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Abstract: The automation and control of environments, which is constantly evolving, 

is increasingly embracing and accessible. In current times, it is directly linked to 

topics such as Physical Computing, Internet of Things and Low Cost Platforms. This 

work presents the development of a system for monitoring and control of physical 

environments. The so-called RaspBene IoT is a hardware and software system 

integrated with sensors and actuators, capable of interactions such as: monitoring of 

temperature, relative air humidity, luminosity, elevator floor and garage condition, as 

well as, monitoring and control of the state of lights, exhaust fan and heater. 

RaspBene IoT has a responsive web interface, which can be accessed by any device 

with compatible web browser. 

Resumo: A automação e controle de ambientes, a qual está em constante evolução, é 

cada vez mais abrangente e acessível. Nos tempos atuais, está diretamente 

relacionada a temas de relevância como Computação Física, Internet das Coisas e 

plataformas de baixo custo. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema 

para fins de monitoramento e controle de ambientes físicos. O RaspBene IoT, assim 

denominado, trata-se de um sistema de hardware e software integrado a sensores e 

atuadores, capaz de interações como: monitoramento de temperatura, humidade 

relativa do ar, luminosidade, andar do elevador e estado da garagem, bem como 

monitoramento e controle do estado de lâmpadas, exaustor e aquecedor. O RaspBene 

IoT possui interface web responsiva, a qual pode ser acessada por qualquer 

dispositivo que possua um navegar web compatível. 

1. Introdução 

Dentre os diversos temas contemplados pelo presente trabalho destacam-se três: Internet das 

Coisas, Computação Física e Plataformas de Baixo Custo. 
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A Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) é um tema muito relevante na 

atualidade, tema este que trouxe uma nova dimensão de conexão. Antes do surgimento da IoT, 

falava-se em “conexão a qualquer tempo e a qualquer lugar”, agora considera-se também a 

“conexão a qualquer coisa” (DINIZ, 2015). Sendo assim, podemos inferir que IoT é a 

interconexão ou comunicação entre diferentes coisas, com os mais variados objetivos, 

podendo ser em qualquer lugar e a qualquer momento. Assim como já temos mais comumente 

entre microcomputadores, notebooks e smartphones. 

Dentre diversas áreas da Computação que se relacionam com IoT, há a Computação 

Ubíqua, ou seja, a computação presente em todos os lugares. A qual está correlacionada com a 

Computação Física (CF), que é a capacidade de plataformas medirem variáveis no ambiente 

físico, realizarem cálculos numéricos, tomarem decisões lógicas no ambiente computacional e 

gerarem novas variáveis para ambiente físico, através de sensores e atuadores (ARAÚJO et al, 

2012).  

Subjacente às tendências apresentadas, há uma nova geração de plataformas de 

tamanho reduzido, comumente aplicadas em sistemas embarcados. São elas: os 

minicomputadores de baixo custo (MBC) e as plataformas de prototipagem eletrônica (PPE). 

Dentre esses, alguns conhecidos MBC são: Raspberry Pi, Beagle Bone, Galileo e Edison (os 

dois últimos da conhecida Intel). Bem como as PPE: o Arduino e NodeMCU, ambos com 

diferentes versões.  

Diante dos conceitos expostos, optou-se por utilizá-los para o desenvolvimento de um 

sistema de hardware e software, cuja aplicação refere-se ao monitoramento e/ou controle de 

temperatura, humidade relativa do ar, luminosidade, estado de lâmpadas, exaustor, aquecedor, 

garagem e elevador, através de sensores e atuadores, com interface via aplicação web. 

O RaspBene IoT foi desenvolvido para ser um sistema de arquitetura completa e de 

baixo custo. A qual pudesse representar o tema da Internet das Coisas e utilizar a plataforma 

do Raspberry Pi como plataforma de gerenciamento IoT. Por essa razão, o nome RaspBene 

IoT, “Rasp” em referência ao Raspberry Pi, “Bene” com relação ao apelido e sobrenome do 

autor (Benetasso) e IoT, como conhecido, referente à Internet das Coisas. 

2. Justificativa 

O presente projeto foi embasado na continuidade dos estudos do Projeto de Pesquisa de 

Iniciação Científica iniciado em 2014, intitulado “Estudo da Aplicabilidade de Sistemas em 

Java sobre a Plataforma do Raspberry Pi” (BENETASSO DA SILVA; LEDEL, 2014), o qual 
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resultou no desenvolvimento de um sistema eletrônico de monitoramento de temperatura, 

controlado pela plataforma do Raspberry Pi em linguagem Java. 

Existem diferentes maneiras de se aplicar o conceito da Internet das Coisas. Há muitos 

exemplos do cotidiano, como nos sistemas de automação predial, monitoramento remoto de 

ambientes, pedágios rodoviários automatizados, TVs inteligentes, porteiros eletrônicos e 

muitos outros. Além de tecnologias mais inovadoras, como dispositivos vestíveis: óculos, 

relógio e roupas, os quais podem proporcionar mais do que conexão com outros dispositivos, 

realizando monitoramento e coletando dados reais do indivíduo. Deste modo, abre 

possibilidades para diversos benefícios em variados segmentos como: medicina, esporte, 

biomecânica etc. Em suma, IoT é extremamente abrangente, ao ponto de ser difícil definir 

qual o limite de sua aplicação, uma vez que este pode ser ampliado de acordo com a 

criatividade empregada. 

A aplicação dos conceitos de IoT e CF, integrados a MBCs e PPEs, pode resultar em 

sistemas altamente eficazes. Sobretudo contando com a criatividade de profissionais de TI e 

amadores, assediados pela nova disponibilidade de plataformas de baixo custo, alto poder de 

processamento e possibilidade de interação com o mundo real (KRILL, 2015). 

Embora o controle e monitoramento remoto de ambientes não seja uma prática 

exclusiva dos tempos atuais, a constante evolução das tecnologias abre espaço para novos 

projetos, com melhorias, novas aplicações e funcionalidades. 

 

2.1 Trabalhos Correlatos 

Há na literatura muitos exemplos de trabalhos correlatos, os quais se diferem, em geral, pelas 

arquiteturas e tecnologias utilizadas. Dentre os trabalhos com finalidades semelhantes às do 

RaspBene IoT, destacam-se os seguintes:  

A) “Automação residencial com NodeMCU” (SANT’ANNA; CAVALCANTI, 2018) – 

Refere-se a um trabalho que utiliza NodeMCU como Nó Sensor, o qual possui integração com 

sensores como de luminosidade e temperatura, bem como, com atuadores como relês e 

lâmpadas. Tudo controlado por uma aplicação web local em um smartphone. 

B) “Melhorando o conceito de casa inteligente com o conceito de Internet das Coisas 

usando Raspberry Pi e NodeMCU” (AMRI; SETIAWAN, 2018). Este trabalho possui como 

principais componentes e nós sensores as plataformas Raspberry Pi e NodeMCU, os quais 
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trabalham com sensores e atuadores e se comunicam por protocolo MQTT (Message Queuing 

Telemetry Transport). A interação com o usuário é realizada através do bot (robô) do 

aplicativo para smartphones Telegram. 

Comparado aos trabalhos aqui citados, os Nós Sensores suportam sensores e atuadores 

semelhantes em ambas plataformas. Por outro lado, o RaspBene IoT possui como principais 

diferenciais: 1) Servidor web instalado como hospedeiro da interface do usuário (aplicação 

web), o qual permite diversos dispositivos acessarem a interface do usuário e controlarem o 

sistema ao mesmo tempo. 2) Interface do usuário responsiva, a qual permite dispositivos com 

diferentes tamanhos de tela acessem a aplicação com boa visualização, de smart watches 

(relógios inteligentes) a smart TVs. 

2.2 Articulações das competências do curso 

O desenvolvimento do projeto foi fundamentado, além da literatura, em conteúdos aprendidos 

nas disciplinas que compõem a grade curricular do curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do IFSP. Os conteúdos em questão foram aplicados a diferentes 

etapas do projeto, conforme descrito a seguir: 

Para o planejamento, estruturação, metodologia e controle do projeto: Engenharia de 

Software, Metodologia de Pesquisa Científica, Gerenciamento de Projetos, Arquitetura de 

Software, Metodologias Ágeis, Projeto de Sistemas e Qualidade de Software. 

Para as questões técnicas, de desenvolvimento, arquitetura, linguagem de 

programação, lógica e codificação: Algoritmos, Arquitetura de Computadores, Linguagem de 

Programação, Matemática, Banco de Dados, Sistemas Operacionais, Interface Humano 

Computador, Arquitetura de Software, Redes de Computadores, Desenvolvimento Web e 

Qualidade de Software. 

Como apoio geral, foram empregados conceitos das disciplinas de Administração, 

Empreendedorismo, Tópicos Especiais Avançados. Além do projeto de pesquisa de Iniciação 

Científica (BENETASSO DA SILVA; LEDEL, 2014) e o projeto multidisciplinar 

desenvolvido no 5º semestre do curso.  

3. Referencial Teórico 

3.1 Internet das Coisas 

A Internet das Coisas é um dos assuntos em voga na atualidade e trouxe uma nova dimensão 

de conexão, em outras palavras, conexão a qualquer coisa. Antes do surgimento da IoT, 



5 

falava-se em conexões B2B (Business to Bussiness), B2C (Business to Consumer), C2C 

(Consumer to Consumer), G2C (Government to Citizen), P2P (Peer to Peer), dentre outras. 

Com o surgimento da Internet das Coisas incorporou-se o H2T (Human to Thing), T2T (Thing 

to Thing) (DINIZ, 2015) e o M2M (Machine to Machine) (KRILL, 2015). 

Diversos segmentos, tais como indústrias, academias, hospitais e governos podem se 

beneficiar da IoT (SANTOS et al, 2017). Há exemplos de indústrias gigantes do segmento de 

TI, como a IBM, que estão investindo grandes quantias em unidades de negócio baseadas em 

Internet das Coisas. 

Nos próximos quatro anos, a IBM vai investir US$ 3 bilhões para estabelecer uma 

nova unidade de negócio de IoT. Esta unidade será dedicada à construção de uma plataforma 

aberta baseada na Nuvem, projetada para ajudar os clientes e parceiros a construir soluções de 

Internet das Coisas (IBM, 2014). 

 

Figura 1. Representação da Nuvem de Internet das Coisas da IBM (IBM, 2014). 

3.1.1 Redes de Sensores sem Fio 

Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) são um tipo de rede com relevante papel na computação 

ubíqua, aplicadas no monitoramento e controle de ambientes. Geralmente, RSSFs são 

implementadas por dispositivos autônomos chamados Nós Sensores, os quais coletam e 

processam dados de acordo com os fins de interesse. Um Nó Sensor é comumente composto 

por transceptor de comunicação sem fio, fonte de energia, memória, processador, sensores e 

atuadores (RUIZ et al, 2019). 

Sensores são dispositivos de entrada, os quais coletam e transmitem dados. Os 

atuadores, que são dispositivos de saída, podem realizar tarefas mais complexas e atuar mais 
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ativamente no ambiente físico, em resposta a situações indicadas pelos dados coletados pelos 

sensores (SOARES et al, 2011). 

3.2 Plataformas de Baixo Custo 

Nas subseções a seguir há uma breve descrição sobre as Plataformas de Baixo Custo 

utilizadas no presente projeto. 

3.2.1 Raspberry Pi 

O Raspberry Pi é um computador de baixo custo, alta performance e do tamanho de um cartão 

de crédito. O mesmo foi criado para as pessoas aprenderem computação, resolverem 

problemas e se divertirem (RASPBERRY PI FOUNDATION, 2019). Embora não possua a 

arquitetura de um microcomputador convencional, funciona como um, pois suporta um 

Sistema Operacional, possui as interfaces de um microcomputador (USB, HDMI, RJ45, mini 

SD etc.) e é capaz de executar muitas tarefas comuns como executar aplicações, acessar 

Internet, jogar, assistir vídeos etc. No entanto, o Raspberry Pi possui uma poderosa 

característica que os computadores convencionais não possuem: um barramento com pinos de 

uso geral (GPIO – General Purpose Input/Output). Algumas dessas conexões podem ser 

designadas, via software, como entrada ou saída de sinais e utilizadas para uma vasta gama de 

finalidades de interações com o mundo (RASPBERRY PI FOUNDATION, 2019). 

 

Figura 2. Raspberry Pi 3 modelo B+ (Fonte: https://www.raspberrypi.org/products/) 

3.2.2 NodeMCU 

O NodeMCU é uma plataforma de código aberto, baixo custo, interativa, programável, 

simples e inteligente, que auxilia na prototipagem e desenvolvimento de produtos de IoT 

(NODEMCU, 2019). Inicialmente desenvolvida como um projeto complementar aos 

populares módulos de desenvolvimento baseados em ESP8266 da empresa Espressif, no 
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entanto, agora pode ser executado em qualquer módulo ESP (NODEMCU 

DOCUMENTATION, 2019). Assim como o Raspberry Pi, o NodeMCU possui conexões de 

uso geral capazes de interagir com sensores e atuadores.  

 

Figura 3. NodeMCU ESP8266 (Fonte: www.amazon.in/ESP8266-NodeMcu-WiFi-Development-

Board/dp/B00UY8C3N0) 

3.3 Tecnologias de Infraestrutura 

A seguir são tratadas as tecnologias de infraestrutura combinadas para suportar o sistema 

RaspBene IoT. 

3.3.1 Protocolo de Comunicação MQTT 

O MQTT (Transporte de Telemetria por Enfileiramento de Mensagens) é um protocolo de 

transporte de mensagens, com o qual clientes utilizam o paradigma de publish/subscribe 

(publicação/subscrição) para se comunicar, orquestrados por um middleware (intermediador) 

conhecido como Broker (GTA UFRJ, 2019). Um dos Brokers de código aberto mais 

conhecidos é o Mosquitto (ECLIPSE FOUNDATION, 2019). É um protocolo leve, aberto, 

simples e fácil de implementar. Essas características o tornam ideal para uso em muitas 

situações, tanto em ambientes restritos, como para comunicação em contextos de Máquina 

para Máquina (M2M) e Internet das Coisas (OASIS, 2019).  

No padrão publish/subscribe, um cliente pode ser tanto publisher quanto subscriber. 

Quando um cliente subscriber deseja receber uma informação, ele subscreve um determinado 

tópico, enviando-o para o Broker. Quando o Broker receber alguma publicação de tópico de 

um cliente Publisher, ele compara com os tópicos subscritos e, caso coincida com algum, o 

Broker encaminha a informação publicada para o cliente que subscreveu o tópico (GTA 

UFRJ, 2019).  A operação do protocolo MQTT está ilustrada na Figura 4.  
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Figura 4. Fluxo de comunicação com protocolo MQTT. 

3.3.2 Servidor Web Apache 

O Apache é um servidor web popular e confiável, que pode ser instalado no Raspberry Pi para 

permitir que ele hospede páginas da web que sejam acessadas por mais de um dispositivo 

simultaneamente. Por si só, o Apache pode suportar arquivos HTML, além de módulos 

adicionais que suportam páginas web dinâmicas usando linguagens de script como PHP 

(RASPBERRY PI FOUNDATION, 2019). 

3.3.3 Servidor de Banco de Dados MySQL 

O MySQL é um dos bancos de dados de código aberto mais conhecidos no mundo. Apresenta 

desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, sobretudo como banco de dados para 

aplicativos baseados na web, usado por grandes corporações da web, como Facebook, Twitter 

e YouTube (ORACLE, 2019). 

3.4 Linguagens de Programação 

3.4.1 Arduino IDE com biblioteca para NodeMCU 

O Arduino IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado o qual usa uma versão 

simplificada da linguagem de programação C / C++, de modo que é possível escrever 

programas para controlar sistemas físicos através da leitura e envio de sinais analógicos e 

digitais (AL-HAIJA et al, 2014). 
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Figura 5. Arduino IDE 

Além da programação para Arduino, o Arduino IDE oferece – através de bibliotecas - 

suporte ao chip ESP8266, o qual é capaz utilizar funções familiares ao Arduino sem 

necessidade de microcontroladores externos (GITHUB, 2019).  

3.4.2 Python 

O Python é uma linguagem de programação que permite trabalhar mais rapidamente e integrar 

seus sistemas com mais eficácia. Python é poderoso e rápido, é amigável e fácil de aprender, 

além de ser aberto. A comunidade que mantém o Python hospeda conferências e encontros, 

colabora no código e muito mais (PYTHON, 2019). 

3.4.3 PHP, HTML e CSS 

O PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de script de servidor e uma 

ferramenta poderosa para criar páginas da web dinâmicas e interativas. O PHP é uma 

linguagem de script amplamente utilizada, gratuita e eficiente (W3SCHOOLS.COM, 2019), a 

qual pode ser embutida dentro do HTML (PHP, 2019). 

 HTML (HyperText Markup Language) - Linguagem de Marcação de Hiper Texto - é o 

componente mais básico para a criação de aplicações web. Esta linguagem define o conteúdo 

e a estrutura básica de uma página web. Geralmente o HTML integra-se a outras tecnologias, 
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como o CSS para descrever a apresentação e aparência, bem como a outras linguagens para 

funcionalidades e comportamento (MDN MOZILLA WEB DOCS, 2019). 

 CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem que descreve o estilo de um 

documento HTML, ou seja, como os elementos HTML devem ser exibidos 

(W3SCHOOLS.COM, 2019). É uma "folha de estilo" composta por “camadas” que define 

como serão exibidos os elementos contidos no código de uma página da Internet, tendo como 

maior vantagem a separação entre o formato e o conteúdo de um documento (TECMUNDO, 

2019). 

3.4.4 SQL 

O SQL (Structured Query Language), Linguagem de Consulta Estruturada, é uma linguagem 

de programação especial para manipulação de dados, a qual interage com um banco de dados 

relacional e é amplamente utilizada em aplicações e organizações (KHAN ACADEMY, 

2019). 

4. Metodologia 

O presente trabalho empregou a metodologia Scrum, a qual está descrita de forma sucinta na 

Seção 4.1. 

4.1 Framework de Desenvolvimento Ágil Scrum 

O Scrum é uma estrutura de gerenciamento para o desenvolvimento incremental de produtos 

usando equipes pequenas e membros multifuncionais e auto-organizados. As equipes são 

responsáveis por criar e adaptar seus processos dentro dessa estrutura. O Scrum gere o 

desenvolvimento por meio de uma pilha de funcionalidades em formato de User Stories que 

formam os chamados Product Backlogs e iterações incrementais, chamadas Sprints. As 

equipes de Scrum, por meio da definição de Sprints Backlogs (partes do Product Backlog), 

constroem um incremento de produto potencialmente utilizável e devidamente testado a cada 

iteração (JAMES, 2012). 
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Figura 6. Fluxo de Desenvolvimento por Iterações. 

 O foco do Scrum está no produto funcionando, eliminando controles desnecessários e 

excessos de burocracia. É uma metodologia embasada em quatro premissas: Responder a 

mudanças mais que seguir um plano; Indivíduos e interação entre eles mais que processos e 

ferramentas; Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; Software em 

funcionamento mais que documentação abrangente (CURTO, 2019). 

5. Desenvolvimento 

5.1 Modelagem da Arquitetura de Hardware e Software 

A arquitetura de hardware do RaspBene IoT foi pensada para ser de custo reduzido. É 

composta por sensores, atuadores e plataformas de baixo custo. Sendo um MBC Raspberry Pi 

3 B+ e dois PPEs NodeMCU ESP8266. 

 As tecnologias de infraestrutura implementadas foram: Mosquitto como Message 

Broker (Intermediador de Messagem) do protocolo de comunicação MQTT, Apache como 

servidor web e MySQL como servidor de Banco de Dados. 

 A arquitetura de software foi constituída por diversas linguagens de programação 

aplicadas para diferentes fins. Uma simplificação de C / C++ utilizada no Arduino IDE sobre 

o NodeMCU. Python para implementação da lógica do middleware (Broker) do protocolo 

MQTT e conexão com o banco de dados. HTML, PHP e CSS para a aplicação web e interface 

do usuário, hospedada no servidor web Apache. E SQL aplicado no gerenciamento do banco 

de dados MySQL. Sendo que o Broker, o servidor web e o servidor de bando de dados, são 

suportados pelo Raspberry Pi. 

 A representação da visão geral da Arquitetura de Hardware e Software do sistema 

RaspBene IoT está ilustrada na Figura 7. 
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Figura 7. Representação da Arquitetura de Hardware e Software proposta para o sistema. 

5.2 Evolução do Sistema 

Inicialmente cogitou-se utilizar no projeto RaspBene IoT o MBC Rapberry Pi como servidor 

geral e a PPE Arduino Uno como Nó Sensor, devido ao conhecimento prévio com ambas 

plataformas. Porém, embora com algumas pequenas desvantagens, como apenas um pino de 

comunicação analógica, enquanto Arduino Uno possui seis, a PPE NodeMCU possui um 

controlador Wi-Fi embutido, além da possibilidade de utilizar o Arduino IDE para programá-

la. De modo que se decidiu por utilizar o NodeMCU ESP8266 como Nó Sensor. Portanto, 

utilizaram-se um Raspberry Pi 3 modelo B+ e dois NodeMCU ESP8266, um versão AMICA e 

outro versão LOLIN. 

 Uma vez definidas as plataformas a serem utilizadas, iniciou-se a prototipagem do 

esquema eletrônico, ou seja, a configuração dos sensores e atuadores no Nó Sensor. Nesta 

configuração foram utilizados: um sensor DHT11 para a leitura de temperatura e humidade 

relativa do ar, dois sensores de luminosidade LDR, um sensor foto-bloqueador para detectar o 

andar do elevador, além de atuadores como LEDs (diodos emissores de luz) que simbolizam 

lâmpadas, um relê para a ligação de um cooler o qual representa um exaustor e outros botões 

e comutadores que reproduzem os estados da garagem e do aquecedor.  
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Figura 8. Evolução do esquema eletrônico. 

 Posteriormente, desenvolveu-se os algoritmos para os NodeMCUs, a fim de coletar 

leituras dos sensores e interagir com os atuadores. Para os dados dos sensores de temperatura, 

humidade do ar e luminosidade, criaram-se ciclos de 60 segundos para cada coleta e 

publicação dos dados. Para o monitoramento do estado (ligado ou desligado) das lâmpadas, 

garagem, exaustor, aquecedor e andar do elevador, os ciclos são de 250 milissegundos.  

 Os Nó Sensores, NodeMCU, também se subscrevem nos tópicos MQTT para receber 

comandos para mudança de estado do exaustor, aquecedor e lâmpadas. 

 

Figura 9. Trecho de código com função para se conectar ao Broker e subscrever nos 

tópicos MQTT 
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  Em seguida, gerou-se os scripts em Python que são, de modo geral, responsáveis por 

intermediar a comunicação E2E (End to End), ou seja, entre o Front End (interface do 

usuário) e os Nós Sensores. Através dos scripts Python, implementaram-se no Raspberry Pi o 

Broker do MQTT e a comunicação com o Banco de Dados MySQL. 

  O Raspberry Pi, além de Broker, tem papel de Publisher  e Subscriber do MQTT. 

Como Subscriber para receber as leituras dos sensores de temperatura, humidade do ar e 

luminosidade, bem como os estados das lâmpadas, garagem, elevador, exaustor e aquecedor, 

sendo que os dados são coletados e armazenados no banco de dados. Como Publisher quando 

o usuário determina alguma mudança de estado do exaustor, aquecedor ou lâmpadas pela 

aplicação web, onde os dados são enviados para o Nó Sensor mudar o estado do atuador.  

      A verificação da mudança de estado na interface do usuário é feita a cada 60 segundos. 

  A Figura 10 apresenta o trecho do script em Python que monitora o comando vindo da 

interface do usuário para alterar o estado de uma lâmpada. Assim que o botão da lâmpada é 

clicado, uma publicação é enviada para o Nó Sensor. 

 

Figura 10. Trecho de script em Python. 

Outras funções de responsabilidade do Raspberry Pi são o gerenciamento do banco de 

dados e do servidor web. O banco de dados foi composto de duas tabelas, uma para o cadastro 

dos sensores e atuadores, denominada “componentes”. A outra, denominada “medicao”, é 

responsável por registrar as leituras dos sensores e os estados dos atuadores. Essas tabelas se 
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relacionam a cada registro na tabela “medicao”, onde cada evento é registrado com o dado 

coletado/enviado do sensor/atuador (campo “dado_medido”), a data e hora do evento (campo 

“momento_medicao”), o registro é atribuído a um componente específico (campo 

“id_componente”) através de uma chave estrangeira e é dada uma identificação numeral 

crescente única para cada registro (campo “id_medição”), ou seja, a última leitura é a maior.  

 

Figura 11. Tabelas do Banco de Dados e suas propriedades. 

Em seguida, criou-se a aplicação web, para atuar como interface do usuário, a qual 

possibilita o monitoramento dos sensores e atuadores, bem como o controle de alguns 

atuadores, por intermédio de qualquer dispositivo que suporte um navegador web, como 

computadores, notebooks, tablets, smartphones dentre outros. 

A Figura 12 ilustra um trecho de código em PHP para a exibição do estado atual do 

elevador. 
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Figura 12. Trecho de código PHP com HTML para exibição do estado atual do elevador. 

  Para desenvolver a aplicação web, utilizaram-se as linguagens HTML, CSS e PHP. A 

cada atualização da página, os valores mais recentes coletados dos sensores e atuadores são 

consultados e exibidos para o usuário. Além disso, a cada comando de mudança de estado 

enviado pelo usuário, a informação é atualizada no banco de dados imediatamente e publicada 

ao nó sensor, o qual muda fisicamente o estado do atuador. 

6. Resultados 

A atuação dos nós sensores NodeMCU se dá da forma descrita a seguir. Assim que ligados, os 

mesmos conectam-se à rede Wi-Fi, verificam os estados atuais dos atuadores, conectam-se ao 

Broker e subscrevem-se nos tópicos de escuta da interface do usuário.  

 

Figura 13. Telas de monitoramento serial rodando algoritmos do NodeMCU. 

Feito isso, passam a publicar as leituras dos sensores de temperatura, humidade do ar e 

luminosidade a cada 60 segundos e a fazerem leituras dos estados das lâmpadas, garagem, 

elevador, exaustor e aquecedor a cada 250 milissegundos.  

Para que os Nós Sensores possam se conectar é preciso que o Raspberry Pi esteja com 

o Broker ativo. E para que os dados possam ser transmitidos é necessário iniciar os scripts 

Python para fazerem as subscrições dos tópicos de leitura dos sensores e atuadores. Os scripts 

Python também são responsáveis por ler e gravar informações no banco de dados, bem como 

publicar comandos de mudança do estado de atuadores vindas da interface do usuário. 

A Figura 14 ilustra um trecho da saída dos scripts em linguagem Python. 
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Figura 14. Terminal rodando script Python. 

 A interface do usuário, implementada por meio de uma aplicação web hospedada no 

servidor web do Raspberry Pi, é uma aplicação responsiva, de modo que se adapta em dispositivos 

com diferentes tamanhos de tela, como pode ser observado nas Figuras 15 e 16. É uma interface 

simples e intuitiva, a qual usa descrição textual e imagens das informações e estados.  

 

Figura 15. Tela de Interface do Usuário no navegador Opera. 
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Figura 16. Telas de Interface do Usuário no navegador Safari de smartphone. 

7. Conclusões 

Além do aprofundamento em importantes conceitos como Internet das Coisas e Plataformas 

de Baixo Custo, novos conhecimentos foram adquiridos para a conclusão do presente projeto, 

tais como: protocolo MQTT, plataforma NodeMCU, linguagem de programação Python e 

eletroeletrônica básica. 

 A escolha das plataformas, tecnologias e linguagens de programação, bem como a 

arquitetura aplicada, a qual utilizou NodeMCUs como Nós Sensores e Raspberry Pi como 

Broker, servidor do banco de dados e servidor web, mostrou-se uma opção aparentemente 

viável, a qual pode ser submetida a análises de teste, a fim de mensurar a eficiência do 

sistema. 

 O RaspBene IoT é uma arquitetura completa, pronta para receber novas 

funcionalidades, como por exemplo interações com outros sensores e atuadores. Dentre esses, 

podem-se citar: detector de chamas, detector de gás, automação de portas e janelas, controle 

de acesso etc. Ou mesmo a visualização do histórico das leituras e estados dos sensores e 

atuadores. 

 Como melhorias futuras, destacam-se: 

a) Atualização automática das informações coletadas do banco de dados e exibidas na 

Interface do Usuário; 
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b) Teste do sistema utilizando-o via Internet. Embora tenha sido desenvolvido em rede local, 

suporta conexão via Internet mediante alguns ajustes; 

c) Analisar possíveis novas funcionalidades utilizando o histórico dos dados coletados. 

d) Implantação do sistema em ambiente real, para melhor visualização das interações e testes 

mais realísticos. 
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