 

POST /alarmT?alarmT=25 215 ms 

POST /OTA?username=<u>&password=<p>&OTA=ON 103 ms 

POST /OTA?username=<u>&password=<p>&OTA=OFF 92 ms 

Tabela 8 - Tempos médios obtidos da análise no Postman 

6.2.3 tempos OTA 
No envio de diferentes sketches - BasicPublisher.ino, LedController.ino e THLsensor.ino - 

através de capturas de Wireshark verificou-se uma média de 12 segundos de tempo de execução de 
updates OTA. 

Para que as portas de rede aparecem no Arduino IDE, era inicialmente necessário, reiniciar o 
Arduino IDE ou mesmo o computador. 
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6.3 Discussão de Resultados 
 

6.3.1 Resultados Testes de Memória 
 Dos testes executados verificou-se que grande parte da memória do programa é utilizada pelos 
pacotes ESP8266, e que o acréscimo de memória criado pela utilização da biblioteca NodeMCU.h é 
no pior dos casos testados (sketch do sensor de temperatura, humidade e luminosidade) cerca de ≈5% 
da memória do controlador (incluindo a biblioteca do sensor DHT), sendo os resultados assim 
satisfatórios. 
 No entanto é preciso ter em ponderação que para que seja possível a execução de updates 
over-the-air, o espaço de memória do firmware no microcontrolador mais o espaço de memória do 
sketch enviado over-the-air não devem ultrapassar o limite de memória do microcontrolador. 
 
 

6.3.2 Resultados Tempos de comunicação MQTT e Webserver 
 Os tempos obtidos na comunicação não se revelam satisfatórios. Os valores de resposta 
obtidos podem estar  relacionados com o intervalo de tempo definido para verificação de receção de 
pedidos HTTP e mensagens MQTT de cerca de 100ms, que provoca um atraso no tempo de resposta. 
Estes valores devem ser afinados como trabalho futuro no local de instalação do sistema, de forma a 
balancear a performance e confiabilidade do funcionamento do nó. 
 

6.3.2 Resultados Tempos de updates OTA 
 A média de 12 segundos obtida na realização de updates OTA depende do sinal que o nó e 
do computador possuírem do router; em redes de pior sinal a realização desta funcionalidade pode ser 
comprometida. 
 O fator mais preocupante na realização dos updates OTA são o aparecimento das portas de 
rede. Para que as portas de rede aparecessem no Arduino IDE, bastava por vezes reiniciar o Arduino 
IDE, no entanto noutras, era mesmo necessário reiniciar o computador; penso que o problema pode 
ser causado pelo computador utilizado, e que o reinício do computador efetua uma uma procura de 
serviços que não é feita em running time. 
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Capítulo 7 

Conclusão 
 

Utilizar o Node-RED juntamente com o ambiente de desenvolvimento Arduino permite a 

criação de um sistema ciberfísico abordando as diferentes fases de desenvolvimento do mesmo, desde 

a criação de nós à criação de uma aplicação através do Node-RED. 

A inclusão do Node-RED como ferramenta de ensino permite também uma introdução básica 

em outras áreas da IoT como análise de dados, gestão de comunicações e data minning, por ser uma 

ferramenta que permite também utilizar serviços online como o Twitter, Gmail ou Facebook. 

A utilização dos protocolos MQTT e HTTP (na impossibilidade de utilizar o protocolo CoAP) 

permite que os alunos de Sistemas Embebidos implementem aplicações aprendendo a utilizar dois 

tipos de modelos distintos, o muito utilizado modelo request/response do protocolo HTTP e ainda o 

modelo publish/subscribe utilizado no MQTT, tais como as vantagens e desvantagens na utilização de 

cada protocolo. 

Ainda é necessária a instalação da rede fixa perto da zona laboratorial e realização de testes 

de utilizadores com os alunos de Sistemas embebidos, de modo a verificar se a interface criada para 

a biblioteca NodeMCU.h é intuitiva ou se necessita de algum tipo de alteração para a realização de 

outro tipo de projetos e/ou funcionalidades. 

Apesar da biblioteca NodeMCU.h ter sido criada para uso exclusivo da placa NodeMCU ESP-

12 serão fornecidas as bibliotecas criadas para utilização do módulo ESP-01 com Arduino UNO e ainda 

a placa Yún para a realização de comunicação através do protocolo MQTT, na biblioteca MQTTnode.h 

estão os exemplos de utilização para cada um destes casos, no entanto, a placa NodeMCU ESP-12 e 

a biblioteca NodeMCU.h são a opção aconselhada e mais utilizada ao longo desta dissertação. 

Alguns dispositivos como o Arduino MKR1000 Wifi disponibilizado pelo Kit de IoT da Arduino, 

o LightBlue Bean que incorpora sensores de temperatura, acelerómetro, tecnologia Wifi e BLE num só 

microcontrolador e outros dispositivos podem ser integrados no sistema posteriormente de modo a 

acrescentar maior diversidade de nós e valor educacional ao sistema14, juntamente com estes novos 

nós pode-se utilizar outras tecnologias como RFID, ZigBee, Lora, GSM e BLE. 

Com a introdução de novos nós pode-se também ter em conta o consumo energético dos nós, 

qualidade que não foi verificada nesta dissertação por ter sido estipulado que todos os nós do sistema 

estão ligados à corrente.  

Considerando que o objetivo na realização desta dissertação visava a criação de um sistema 

capaz de introduzir alunos de Sistemas Embebidos na área da IoT, ficamos bastante satisfeitos com o 

resultado final e arquitetura de solução apresentada. No entanto o sistema apresentado apresenta 

potencial de evolução e necessidade de trabalho futuro. 

 

7.1 Trabalho Futuro 
 Dado o estado atual do sistema consideram-se os seguintes pontos de atividade futura: 

• Análise do intervalo de tempo entre verificação de pedidos HTTP e MQTT: Análise do 

intervalo de tempo feito entre verificação de pedidos HTTP e MQTT; de forma a verificar se o 

intervalo imposto de 100 ms é suficiente para um performance aceitável e funcionamento 

confiável dos nós no sistema; 

• Instalar Sistema no local: A instalação do sistema no local de modo a determinar limitações 

provocadas pelo espaço (limitações na comunicação, acessibilidade, legislação, segurança 

e/ou outras); 

                                                   
14 Foi testado recentemente com sucesso o microcontrolador NodeMCU DEVKIT 1.0, com a biblioteca 

de NodeMCU.h, compilando o código com a placa “Ferramentas>Placa: “ESPDuino (ESP-13 Module)”. 
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• Estabilidade de funcionamento: Depois de instalar a rede, verificar o seu funcionamento a 

longo prazo, verificando se os nós possam apresentar quaisquer anomalias no funcionamento; 

• Testes com utilizadores: Experimentação das bibliotecas com os utilizadores, para averiguar 

se a interface e métodos criados são intuitivos; 

• Consumo energético: ter em consideração a criação de código que procure reduzir o 

consumo energético dos nós, podendo vir a ser instalados nós que utilizem baterias; 

• Segurança: em fase de manutenção averiguar limitações de segurança que o sistema 

apresente que condicionem a sua utilização no contexto alvo; 

• Adição de outros nós e/ou tecnologias: Adicionar novos nós e tecnologias à rede, de modo 

a aumentar o valor educacional do sistema ciberfísico. 
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Anexo 1 – Sketches Exemplo da 
biblioteca Arduino NodeMCU 
 

 
BasicSubscriber.ino 

 

1. #include "NodeMCU.h"   
2.   
3. /*Criação da classe NodeMCU e atribuição do ID "mySubscriber"*/   
4. NodeMCU node = NodeMCU("mySubscriber"); //atribui ID ao nó   
5.  
6. /*função callback que imprime mensagens MQTT recebidas no monitor série*/   [Sub3] 
7. void callback(char * topic, byte * payload, unsigned int length) {   
8.     Serial.print("Message arrived [");   
9.     Serial.print(topic);   
10.     Serial.print("] ");   
11.     for (int i = 0; i < length; i++) {   
12.         Serial.print((char) payload[i]);   
13.     }   
14.     Serial.println();   
15. } 
16.    
17.   
18.  
19. void setup() {  
20.     /*inicializa serial para debug*/   
21.     Serial.begin(115200);   
22.      
23.     /*define parâmetros de autentificação wifi  
24.     (*Se não forem definidos   serão adotados os parametros default em MQTTconfig.h)*/   
25.     node.setWiFi("Wifi_ssid", "Wifi_pass");   
26.  
27.     /*define o broker e autentificação  
28.     (*Se não forem definidos serão   adotados os parametros default em MQTTconfig.h)*/   
29.     node.setMQTT("broker_ip", "aut_user", "aut_pass");  
30.      
31.     /*obrigatório para inicializar ESP-12*/   
32.     node.start();    
33.      
34.     /*Define função de callback depois da função node.start*/ 
35.     node.setCallback(callback);          [Sub3] 
36.      
37.     /*subscribe ao tópico gerao pelo exemplo BasicPublisher*/ 
38.     node.subscribe("myPublisher/outTopic");       [Sub1] 
39. }   
40.   
41.   
42.  
43. void loop() {  
44.     /*loop obrigatório*/   
45.     node.loop();   
46. }   

  



 

 
 

 

BasicPublisher.ino 
 

1. #include "NodeMCU.h" 
2.   
3. /*Criação da classe NodeMCU e atribuição do ID "myPublisher"*/   
4. NodeMCU node = NodeMCU("myPublisher"); /*Variáveis para envio de mensagem*/   
5. long lastMsg = 0;   
6. char msg[50];   
7. int value = 0;   
8.   
9.  
10. void setup() {  
11.     /*para debug*/   
12.     Serial.begin(115200);   
13.     /*define parâmetros de autentificação wifi  
14.     (*Se não forem definidos   serão adotados os parametros default em MQTTconfig.h)*/   
15.     node.setWiFi("Wifi_ssid", "Wifi_pass");   
16.    
17.     /*define o broker e autentificação  
18.     (*Se não forem definidos serão   adotados os parametros default em MQTTconfig.h)*/   
19.     node.setMQTT("broker_ip", "aut_user", "aut_pass");  
20.  
21.     /*obrigatório para inicializar ESP-12*/   
22.     node.start();   
23. }   
24.   
25.  
26. void loop() {  
27.     /*loop obrigatório*/   
28.     node.loop(); 
29.  
30.     /*criação do payload da mensagem e publicação*/   
31.     unsigned long now = millis();   
32.     if (now - lastMsg > 5000) {   
33.         lastMsg = now;   
34.         ++value;   
35.         snprintf(msg, 75, "hello world #%ld", value);   
36.         Serial.print("Publish message: ");   
37.         Serial.println(msg);   
38.  
39.        /*publish: a função publish da classe NodeMCU irá gerar o tópico      
40.         * relacionado com o ID da classe, neste caso: "myPublisher/outTopic"     
41.         * e irá criar um payload em JSON: {value:msg}    */   
42.         node.publish("outTopic", msg);                                      [Pub2] 
43.     }   
44. } 

 
 
 

  



 

 
 

LedController.ino 
 

1. #include "NodeMCU.h"   
2.  
3. /*Criação da classe NodeMCU e atribuição do ID "LedController"*/   
4. NodeMCU node = NodeMCU("LedController");  
5.  
6. /*variableBool com ID="D1/state" e valor inicial=false*/   
7. variableBool ledD1 = variableBool("D1/state", false);  
8.  
9. /*variableBool com ID="D1/state" e valor inicial=false*/   
10. variableBool ledD2 = variableBool("D2/state", false);  
11.   
12.  
13. /*Função callback que publica a variableBool ledD1 quando esta obtem um valor diferente*/   
14. void publishOnDiferentD1(bool old_v, bool new_v) {   
15.     if (old_v != new_v) { //se mudou de estado publica novo estado no broker mqtt   
16.         node.publish( & ledD1);   
17.         if (new_v) digitalWrite(D1, HIGH);   
18.         else digitalWrite(D1, LOW);   
19.     }   
20. }  
21.   
22. /*Função callback que publica a variableBool ledD2 quando esta obtem um valor diferente*/   
23. void publishOnDiferentD2(bool old_v, bool new_v) {   
24.     if (old_v != new_v) { //se mudou de estado publica novo estado   
25.         node.publish( & ledD2);   
26.         if (new_v) digitalWrite(D2, HIGH);   
27.         else digitalWrite(D2, LOW);   
28.     }   
29. }  
30.   
45. /*Definição dos Handlers HTTP*/  
31. void webserverHandlers(ESP8266WebServer & server) {  
32. /*Handler for HTTP GET "/D1=ON" */          [Handler1] 
33.     server.on("/D1=ON", HTTP_GET, [ & ]() {   
34.         ledD1.setValue(true);   
35.         server.send(200, "text/html", "<h1>LED D1 ON</h1>");   
36.     });  
37.  
38. /*Handler for HTTP GET "/D1=OFF" */       [Handler2]  
39.     server.on("/D1=OFF", HTTP_GET, [ & ]() {   
40.         ledD1.setValue(false);   
41.         server.send(200, "text/html", "<h1>Led D1 OFF</h1>");   
42.     });  
43.  
44. /*Handler for HTTP GET "/D2=ON" */        [Handler3] 
45.     server.on("/D2=ON", HTTP_GET, [ & ]() {   
46.         ledD2.setValue(true);   
47.         server.send(200, "text/html", "<h1>LED D2 ON</h1>");   
48.     });  
49.  
50. /*Handler for HTTP GET "/D2=OFF" */       [Handler4] 
51.     server.on("/D2=OFF", HTTP_GET, [ & ]() {   
52.         ledD2.setValue(false);   
53.         server.send(200, "text/html", "<h1>Led D2 OFF</h1>");   
54.     });  
55.  
56. /*Handler for HTTP GET "/ALL=ON" */       [Handler5] 
57.     server.on("/ALL=ON", HTTP_GET, [ & ]() {   
58.         ledD1.setValue(true);   
59.         ledD2.setValue(true);   
60.         server.send(200, "text/html", "<h1>Led ALL ON</h1>");   
61.     });  
62.  



 

 
 

63. /*Handler for HTTP GET "/ALL=OFF" */       [Handler6] 
64.     server.on("/ALL=OFF", HTTP_GET, [ & ]() {   
65.         ledD1.setValue(false);   
66.         ledD2.setValue(false);   
67.         server.send(200, "text/html", "<h1>Led ALL OFF</h1>");   
68.     });   
69. }   
70.    
71.  
72.    void setup() {  
73.      /*para debug*/  
74.      Serial.begin(115200);  
75.  
76.      /*inicialização de D1*/   
77.      pinMode(D1, OUTPUT);   
78.      if (ledD1.getValue()) digitalWrite(D1, HIGH);   
79.      else digitalWrite(D1, LOW);   
80.  
81.      /*Definição da função de Callback na mudança do valor da variável*/ 
82.      ledD1.onChange(publishOnDiferentD1);   
83.    
84.      /*inicialização de D2*/   
85.      pinMode(D2, OUTPUT);   
86.      if (ledD2.getValue()) digitalWrite(D1, HIGH);   
87.      else digitalWrite(D1, LOW);   
88.  
89.      /*Definição da função de Callback na mudança do valor da variável*/ 
90.      ledD2.onChange(publishOnDiferentD2);   
91.  
92.      /*define parâmetros de autentificação wifi  
93.      (*Se não forem definidos serão adotados os parametros default em MQTTconfig.h)*/  
94.      node.setWiFi("Wifi_ssid","Wifi_pass");   
95.                 
96.      /*define o broker e autentificação 
97.      (*Se não forem definidos serão adotados os parametros default em MQTTconfig.h)*/  
98.      node.setMQTT("broker_ip","aut_user","aut_pass");        
99.  
100. /*define a função onde foram criados os handlers para o webserver*/ 
101. node.setHTTPhandlers(webserverHandlers);      [setHTTPhandlers] 
102.  
103. /*obrigatório para inicializar ESP-12*/   
104. node.start();   
105. }   
106.   
107.  
108. void loop() { 
109.     /*loop obrigatório*/   
110.     node.loop();   
111. }   

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

LedController.ino 
 

1. # include "NodeMCU.h"   
2. #include "DHT.h"   
3.   
4. /*Variáveis dependentes do Hardware e pins*/  
5. #define DHTTYPE DHT11 
6. #define DHTPIN 2 
7. #define PHOTOCELLPIN A0  
8.    
9.  
10. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  /*inicialização do sensor de Temperatura*/   
11. float alarmT = 100;   /*Temperatura para alarme*/   
12. long last = 0;   /*variáveis para intervalos de medições*/   
13. int getDataInterval = 5000;   
14.   
15.  
16. /*Criação da classe NodeMCU e atribuição do ID "THLsensor"*/   
17. NodeMCU node = NodeMCU("THLsensor"); 
18.    
19. /*Criação das variáveis inteligentes para os valores de*  
20. Temperartura Humidade e Luminosidade */   
21. variableFloat hum = variableFloat("hum");   
22. variableFloat temp = variableFloat("temp");   
23. variableInt lum = variableInt("lum", -1);  
24.   
25. /*Declaração das funções*/  
26. void getData();   
27. void Temp_OnChange(float old_v, float new_v);   
28. void Hum_OnChange(float old_v, float new_v);   
29. void Lum_Onchange(int old_v, int new_v);   
30. void webserverHandlers(ESP8266WebServer & server);  
31.   
32.   
33. void setup() {  
34.     /*for debug*/   
35.     Serial.begin(115200);   
36.  
37.     /*define parâmetros de autentificação wifi  
38.     (*Se não forem definidos   serão adotados os parametros default em MQTTconfig.h)*/   
39.     node.setWiFi("Wifi_ssid", "Wifi_pass");   
40.  
41.     /*define o broker e autentificação  
42.     (*Se não forem definidos serão   adotados os parametros default em MQTTconfig.h)*/   
43.     node.setMQTT("broker_ip", "aut_user", "aut_pass");  
44.   
45.     /*define a função onde foram criados os handlers para o webserver*/   
46.     node.setHTTPhandlers(webserverHandlers);  
47.   
48.     /*obrigatório para inicializar ESP-12*/   
49.     node.start();  
50.  
51.     /*associa funções onchange às variáveis*/   
52.     temp.onChange(Temp_OnChange);   
53.     hum.onChange(Hum_OnChange);   
54.     lum.onChange(Lum_Onchange);   
55. }  
56.   
57. void loop() {  
58.    /*loop obrigatório*/   
59.    node.loop();  
60.  
61.    /*Obtem dados de x em x segundos dependendo do valor de getDataInterval*/   
62.         long now = millis();   
63.         if (now - last >= getDataInterval) {   



 

 
 

64.             last = now;   
65.             getData(); //recolhe dados do sensor       
66.         }   
67. }   
68.   
69.  
70. /*função que recolhe dados dos sensores. 
71. Altera o valore das variáveis através da função setValue 
72. (chamando as respectivas funções OnChange)*/   
73. void getData() {   
74.         int photocellReading = analogRead(PHOTOCELLPIN);   
75.         lum.setValue(map(photocellReading, 0, 1023, 0, 100));   
76.         hum.setValue(dht.readHumidity());   
77.         temp.setValue(dht.readTemperature());   
78.     }   
79.       
80.  
81. /*Função OnChange para Temperatura,Publica temperatura e detecta se uma temperatura limite 

foi atingida(alarmT)*/   
82. void Temp_OnChange(float old_v, float new_v) {   
83.         node.publish( & temp);   
84.         char b[10];   
85.         String payload = temp.getPayload();   
86.         payload.toCharArray(b, 5);   
87.         if (alarmT <= new_v) node.publish("alarm", b);   
88.     }   
89.       
90.   
91.   
92.  
93. /*Função OnChange para Humidade, Publica humidade*/   
94. void Hum_OnChange(float old_v, float new_v) {   
95.         node.publish( & hum);   
96.     }   
97.      
98. /*Função OnChange para Humidade,Publica luminosidade*/   
99. void Lum_Onchange(int old_v, int new_v) {   
100.     node.publish( & lum);   
101. }  
102.  
103.  /*Definição dos Handlers HTTP*/   
104.  void webserverHandlers(ESP8266WebServer & server) {  
105.  /*Home Handler: mostra últimos valores obtidos*/   
106.       server.on("/", HTTP_GET, [ & ]() {   
107.         server.send(200, "text/html", "<h1>" + String(node._id) + "</h1>" + temp.to

HTML() + hum.toHTML() + lum.toHTML());   
108.     });  
109.  
110. /*POST "/interval": alterar o valor do intervalo entre recolha de medições*/   
111.   server.on("/interval", HTTP_POST, [ & ]() {   
112.         if (!server.hasArg("interval") || server.hasArg("interval") == NULL) {   
113.             server.send(400, "text/plain", "400: Invalid Request");   
114.         } else {   
115.             getDataInterval = (server.arg("interval")).toInt();   
116.             server.send(200, "text/html", "Interval accepted");   
117.         }   
118.     });  
119.   
120.  
121. /*POST "/alarmT": alterar o valor de temperatura o qual dispara um alarme*/   
122.     server.on("/alarmT", HTTP_POST, [ & ]() {   
123.         Serial.println("Set Data interval");   
124.         if (!server.hasArg("alarmT") || server.hasArg("alarmT") == NULL) {   
125.             server.send(400, "text/plain", "400: Invalid Request");   
126.         } else {   
127.             alarmT = (server.arg("alarmT")).toInt();   



 

 
 

128.             server.send(200, "text/html", "alarmT accepted");   
129.         }   
130.     });   
131. }   

 

 
 
 
 
 

  



 

 
 

Anexo 2 – Descrição de classes e 
métodos da biblioteca NodeMCU 
 

Através da biblioteca NodeMCU.h é possível utilizar a classe NodeMCU e classes do tipo 

variable, nomeadamente, variableInt para inteiros, variableFloat para floats e 

variableBool para booleanos. De seguida iremos fazer a descrição das classes e utilização da 

mesma. 

 

1 - Classe <NodeMCU> 
Utilizada para a execução de comunicação MQTT, webserver e acrescentar funcionalidades 

OTA às placas NodeMCU ESP-12 e NodeMCU ESP-12E. 
 

1.1 - Atributos da classe NodeMCU 
 
const char* NodeMCU._id 

Identificador da classe e do nó na rede, utilizado no protocolo mDNS para identificação em 
updates OTA e por algumas funções da classe ao publicar mensagens. 
 
const char* NodeMCU._wifi_ip 

IP ou SSID da rede sem fios. 
Por omissão o valor adotado é o do ficheiro de configuração MQTTconfig.h. 

Exemplo: “IST-lab01” 
 
const char* NodeMCU._wifi_pass 

Password da rede sem fios. 
Por omissão o valor adotado é o do ficheiro de configuração MQTTconfig.h. 

 
const char* NodeMCU._mqtt_ip 

IP ou SSID do broker MQTT. 
Por omissão o valor adotado é o do ficheiro de configuração MQTTconfig.h. 

 
const char* NodeMCU._mqtt_username 

Nome de utilizador utilizado para autenticação com o broker MQTT.  
Por omissão o valor adotado é o do ficheiro de configuração MQTTconfig.h. 

 
const char* NodeMCU._mqtt_pass 

Password para autenticação com o broker MQTT. 
Por omissão o valor adotado é o do ficheiro de configuração MQTTconfig.h. 

 
int NodeMCU.n_subscribes 

 Número tópicos a que foram feitas subscrições pela classe.  
Por omissão o valor adotado é o do ficheiro de configuração MQTTconfig.h. 

 
PubSubClient* NodeMCU.pubclient 

 Cliente MQTT.  
Pode ser utilizado para usar as funções da classe definida pela biblioteca  PubSubClient.h. 

Exemplo: NodeMCU.pubclient->publish(“topic1”, ”payload”) 

 
const char** NodeMCU._subscribes 

 Array de tópicos ao qual foram feitos subscribes com sucesso. 
Máximo do array corresponde ao valor MAX_SUBSCRIBES, definido em MQTTconfig.h. 

 Estes tópicos são o conjunto de tópicos re-subscritos quando o nó perde e recupera a ligação 
com o broker MQTT 



 

 
 

1.2 - Métodos da classe NodeMCU 
 
NodeMCU(id) 

Construtor da classe 
 

Argumentos id Identificador associado à classe 
Valor guardado no atributo da classe NodeMCU._id 

 
 
NodeMCU.setWiFi(WifiIP, WifiPass) 

Define o IP ou SSID e palavra-passe da rede Wifi. 
 

Argumentos WifiIP const char*  com IP ou SSID da rede Wifi 
Valor guardado no atributo da classe 
NodeMCU._wifi_ip 
 

 WifiPass const char* com palavra-passe da rede Wifi 
Valor guardado no atributo da classe 
NodeMCU._wifi_pass 

 
 

 

NodeMCU.setMQTT(mqttIP, mqttUser, mqttPass) 

Define o IP do broker MQTT tal como o nome de utilizador e password para autenticação. 
 

Argumentos mqttIP const char* com IP do broker 
Valor guardado no atributo da classe 
NodeMCU._mqtt_ip 

 
 mqttUser const char* com nome de utilizador para autenticação 

no broker MQTT 
Valor guardado no atributo da classe 
NodeMCU._mqtt_username 

 
 mqttPass const char* com palavra-passe para autenticação no 

broker MQTT. 
Valor guardado no atributo da classe 
NodeMCU._mqtt_pass 

 
 

 

  



 

 
 

NodeMCU.setCallback(callbackFunction) 

Define a função de Callback MQTT 
 

Argumentos callbackFunction Função a ser executada quando um tópico 
subscrito é publicado.  
Função do tipo:  
void (*)(char*,byte*,unsigned int) 
 

 
Exemplo de Utilização 

1. #include "NodeMCU.h" 
2.       
3. NodeMCU node = NodeMCU("myExamploe"); 
4. void callback(char * topic, byte * payload, unsigned int length) {   
5.     Serial.print("Message arrived [");   
6.     Serial.print(topic);   
7.     Serial.print("] ");   
8.     for (int i = 0; i < length; i++) {   
9.         Serial.print((char) payload[i]);   
10.     }   
11.     Serial.println();   
12. }   
13. void setup() {   
14.     Serial.begin(115200);   
15.     node.start();   
16.     node.setCallback(callback);   
17. }   
18. void loop() {   
19.     node.loop();   
20. }   

 
NodeMCU.setHTTPhandlers(handlerFunction) 

Define função callback para webserver 
 

Argumentos handlerFunction Função a que define onde são definidos os 
handlers para o webserver. Esta função é do 
tipo: 
void (*)(ESP8266WebServer&) 

 

 
Exemplo de Utilização 

1. #include "NodeMCU.h" 
2.    
3. NodeMCU node = NodeMCU("Example2");   
4. void webserverHandlers(ESP8266WebServer & server) {   
5.     server.on("/test1", HTTP_GET, [ & ]() {   
6.         ledD1.setValue(true);   
7.         server.send(200, "text/html", "<h1>GET on handler test1</h1>");   
8.     });   
9.     server.on("/test2", HTTP_POST, [ & ]() {   
10.         ledD1.setValue(false);   
11.         server.send(200, "text/html", "<h1>POST on handler test2</h1>");   
12.     });   
13. }   
14. void setup() {   
15.     Serial.begin(115200);   
16.     node.setHTTPhandlers(webserverHandlers);   
17.     node.start();   
18. }   
19. void loop() {   
20.     node.loop();   
21. }   



 

 
 

 
 
bool NodeMCU.publish(variable) 

Publica mensagem MQTT de acordo com valores dos atributos variable ._topic e 

variable ._value da classe variable passada como argumento. 

A mensagem é publicada com os seguintes formatos:  
Tópico: <NodeMCU._id>/<variable._topic> 

Payload: {“value”: <variable._value>} 

 

Argumentos variable Classe do tipo variable (especificada na próxima secção) 

 

Retorno true - sucesso na operação,  
false - caso contrário 

 
 
bool NodeMCU.publish(topic, payload) 

Publica mensagem MQTT com modificações. 
A mensagem é publicada com os seguintes formatos:  

Tópico: <NodeMCU._id>/< topic > 

Payload: {“value”: < payload >} 

 

Argumentos topic const char* com tópico a ser publicado 
 payload const char* com payload da mensagem 

 
Retorno true com sucesso na operação,  

false caso contrário  
 

bool NodeMCU.raw_publish(topic, payload) 

Publica mensagem MQTT sem modificações.  
(Ver atributo NodeMCU.pubclient para diferente exemplo de publicar mensagem sem 

alterações) 
 

Argumentos topic const char* com tópico a ser publicado 
 payload const char* com payload da mensagem 

 
Retorno true - sucesso na operação,  

false - caso contrário 
 
 
NodeMCU.start() 

Função obrigatória no setup do sketch Arduino, onde ocorre: 
- Inicialização do led de debug (DEBUG_LED_PORT) definido em  MQTTconfig.h. 

- Inicialização das ligações à rede Wifi e ao broker MQTT (ações bloqueantes). 
- Inicialização do servidor mDNS e webserver. 

 
 
 
NodeMCU.loop() 

Função obrigatória no loop do sketch Arduino. 

Verifica a cada 50ms alternadamente verifica a conexão Wifi e a conexão MQTT colocando o 
nó nos estados bloqueantes caso necessite de reconexão.  

É nesta função que é também feita a verificação de pedidos para o webserver e de updates 
OTA. O seguinte diagrama de estados serve para ilustrar a implementação desta função. 



 

 
 

 
Figura i - Diagrama de estados para função loop da classe NodeMCU* 

*Na versão mais recente, o nó já não se bloqueia quando perde a ligação com o broker MQTT, apresentando as 
funcionalidades de web server; no entanto o seu tempo de resposta é maior, devido às tentativas de conexão com o broker 

MQTT. 

 
  



 

 
 

2 - Classe <variable> 
 A classe variable é uma classe abstrata acessível pela biblioteca NodeMCU.h que tem como 

objetivo a criação de objetos virtuais que façam tracking de si próprios e do seu valor, e que podem 
ser publicadas pela classe NodeMCU. 

 Foram criadas três classes que implementam a classe abstracta variable; variableInt 

para valores inteiros, variableFloat para floats e variableBool para booleanos. 

 
2.1 - Atributos da classe variable 
 Estas classes têm como atributos um tópico (_topic) e um valor (_value) que não podem 

ser acedidos diretamente (atributos privados). 
 
2.2 - Métodos da classe variable 
variableInt(topic, startValue) 

Construtor da classe variableInt 

 

Argumentos topic char* com tópico associado à classe 

 startValue int com valor inicial (altera variable 
._value) 

 

variableFloat(topic, startValue) 

Construtor da classe variableFloat 

 

Argumentos topic char* com tópico associado à classe 
 startValue float com valor inicial (altera variable 

._value) 
 
variableBool(topic, startValue) 

Construtor da classe variableBool 
 

Argumentos topic char* com tópico associado à classe 
 startValue bool com valor inicial (altera variable 

._value) 
 
 
variable.setValue(value) 

Altera valor guardado pela classe do tipo variable (variable ._value) 

 

Argumentos value Novo valor int, float ou bool 

dependendo da classe do tipo variable. 
 
 
int || bool || float variable.getValue() 

Retorna valor guardado pela classe do tipo variable (variable ._value : int, float 

ou bool dependendo da classe). 

 
 
variable.onChange(functionOnChange) 

Altera função a ser executada quando ocorre uma alteração no valor da variável. 
 

Argumentos   
functionOnChange   
Função que recebe o valor antigo e novo.   
Executada assim que ocorre a alteração para o novo valor, podendo ser utilizada 
para a definição de operações após a alteração do valor. 
O tipo da função varia com a classe do tipo variable: 



 

 
 

- void (*)(int oldvalue, int newvalue) para a classe variableInt; 
- void (*)(float oldvalue, float newvalue) para a classe 

variableFloat; 
- void (*)(bool oldvalue, bool newvalue) para a classe 
variableBool; 
 

 
const char* variable.getTopic() 

Retorna o tópico associado à variável.  
 
 
 
string variable.getPayload() 

Retorna o valor guardado pela classe em string. (variable._topic) 

 
 
string variable.toHTML() 

Retorna uma string com a variável em formato HTML: 
 “<p> variable._topic: variable._value </p> 

 

  



 

 
 

 

Anexo 3 – Fluxos Node-RED exemplos 
 

Os seguintes fluxos foram criados numa rede onde o broker MQTT apresentava o IP 
192.168.0.100, com username ”student” e palava-passe:”iot”; e o nó controlador de leds possuía 

o IP 192.168.0.103. Pode ser necessária a alteração destes parâmetros para a utilização destes 

nós noutra rede. 
 
 

Fluxo que faz subscribe a todos os tópicos e imprime na consola de debug 
do Node-RED 

 
[{"id":"bec153e0.abfa68","type":"mqtt 

in","z":"42dab906.914f9","name":"Subscribe to all 

topics","topic":"#","qos":"2","broker":"7c48a35f.22bacc","x":280,"y":500,

"wires":[["4cf93538.e4146c"]]},{"id":"4cf93538.e4146c","type":"debug","z"

:"42dab906.914f9","name":"MQTT 

message","active":true,"console":"false","complete":"true","x":560,"y":50

0,"wires":[]},{"id":"7c48a35f.22bacc","type":"mqtt-

broker","z":"","broker":"192.168.0.100","port":"1883","clientid":"","uset

ls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"willTop

ic":"","willQos":"0","willPayload":"","birthTopic":"","birthQos":"0","bir

thPayload":""}] 

 
 

 
 
 

 

Fluxo que publica a mensagem MQTT com o tópico “Hello” e payload 
“World!” 

 
[{"id":"ad7612d7.978ba","type":"mqtt 

out","z":"42dab906.914f9","name":"","topic":"","qos":"","retain":"","brok

er":"124b207.306dd6","x":690,"y":640,"wires":[]},{"id":"f7100021.ea7a3","

type":"inject","z":"42dab906.914f9","name":"Publish: topic:\"Hello\" 

payload:\"world\"","topic":"Hello","payload":"World!","payloadType":"str"

,"repeat":"","crontab":"","once":false,"x":340,"y":640,"wires":[["ad7612d

7.978ba"]]},{"id":"124b207.306dd6","type":"mqtt-

broker","z":"","broker":"192.168.0.100","port":"1883","clientid":"","uset

ls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"willTop

ic":"","willQos":"0","willPayload":"","birthTopic":"","birthQos":"0","bir

thPayload":""}] 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fluxo que envia pedido HTTP GET “/ALL=ON” ao controlador de leds, 
quando o sensor publica uma temperatura superior a 21oC 

 
 

 

[{"id":"abfa326f.0232f8","type":"mqtt 

in","z":"42dab906.914f9","name":"Subscribe to 

\"THLsensor/temp\"","topic":"THLsensor/temp","qos":"2","broker":"7c48a35f

.22bacc","x":270,"y":320,"wires":[["4358395a.0bd38"]]},{"id":"4358395a.0b

d38","type":"function","z":"42dab906.914f9","name":"Compare 

Temperature","func":"\ntry{\n    \nvar limit = 21;\n//faz parse da mensagem 

payload\nvar payload=JSON.parse(msg.payload);\n\n//Só retorna mensagem se 

valor recebido\n//for meior que Limit\nif(payload.value>limit){\n    return 

msg;\n}\n}catch(err){\n    node.error(\"Error in 

Parsing\")\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":560,"y":320,"wires":[["52b9bd88.

a3972c","e952634.4a22f2"]]},{"id":"7ff80891.d5ca88","type":"debug","z":"4

2dab906.914f9","name":"Message from 

Webserver","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":1190,

"y":320,"wires":[]},{"id":"e952634.4a22f2","type":"http 

request","z":"42dab906.914f9","name":"HTTP GET 

192.168.0.103/ALL=ON","method":"use","ret":"txt","url":"192.168.0.103/ALL

=ON","tls":"","x":880,"y":320,"wires":[["7ff80891.d5ca88"]]},{"id":"52b9b

d88.a3972c","type":"debug","z":"42dab906.914f9","name":"Alarm 

detected","active":true,"console":"false","complete":"true","x":820,"y":2

40,"wires":[]},{"id":"7c48a35f.22bacc","type":"mqtt-

broker","z":"","broker":"192.168.0.100","port":"1883","clientid":"","uset

ls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"willTop

ic":"","willQos":"0","willPayload":"","birthTopic":"","birthQos":"0","bir

thPayload":""}]  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Anexo 4  – Diagrama de classes 
 

 


