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INTRODUÇÃO
A massa de dados gerada por sistemas utilizados na Agricultura de Precisão requer uma
solução de recebimento, processamento e apresentação das informações coletadas. Para isso, se
faz necessária a análise e avaliação de diferentes tecnologias disponíveis e capazes de suprir a
demanda no desenvolvimento dos sistemas de informação agrícola, uma vez que há pouca
disponibilidade de aplicações que atendam a esta necessidade (1).
Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução computacional
aplicada à coleta, armazenamento e transmissão de dados agrícolas, obtidos a partir de
dispositivos remotos, utilizando uma API de serviços para a Web. As tendências em tecnologias de
desenvolvimento nesta área apontam para a utilização de modelos SOA (2), destacando-se,
especialmente, as tecnologias que com estilo arquitetural RESTful - serviços baseados em
transferência de estado representacional, o que foi escolhido para nortear o desenvolvimento
deste projeto (3).

DESENVOLVIMENTO
Neste projeto, após a análise de requisitos, realizada de acordo com o padrão IEEE 8301998 (4) foram testadas as tecnologias Jersey Framework e Node JS (Tabela 1) para
desenvolvimento de aplicações para a Web. Foi selecionado o Node JS devido ao seu melhor
desempenho em ambientes de alta escalabilidade e à melhor resposta a alto número de
requisições concorrentes. Para desenvolvimento em modelo RESTful e com a tecnologia Node JS,
foi utilizado o conjunto MEAN, isto é, o conjunto das tecnologias: Mongo DB, tecnologia para
desenvolvimento de Banco de Dados; Express JS, framework de desenvolvimento para serviços da

Web em Node JS; Angular JS, módulo de desenvolvimento para interface de usuário (UI) para a
Web; e Node JS, ambiente multi-plataforma para desenvolvimento de aplicações no lado do
servidor.
Para a metodologia de projeto e desenvolvimento de software utilizou-se o método XP
(extreme programming) e o padrão UML de documentação e modelagem (5). O modelo
arquitetural RESTful foi escolhido e utilizado de modo a se criar uma API de serviços na web. Os
web services (serviços par a web) criados consistem na definição de serviços autônomos, que são
identificados por URL’s (rotas) e com interfaces de processamento de mensagens, as quais são
definidas por meio dos métodos fundamentais da arquitetura REST (6). Estes métodos são: get
(para obter informações), post (para inserir informações novas), put (para alterar um registro
existente) e delete (para remover um registro existente). Como ilustra, de maneira geral, a figura
1, na organização deste sistema os dispositivos eletrônicos em implementos agrícolas comunicamse com o servidor através de requisições URL, utilizando os métodos citados e a administração do
sistema é feita através de uma interface de usuário (UI) acessível pela Web.
Quanto a fase de desenvolvimento, foi desenvolvida uma API de serviços capaz de receber
dados dos mais variados dispositivos, tais como implementos agrícolas (tratores, sameadoras,
pulverizadores, etc) e estações meteorológicas automáticas, remotamente conectadas à internet,
assim como disponibilizar estes dados para os usuários por meio da mesma API.
Os dados recebidos são encaminhados para verificação e validação das informações, além
de permitir a identificação de qual tipo de dispositivo que se está recebendo os dados. Desta
forma, o a estrutura criada permite adaptar o procedimento de processamento de cada requisição
recebida, e responder adequada a cada dispositivo.
Identificou-se, também, a possibilidade da centralização do recebimento de dados
agrícolas, utilizando uma estrutura dinâmica capaz de se adaptar a diferentes ambientes.
Exemplos incluem a integração com sistemas de bancos de dados e de apresentação de dados, o
que oferece alta performance e baixa latência na resposta a requisições através da rede.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
A API desenvolvida, e aqui apresentada, mostra-se capaz de receber, processar e
armazenar dados advindos dos mais varados dispositivos agrícolas, em alta escala. Por meio da
interface web desenvolvida, permite-se a administração dos recursos e troca de mensagens com
os dispositivos remotos, atendendo os requisitos iniciais do projeto.
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ANEXOS

Figura 1 - Modelo arquitetural REST para um sistema de gerenciamento de implementos agrícolas

Tabela 1 - Resultados de testes entre as tecnologias de desenvolvimento REST (Fonte: Pesquisa do
autor)

