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Abstract. With the world population growth, the demand for food has grown, as the 
concerns about how to produce food in a sustainable way causing less environmental 
impact as possible. Due this needs the hydroponic system has become a great ally of the 
producers, enabling the production of several kind of vegetables in a small area and 
consuming less water when compared to the conventional production system. As well as 
the world population growth, the amount of things connected to the internet also is 
growing, which brings us from the “Internet Age” to the age called “Internet of Things” 
that has the mission is provide an ecosystem where there are more “things” connected to 
the internet than people. This paper presents an integrated hardware and software 
platform for visualization of hydroponic systems pH, Temperature and Humidity levels in 
real-time. The platform uses low-costs hardware and open-source software, and a specific 
software developed for this work. The proposed solution was developed to facilitate in the 
visualization of sensitive data to the good growth of the plants. 

Resumo. Com o aumento da população mundial, a demanda por alimentos tem crescido 
cada vez mais, assim como a preocupação em produzir alimentos de maneira mais 
sustentável, causando menor impacto ambiental possível. Devido a tais necessidades, o 
sistema hidropônico de cultivo tem se tornado um grande aliado dos produtores, 
possibilitando a produção de diversos tipos de hortaliças e vegetais em uma área menor 
e consumindo menos água, quando comparado com o sistema convencional de cultivo em 
solo. Assim como a população mundial, o que tem crescido também nos últimos anos foi 
a quantidade de “coisas” conectadas à Internet, o que nos leva da chamada “Era da 
Internet”, para a era da chamada “Internet das Coisas” que, segundo estudiosos, visa 
prover um ecossistema, no qual existam mais dispositivos conectados na Internet do que 
pessoas.  Este artigo apresenta uma plataforma de hardware e software integrados para 
visualização online de níveis de pH, temperatura e umidade de sistemas hidropônicos em 
tempo real. A plataforma utiliza hardware de baixo custo e softwares de código-fonte 
aberto, além de software específico, desenvolvido para este trabalho. A solução proposta 
foi desenvolvida com o intuito de facilitar o acompanhamento de tais dados, sensíveis 
para o bom desenvolvimento das plantas. 

 

1. Introdução 
O termo hidroponia é a combinação de duas palavras gregas: hidro que significa água e ponos 
que significa trabalho. Ou seja, hidroponia consiste em trabalhar com água, o que na prática 



 
 
significa utilizar uma solução de sais minerais inorgânicos diluídos em água, para se produzir 
plantas, sem o uso direto do solo [SANTOS 2000]. 

 Além dos elementos minerais, outros fatores influenciam diretamente o metabolismo 
ou o crescimento das hortaliças folhosas no processo hidropônico, que são o alvo desse 
trabalho: temperatura da solução nutritiva, acidez da solução nutritiva (pH), temperatura e 
umidade interna da estufa. 
 Para verificar esses dados, os produtores utilizam instrumentos manuais e com custo 
relativamente alto. Como é necessário verificar os dados várias vezes ao dia, esse trabalho 
torna-se repetitivo e toma boa parte de tempo do dia. Porém, com o advento da Internet das 
Coisas, surgiram opções de baixo custo que viabilizam o desenvolvimento de uma solução para 
visualização dessas informações de forma mais eficiente e em tempo real, automatizando tal 
tarefa proporcionando redução de custo e trabalho [LOPEZ RESEARCH 2013]. 

 O presente trabalho visa apresentar uma solução fazendo uso de hardware e software 
de baixo custo, utilizando conceitos importantes de Internet das Coisas, a fim de prover uma 
forma simples e acessível de se visualizar tais dados sensíveis ao cultivo em hidroponia em 
tempo real, através de dispositivos móveis. A solução proposta implementa o modelo de 
arquitetura cliente-servidor, onde a troca de mensagens entre clientes e servidor se dá através 
do uso do método POST do protocolo HTTP. A responsabilidade de armazenar os dados 
recebidos fica a cargo de um banco de dados não-relacional, para que os mesmos possam ser 
utilizados quando necessário. Esses itens e demais particularidades da solução são abordados 
com maior profundidade no decorrer do trabalho. 

 O restante do mesmo segue organizado da seguinte maneira: na seção 2 é apresentado 
o referencial teórico utilizado para melhor compreensão dos temas pertinentes à elaboração do 
trabalho; na seção 3 é apresentada a metodologia utilizada para a execução do mesmo; na seção 
4 são apresentados os requisitos levantados junto aos stackholders, assim como uma visão 
arquitetural da solução proposta como um todo; na seção 5 é apresentado todo o processo de 
desenvolvimento da solução, bem como as tecnologias utilizadas no desenvolvimento da 
mesma; os testes realizados e os resultados com os devidos gráficos gerados estão dispostos na 
seção 6. Por fim, na seção 7 é apresentada a conclusão do trabalho, assim como as perspectivas 
de trabalhos futuros; seguida pelas referências bibliográficas, que se encontram na seção 8. 

 

2. Referencial Teórico 
A presente seção apresenta o resultado do levantamento de referências pertinentes aos assuntos 
abordados ao longo do trabalho. A seguir veremos tópicos a respeito de Internet das Coisas, 
Hidroponia, além de conceitos importantes para a compreensão do trabalho como um todo. 

 

2.1. Internet das Coisas 
A partir de seu surgimento na década de 1960, a Internet vem se tornado cada dia mais acessível 
e essencial para nossas relações sociais, negócios e lazer, nos colocando na “Era da Internet” 
[FACCIONI 2016]. 
 Esse aumento deve-se não somente aos investimentos na área de infraestrutura, 
pesquisa e desenvolvimento, mas também com o auxílio do mercado de Celulares que tem 
crescido muito nos últimos anos, permitindo que mesmo quem não tenha um Computador 



 
 
possa acessar a rede mundial de computadores. Segundo levantamento realizado em 2016 pelo 
IBGE no Brasil, 64,7% das pessoas com mais de 10 anos de idade utilizam a Internet, dos quais 
94,6% utilizam o celular para acessá-la [IBGE 2018]. Porém, uma nova era está em plena 
expansão e seu nome é Internet das Coisas. 

 Segundo interpretação de Ray, Jin e Raychowdhury (2016) o objetivo da Internet das 
Coisas é prover um ecossistema no qual existam mais “coisas” conectadas à Internet do que 
pessoas. Estudos feitos pelo Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) mostram que em 
2003, havia aproximadamente 500 milhões de dispositivos conectados à internet e 6,3 bilhões 
de pessoas vivendo em nosso planeta. Já em 2010 o mesmo estudo mostra que havia 
aproximadamente 6,8 bilhões de pessoas no planeta e 12,5 bilhões de dispositivos conectados 
à internet, uma relação de 1,84 dispositivos por pessoa. Com base nestes números, a Cisco 
IBSG estima que em 2020 haverá aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas e 50 bilhões de 
dispositivos conectados [CISCO IBSG 2011], conforme apresentado na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Relação prevista entre a população mundial e quantidade de dispositivos conectados à 

internet. Fonte: Cisco IBSG, 2011 

 

 Isso se dá não somente pela popularização dos celulares, mas também ao fato de o 
acesso a sensores, atuadores e placas de prototipagem como o Arduíno ter se tornado mais fácil 
e barato. Além disso, em sua grande maioria, tais placas possuem comunidades muito ativas, 
que disponibilizam materiais, cursos e tutoriais que auxiliam no aprendizado e 
desenvolvimento utilizando-as. 

 No que diz respeito à aplicação da Internet das Coisas, o cenário é muito amplo. 
Atualmente existem diversos setores que já utilizam tal tecnologia, como: varejo, indústria, 
agricultura, automotivo, entre outros. 

 Na prática podemos ver que a Internet das Coisas vem se tornando cada dia mais 
presente em nosso dia a dia, seja através do simples uso de etiquetas RFID para identificação 
de artigos em lojas do varejo, como Zara [KAMBIES et al. 2016] e Ótica Carol [ÓPTICANET 
2015], que já utilizam tal sistema para melhor controle de seus estoques, quanto no setor 
automotivo, onde grandes montadoras têm investido maior parte de seu capital em pesquisa e 



 
 
desenvolvimento de carros autônomos, que se utilizam de muitos conceitos de Internet das 
Coisas para seu efetivo funcionamento [UITP 2017]. 

 Além disso, a Internet das Coisas também já está presente dentro de muitos lares ao 
redor do mundo. As gigantes da tecnologia Google e Amazon lançaram no mercado o Google 
Home [BETTERS 2018] e o Amazon Echo [BLACK 2018], equipamentos com valores 
acessíveis, que visam fomentar a aplicação da Internet das Coisas dentro de casa, para criar as 
chamadas Casas Inteligentes, do inglês Smart Homes [EDMONDS e CHANDLER 2008]. 

 

2.2. Hidroponia 
Hidroponia é uma técnica de cultivo sem se utilizar o solo. Nessa técnica as plantas recebem 
os nutrientes necessários para seu crescimento através de uma solução, a qual é composta por 
água, macronutrientes como nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) e micronutrientes como 
boro (B), cobre (Cu) e zinco (Zn) [FURLANI et al. 2009]. Existem diversos sistemas 
hidropônicos, como: sistema de pavio, sistema floating, sistema de sub-irrigação, sistema de 
gotejamento, sistema de aeroponia e os sistema NFT, o qual é o mais difundido atualmente e 
será utilizado como base para o presente trabalho [LABHIDRO UFSC 2012]. No sistema NFT 
(Nutrient Film Technique) ou técnica do filme nutriente, a solução é bombeada através de 
canais, nos quais as plantas ficam dispostas de maneira tal que suas raízes fiquem em contato 
com a solução [TUDO HIDROPONIA 2013], conforme é ilustrado na Figura 2. Existem 
diversos fatores ambientais fundamentais para o bom crescimento das plantas ao se utilizar tal 
técnica, como temperatura, umidade do ar, oxigenação, salinidade, pH e condutividade elétrica 
da solução nutritiva [SAAID et al.  2015]. 

 Segundo artigo publicado no portal AgroLink (2015), o sistema hidropônico de cultivo 
utiliza até 90% menos água quando comparado ao sistema de cultivo convencional. De acordo 
com o artigo, um exemplo é que cada pé de alface utiliza aproximadamente 25 litros de água 
no sistema convencional, enquanto no sistema hidropônico o mesmo cultivar utiliza 
aproximadamente 4 litros de água. Além disso, o sistema hidropônico rende o dobro de 
hortaliças em relação ao sistema de plantio convencional em uma mesma área. 

 De acordo com pesquisas, o pH da solução nutritiva afeta diretamente o processo de 
fotossíntese das plantas, e essa propriedade é altamente volátil na solução nutritiva, fazendo 
com que seja necessário monitoração constante, a fim de manter um nível satisfatório para o 
crescimento saudável das plantas [NAKAOKA e YAMADA 2012]. Assim como a temperatura 
da solução nutritiva, temperatura do ambiente e umidade relativa do ar, dados que juntamente 
com o nível de pH da solução nutritiva, necessitam ser monitorados pelo produtor em tempo 
real. 

 



 
 

 
Figura 2. Exemplo de um sistema NFT de cultivo Hidropônico. Fonte: Portal Tudo Hidroponia. 

 

2.3. Trabalhos Correlatos 
Saaid, Sanuddin, Megat Ali e Yassin (2015), apresentam o desenvolvimento de um sistema 
automático para a manutenção dos níveis de pH da solução nutritiva, em um sistema 
hidropônico. O sistema em questão, utiliza um microcontrolador Arduino Mega 2560, para 
controlar toda a operação do sistema, e permite que o sistema atue de maneira automática. 
Além disso, o sistema utiliza um sensor da marca Atlas para realizar a leitura do pH da solução 
nutritiva e enviá-los para o microcontrolador, que processa tais dados, e toma as ações 
necessárias, a fim de garantir que os níveis de pH estejam sempre adequados ao bom 
crescimento das plantas. 
 Saaid, Fadhil, Megat Ali e Noor (2013), apresentam um sistema automático para uma 
técnica de cultivo chamada Aquaponia, que é uma união entre duas técnicas distintas, a 
Aquicultura, que é a produção de organismos aquáticos, e a Hidroponia. O sistema apresentado, 
utiliza um microcontrolador Arduino Mega, para realizar todo o processamento do sistema. 
Também utiliza atuadores e sensores, responsáveis pela leitura de dados (sensores), e tomadas 
de ação (atuadores), tudo isso gerenciado pelo microcontrolador, a fim de garantir que todo o 
processo seja conduzido de forma automática. 
 

3. Metodologia 
O presente trabalho foi desenvolvido seguindo o modelo Incremental como metodologia 
principal em conjunto com a Prototipagem, para o desenvolvimento dos componentes, tanto de 
hardware quanto de software. 

 No processo de desenvolvimento Incremental, o cliente identifica os principais serviços 
à serem fornecidos pelo sistema, e quais são os mais importantes e os menos importantes 
(Figura 3), a fim de auxiliar na priorização de entrega de funcionalidades mais importantes e 
definição do número de incrementos de entrega, sendo que cada incremento deve fornecer um 
subconjunto de funcionalidades do sistema [SOMMERVILLE 2007]. Ainda segundo 
Sommerville (2007), uma das vantagens de tal modelo, é que "os clientes podem usar os 



 
 
incrementos iniciais como protótipos e ganhar experiência, obtendo informações sobre os 
requisitos dos incrementos posteriores do sistema." 

 

 
Figura 3. Processo de desenvolvimento incremental. Fonte: Engenharia de Software, 

Sommerville, 2007. 

 

4. Proposta 
A seção em questão visa apresentar de forma macro a arquitetura da solução de forma geral, 
tal qual os principais componentes que a compõem. 
 
4.1. Requisitos 
Durante a fase de elaboração da proposta, alguns requisitos foram levantados junto à produtores 
que utilizam o sistema hidropônico de cultivo. Os principais são: 

• Utilizar hardware de baixo custo; 
• Capacidade de mostrar dados a respeito de temperatura da solução, temperatura interna 

da estufa, umidade interna da estufa, pH da solução nutritiva, entre outras informações; 
• Mostrar os dados em tempo real, lidos a cada 5 segundos; 
• Ser flexível, de maneira que cada usuário possa ter N nós sensores e que cada nó sensor 

possa ter N sensores; 
• Suportar múltiplos usuários; 
• Ser capaz de armazenar um histórico dos dados lidos, com um intervalo entre leituras 

de 30 minutos; 
• Mostrar os dados históricos através de um sistema web. 

 

4.2. Arquitetura 



 
 
Com base nos requisitos levantados junto aos potenciais usuários, ficou evidenciado que a 
arquitetura deveria possuir 4 camadas que podem ser vistas na Figura 4, a fim de garantir o 
bom funcionamento do sistema, sendo elas: 

• Camada de dispositivos: responsável por coletar os dados através de nós sensores e 
sensores, e enviá-los à camada do servidor; 

• Camada do servidor: responsável por receber os dados coletados pela camada de 
dispositivos, persisti-los na camada de dados, além de processá-los e enviá-los á 
camada cliente; 

• Camada de dados: responsável por armazenar os dados com segurança, garantindo sua 
integridade; 

• Camada cliente: responsável por apresentar os dados ao usuário de maneira tal que o 
mesmo seja facilmente interpretado. 
 

 
Figura 4. Diagrama de Blocos – Arquitetura da solução proposta. Fonte: O próprio autor, 2018. 



 
 
 

 Com a arquitetura definida, foi então criado um diagrama de sequência (Figura 5), com 
o intuito de mostrar com maior detalhe o fluxo pelo qual os dados deveriam seguir desde o 
momento no qual é carregado pelo nó sensor, até serem exibidos ao usuário. 

 

 
Figura 5. Diagrama de Sequência. Fonte: O próprio autor, 2018. 

 

 Um dos requisitos levantados junto aos produtores, foi a necessidade de o sistema ser 
flexível quanto à quantidade de nós sensores e sensores que cada usuário do sistema poderia 
ter. A fim de atender tal requisito, mostrou-se necessário a utilização de um banco de dados 
orientado a documentos, com duas coleções distintas (Figura 6), Usuário e Dados, onde no caso 
do protótipo produto do presente trabalho, os documentos persistidos na coleção Dados teriam 
os seguintes atributos: _id (gerado automaticamente pelo SGBD utilizado), temperaturaInterna, 
umidadeInterna, temperaturaSolucao, data (gerado automaticamente no momento que o dado 
é inserido no banco) e token. A estrutura do documento Dados, porém, não é fixa, 
possibilitando assim existir na mesma coleção documentos com atributos diferentes, trazendo 
a flexibilidade necessária ao sistema. 

 

 
Figura 6. Modelos de Documentos JSON. Fonte: O próprio autor, 2018. 



 
 

 

5. Implementação do Protótipo 

A presente seção apresenta os pontos mais relevantes no que se refere ao desenvolvimento da 
solução, assim como os desafios encontrados, tecnologias utilizadas em cada camada do 
sistema, conforme mostrado na tabela 1 e os resultados alcançados. 
 

Tabela 1. Relação de tecnologias utilizadas em cada camada do sistema. Fonte: O próprio autor, 2019. 

Camada Tecnologias 

Cliente VueJS 
Blynk 

Servidor NodeJS 
Express 

Dados MongoDB 
MLab 

Dispositívos 

NodeMCU – ESP8266 
DHT11 
DS18B20 
PH4502C 

 

5.1. Implementação do Nó Sensor 
O Nó Sensor foi implementado utilizando a placa de prototipagem NodeMCU V3 da marca 
Lolin (Figura 7), que é uma placa voltada para o desenvolvimento de protótipos, e que 
possibilita comunicação wireless através do padrão Wi-Fi, graças ao seu chip ESP8266 
integrado. Além disso a placa também combina uma interface usb-serial, um regulador de 
tensão de 3,3V, e um total de 11 pinos de I/O que possibilita a integração com sensores digitais 
e analógicos. A placa pode ser programada utilizando a linguagem de programação LUA, ou 
através da IDE do Arduino, utilizando a linguagem de programação C++ [NODEMCU 2018]. 

 
Figura 7. NodeMCU V3 Lolin. Fonte: Google, 2018. 

 



 
 
 Para a leitura de temperatura e umidade interna da estufa, foi utilizado um sensor 
DHT11 (Figura 8). Este sensor permite realizar a leitura de temperaturas entre 0° e 50° Celsius, 
com precisão de ± 2° Celsius, e umidades entre 20% e 90%, com precisão de ± 5% [MOUSER 
2018]. 

 
Figura 8. Sensor de umidade e temperatura, DHT11. Fonte: Google, 2018. 

 

 Para a leitura de temperatura da solução nutritiva, foi utilizado um sensor DS18B20 
(Figura 9), o qual é um sensor digital à prova de água, ferrugem e umidade. Ele permite a leitura 
de temperaturas entre -55° e 125° Celsius [MAXIM INTEGRATED 2018]. Além disso, o 
sensor utiliza o protocolo 1-Wire, que possibilita a combinação de até 127 sensores, utilizando 
apenas um pino de leitura do NodeMCU. 

 
Figura 9. Sensor de temperatura submerso, DS18B20. Fonte: Google, 2018. 

 

 Por fim, para a leitura do pH da solução, foi utilizado um sensor PH4502C, em conjunto 
com uma sonda BNC (Figura 10). Este conjunto permite a detecção de pH entre 0 e 14, e pode 
operar em temperatura entre 0° e 50° Celsius, e sua vida útil em uso é de 3 anos. Este, porém, 
apresentou problemas durante a implementação do protótipo, devido a defeitos de fabricação, 
além de não possuir uma documentação suficiente, inviabilizando a utilização do mesmo na 
versão final do protótipo. Para validar que o problema realmente estava no sensor e não no Nó 
Sensor, foram realizados dois testes, o primeira utilizando outro NodeMCU e o segundo 
utilizando um Arduíno Uno R3, em ambos o resultado foi o mesmo, apresentando valores 
inconsistentes.  



 
 

 
Figura 10. Sensor de pH, PH4502C. Fonte: Google, 2018. 

 

 O fator crucial para a escolha dos componentes acima citados foi o custo dos 
mesmos, que apresentaram valor relativamente baixo conforme pode ser observado na 
Tabela 2, assim como a facilidade de integração com o nó sensor NodeMCU, baseado em 
pesquisas realizadas durante a fase de desenvolvimento da proposta arquitetural. O 
levantamento de custos e todo processo de compra dos componentes do projeto, foi 
realizado através do Mercado Livre e também do AliExpress. 

 
Tabela 2. Custos de aquisição de componentes de Hardware em Março de 2018. Fonte: O próprio 

autor, 2018. 

Equipamento Observação Valor 
Jumper Macho x Fêmea 20 cm cada, pacote com 40 unidades R$ 9,00  
Fonte para Protoboard Tensão regulável de 5V ou 3,3V R$ 9,25  
Módulo ESP8266 NodeMCU com chip CH340G R$ 32,75  
Sensor DHT11 Sensor de temperatura e umidade R$ 8,11  
Sensor DS18B20 Sensor de temperatura à prova d'água R$ 13,10  
Protoboard 400 furos R$ 8,20  
Sensor de Ph PH-4502C + Eletrodo Ph BNC R$ 54,01  
Frete  R$ 14,90 
Total  R$ 149,32  

 

 A montagem final do protótipo se deu conforme o apresentado na Figura 11, 
utilizando uma placa para prototipagem (Protoboard), enquanto a IDE utilizada para o 
desenvolvimento do software embarcado foi o Arduino IDE em conjunto com a linguagem 
C++. 



 
 

 
Figura 11. Esquema de montagem do protótipo. Fonte: O próprio autor, 2019. 

 

 Durante o processo de desenvolvimento do software embarcado, foram 
identificados alguns erros nos testes executados, isso se deu devido ao hardware não 
suportar loopings de leitura de dados dentro do main loop, pois quebram a sua execução. 
Devido a isso foi necessária uma lógica diferente para o tratamento de erros de leitura, o 
que foi alcançado utilizando variáveis auxiliares, o que garante que sempre hajam dados 
válidos a serem enviados pelo nó sensor. Foram utilizadas também bibliotecas específicas 
para realizar a conversão dos dados para o formato JSON, que é o padrão adotado pelo 
modelo arquitetural REST, o qual foi utilizado no módulo servidor, assim como para o 
envio de dados ao mesmo através de chamadas HTTP. A função responsável por tal ação 
pode ser vista na figura 12. 



 
 

 
Figura 12. Trecho de código do nó sensor onde os dados são transformados em um objeto JSON o 

qual é enviado para a API utilizando o protocolo HTTP. Fonte: O próprio autor, 2019. 

 

 

//Função responsável por ler os dados dos sensores, criar um arquivo JSON e enviá-

lo via POST para a API. 

 void saveData() { 

   if(!isnan(tempSolucao) && !isnan(umidInterna) && !isnan(tempInterna)) { 

     //Criação do objeto JSON 

     StaticJsonBuffer<300> JSONbuffer; 

    

     JsonObject& data = JSONbuffer.createObject(); 

    

     data["temperaturaInterna"] = String(tempInterna); 

     data["umidadeInterna"] = String(umidInterna); 

     data["temperaturaSolucao"] = String(tempSolucao); 

     data["token"] = String(auth); 

    

     //Converte o objeto JSON para String em formato JSON 

     String dataStr; 

     data.printTo(dataStr); 

    

     //Envia os dados em formato JSON para a API via POST 

     HTTPClient http; 

    

     //URL da API 

     http.begin("http://hydroapi.herokuapp.com/dados/"); 

     http.addHeader("Content-Type", "application/json"); 

    

     //Variável responsável por receber o código da resposta Http 

     int httpCode = http.POST(dataStr); 

    

     //Imprimi na porta Serial o código da resposta Http para debug 

     if(httpCode == 200) { 

       Serial.print("Dados salvos com sucesso! Status HTTP: "); 

     } else { 

       Serial.print("Erro ao salvar dados! Status HTTP: "); 

     } 

     Serial.println(httpCode); 

     Serial.println(""); 

    

     //Encerra a conexão com a API 

     http.end(); 

   } 

 } 
 



 
 
5.2. Desenvolvimento do Módulo Servidor 

O Módulo Servidor foi implementado utilizando tecnologias como Node.js rodando na nuvem, 
banco de dados não relacional MongoDB hospedado em uma plataforma Data-as-a-service 
chamada MLAB também na nuvem, abstraindo assim a responsabilidade de administração e 
manutenção da infraestrutura, garantindo ao projeto maior disponibilidade e escalabilidade. 

 O Node.js é um interpretador de código Javascript, desenvolvido a partir do 
interpretador V8 Engine da Google. 

 O principal objetivo do Node.js, é possibilitar o desenvolvimento de aplicações 
escaláveis, utilizando a linguagem Javascript, que normalmente é utilizada no Front-end, 
aproveitando da facilidade que a linguagem proporciona, para o uso das chamadas funções 
assíncronas, as quais atuam de forma não bloqueante, fazendo com que a execução de 
determinada função, não bloqueie a execução do restante da aplicação [NODE 2018]. 

 Para facilitar a desenvolvimento da API, foi utilizado o gerenciador de pacotes nativo 
do Node.js, o NPM, assim como os pacotes, mongoose, dotenv, cors, body-parser e o 
framework Express.js, que auxilia no desenvolvimento de APIs seguindo o padrão REST 
[EXPRESS 2018].  

 O MongoDB, é um banco de dados não-relacional, orientado a documentos, além de 
ser de código aberto e multiplataforma [MONGODB 2018]. 

 A principal motivação para a utilização do MongoDB foi a facilidade de integrá-lo com 
o Node.js, e pelo fato de a estrutura de seus documentos ser muito semelhante à de arquivos 
JSON e por disponibilizar uma documentação de ótima qualidade, o que auxilia o processo de 
desenvolvimento. Além disso, a comunidade do MongoDB é muito ativa no quesito suporte. 
A hospedagem do banco de dados ficou a cargo do MLAB, um serviço de hospedagem de 
bancos de dados MongoDB em nuvem, seguindo o conceito de Banco de dados como serviço, 
do inglês Database-as-a-Service [MLAB 2018]. 
 A fim de garantir flexibilidade ao sistema, um token de identificação é gerado quando 
um novo nó sensor é adicionado, esse é um valor único, o qual é utilizado para associar o nó 
sensor com o usuário proprietário do mesmo, e deve ser enviado pelo nó sensor juntamente 
com os dados lidos dos sensores. 
 

5.3. Desenvolvimento da Interface Web 
A Interface Web, também chamada de HydroView, foi desenvolvida utilizando o HTML5, 
CSS3, JavaScript, assim como o framework Bootstrap e as bibliotecas JQuery e Bootstrap-
Datepicker [VIEIRA ROSA 2018]. 

 O Bootstrap é um framework front-end de código aberto, para o desenvolvimento de 
interfaces web responsivas. Ele possui um sistema de grid que auxilia no desenvolvimento de 
layouts responsivos para web, além de diversos componentes prontos, que podem ser 
customizados e reutilizados. O JQuery por sua é uma biblioteca de funções Javascript que 
interage com o HTML, também de código aberto, que visa simplificar os scripts interpretados 
no navegador do usuário. Já o Bootstrap-Datepicker, é uma biblioteca que disponibiliza 
componentes para leitura de datas, e que tem seu estilo baseado nos componentes do Bootstrap 
[BOOSTRAP 2018]. 



 
 
 O objetivo desta interface é possibilitar que o usuário recupere os dados lidos através 
do nó sensor durante determinado período. Para isso é necessário que o usuário informe a data 
inicial e a data final do período desejado. Essas informações são enviadas para a RESTFul API 
através do método GET do protocolo HTTP. A API por sua vez, retorna uma resposta HTTP 
com os dados do referido período em formato JSON, os quais são exibidos ao usuário em forma 
de tabela, conforme mostra a Figura 13. 
 

 
Figura 13. HydroView – Primeira versão da interface. Fonte: O próprio autor, 2018. 

 

 Durante o processo de desenvolvimento do projeto, o autor conheceu novos 
frameworks, entre eles o VueJS, que é um framework Javascript para desenvolver 
interfaces de usuário, focado na camada de apresentação [VUE 2019], com uma curva de 
aprendizado baixa, quando comparado a outros frameworks existentes no mercado, o que 
gerou curiosidade e levou-o a pesquisar e estudar a respeito do mesmo, tendo como 
produto, em conjunto com o Bulma que é um framework CSS open source, baseado em 
flexbox [BULMA 2019], a segunda versão da interface web, agora denominada 
HYDROSYS, a qual esta disponível através do link https://brvieira.github.io/hydrosys-
front-end, e pode ser vista nas Figuras 14 e 15. 

 



 
 

 
Figura 14. HYDROSYS – Segunda versão da interface. Tela de adição de novo nó sensor. Fonte: O 

próprio autor, 2018. 

 

 

 
Figura 15. HYDROSYS - Segunda versão da interface. Tela com histórico de dados coletados. 

Fonte: O próprio autor, 2018. 

 

5.4. Interface Mobile 
Para visualização dos dados em tempo real em dispositivos móveis, foi utilizada a plataforma 
Blynk, o qual é uma plataforma para dispositivos móveis, que visa facilitar o processo de 
desenvolvimento de interfaces gráficas para projetos de Internet das Coisas, fornecendo um 
conjunto de componentes prontos para serem utilizados em qualquer Smartphone com sistema 
operacional Android ou IOS [BLYNK 2017]. 



 
 
 A principal função do Blynk é auxiliar na criação de interfaces gráficas para controle e 
visualização de dados, em projetos de Internet das Coisas. Além disso, todo projeto construído 
com o software pode ser exportado e publicado nas lojas de aplicativos dos respectivos sistemas 
operacionais, como: App Store e Google Play. 

 O Blynk foi fundado por Pasha Baiborodin e Dmytro Dumanskiy, e foi financiado 
através do site de doações Kickstarter.com, através do qual planejavam arrecadar cerca de 
$10.000, porém, atualmente o projeto já conta com mais $49.235 arrecadados com a 
contribuição de 2.321 doadores [KICKSTARTER 2015]. 

 A plataforma é muito versátil e possibilita a integração com diversos modelos de nó 
sensores, pois disponibiliza diversas bibliotecas que facilitam a integração com a aplicação. O 
único requisito é que o nó sensor seja capaz de se conectar à Internet, pois o Blynk utiliza-se 
de tal conexão para realizar a comunicação entre o nó sensor (utilizando as bibliotecas do 
Blynk), seu servidor privado na nuvem e a aplicação móvel, conforme arquitetura apresentada 
na Figura 16 [BLYNK 2017], já a interface desenvolvida pode ser vista na figura 17. 
 

 
Figura 16. Arquitetura da plataforma Blynk. Fonte: Blynk, 2018.  

 



 
 

 
Figura 17. Interface desenvolvida na plataforma Blynk para visualização dos dados em tempo real. 

Fonte: O próprio autor, 2019. 

6. Testes e Resultados 
Durante todo o ciclo de desenvolvimento do projeto foram realizados testes unitários, testes 
funcionais e testes de integração, após a conclusão do projeto os mesmos foram repetidos e os 
resultados mais relevantes podem ser vistos na presente seção. 

 A fim de garantir que os dados de temperatura lidos pelos sensores DHT11 estavam 
devidamente acurados e dentro da faixa de precisão informada pelo fabricante, foram 
realizados testes durante um período de 24 horas, utilizando dois sensores DHT11 e um sensor 
DS18B20, ambos no mesmo ambiente, expostos as mesmas condições climáticas. Os 
resultados obtidos foram satisfatórios, permanecendo sempre dentro do faixa de precisão 
informada pelo fabricante que é de ± 2ºC, conforme pode ser visto na Figura 18.  

 



 
 

 
Figura 18. Resultados Teste Temperatura DHT11 e DS18B20. Fonte: O próprio autor, 2019. 

 

 Foi também realizada a análise dos dados de umidade lidos pelo sensores a fim de 
garantir que os mesmos se encontravam dentro da faixa de precisão informada pelo 
fabricante, utilizando dois sensores DHT11 coletando dados no mesmo ambiente durante 
24 horas, foi possível constatar que o desvio entre os valores lidos por ambos sensores são 
considerados válidos e estão dentro do informado na documentação do sensor, que é de ± 
5%, como pode ser visto na Figura 19. 

 

 
Figura 19. Resultados Teste Umidade DHT11. Fonte: O próprio autor, 2019.  

 

 Quanto à comunicação entre nó sensor e o módulo servidor, para verificar que a 
mesma atende aos requisitos levantados juntos aos stakeholders do projeto, foi realizado 
um teste no qual o sistema completo ficou rodando por um período de 24 horas a fim de 
garantir que a quantidade de pacotes enviados pelo nó sensor, fosse próxima à quantidade 
recebida pelo módulo servidor. Os pacotes foram enviados a cada 30 minutos 
contabilizando um total de 48 pacotes enviados no período, o resultado obtido pode ser 
observado na Tabela 3. 

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

5/22/19	23:16 5/23/19	5:16 5/23/19	11:16 5/23/19	17:16 5/23/19	23:16

Temperatura

DHT11 DHT11	Teste DS18B20

0
10
20
30
40
50
60
70
80

5/22/19	23:16 5/23/19	5:16 5/23/19	11:16 5/23/19	17:16 5/23/19	23:16

Umidade

DHT11 DHT11	Teste



 
 

Tabela 3. Resultado do teste de envio de pacotes. Fonte: O próprio autor, 2019. 

Pacotes Enviados Pacotes Recebidos Porcentagem de Perca 

48 46 4,17% 

 

7. Conclusões 
O presente trabalho teve como objetivo apresentar o processo de desenvolvimento de um 
protótipo utilizando os conceitos de Internet das Coisas, bem como hardware de baixo custo, 
em conjunto com plataformas gratuitas e software open-source, afim de demonstrar a 
viabilidade da utilização de tais tecnologias para auxiliar desde pequenos até grandes 
produtores nas tarefas diárias que envolvem o sistema hidropônico de cultivo. 

 No decorrer do processo diversos desafios foram encontrados e vencidos, graças aos 
conhecimentos adquiridos durante o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
principalmente os relacionados às matérias de algoritmos, linguagens de programação, 
arquitetura e engenharia de software, redes de computadores e desenvolvimento web. Além de 
consolidar os conhecimentos adquiridos em tais matérias, com o desenvolvimento do projeto 
outros conhecimentos foram adquiridos e colocados em prática, entre quais se destacam os 
relacionados a tecnologias como o Node.js, Vue.js, MongoDB e bancos de dados não 
relacionais de forma geral, arquitetura de APIs e desenvolvimento de software embarcado. As 
tecnologias empregadas apresentaram resultado satisfatório. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, visualização dos dados em tempo real também 
via navegador web e a possibilidade de criar e exportar relatórios baseados nos dados históricos 
são features que agregariam muito valor ao sistema, bem como a criação de endpoints na API 
para o consumo dos dados por sistemas terceiros, o que possibilitaria a utilização de tais dados 
por sistemas analíticos e preditivos, e a implantação do sistema em um ambiente real de 
utilização. 
 O valor total gasto no projeto foi de R$149,32 e os códigos dos módulos desenvolvidos 
no decorrer do projeto estão disponíveis nos repositórios HydroSys, HydroAPI e hydrosys-
frontend no GitHub do autor, o qual pode ser acessado através do endereço 
https://github.com/brvieira. Já a versão final do sistema em funcionamento pode ser acessada 
através do endereço https://brvieira.github.io/hydrosys-frontend. 
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