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MQTT é um acrônimo para “message queue telemetry 
transport” e em tradução livre significa “fila de mensagens 
para transporte de telemetria”, seus criadores são Andy 
Standford-Clark (IBM) e Arlen Nipper (Eurotech) que 
publicaram a primeira versão em 1999, inicialmente foi criado 
como protocolo de comunicação no desenvolvimento de 
aplicações do tipo SCADA para monitoramento de oleodutos, 
atuando como uma resposta a dificuldade de se trabalhar 
com os protocolos de comunicação industriais proprietários e 
engessados neste tipo de aplicação. Neste cenário, o MQTT 
foi e hoje possui as seguintes características:

Hoje, o protocolo é um dos principais pilares em qualquer 
projeto que envolva IOT e conhecê-lo é quase que obrigatório. 
A indústria vem adotando o MQTT e diversos equipamentos 
industriais têm surgido oferecendo suporte ao protocolo de 
maneira nativa.

•   Compacto: a simplicidade da conexão MQTT pelo 
lado do cliente, consome pouco poder computacional, 
viabilizando a utilização em hardwares embarcados com 
pouco processamento e pouco consumo de energia para 
aplicações que utilizam bateria;

•   Baixo consumo de banda de transferência: devido ao 
tamanho do pacote de mensagem que é transmitido pelo 
MQTT, ele é recomendado para aplicações de transmissão 
via rádio, satélite ou então viabilizando o alto volume de 
transmissões sem comprometer a rede.

•   Fácil implementação: por se tratar de um protocolo aberto, 
se tornou muito popular e quase todas as linguagens de 
programação oferecem suporte a utilização do protocolo de 
maneira simples e rápida;

•   Fácil utilização: a simplicidade da arquitetura do protocolo 
oferece alta manutenibilidade e se aplica aos mais distintos 
casos de aplicação;

•   Seguro: oferece suporte a criptografia TLS e autenticação;

•   Agnóstico para o tipo de dado que transmite;

•   Aplicável em aplicações de missão crítica.



Funcionamento
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Broker e client

Apesar do “message queue” no nome, o MQTT não possui 
nenhum tipo de enfileiramento de mensagens, o MQ foi 
herdado de um produto chamado IBM MQ, o funcionamento 
do MQTT se baseia em uma topologia publisher/subscriber 
otimizado para rodar sob o protocolo TCP/IP (existe também 
uma outra vertente do MQTT chamada MQTT-SN (sensor 
network) rodando em protocolos de comunicação limitados 
como bluetooth e UDP para aplicações ). Na arquitetura de 
uma aplicação típica MQTT existem dois principais elementos:

O padrão publisher/subscriber e o envio de mensagens

Para transmitir mensagens é necessário primeiramente 
estabelecer uma conexão entre o cliente e o broker. 
Inicialmente, o cliente envia uma mensagem do tipo 
CONNECT ao broker com dados da conexão e se a conexão 
for bem-sucedida, o broker retornará ao cliente uma 
mensagem CONNACK indicando que estão conectados. 
Uma vez conectados, é possível o cliente enviar e/ou receber 
mensagens para o broker que irá filtrar as mensagens e 
realizar o devido roteamento para os demais clientes também 
conectados. Conectividade “Pub/Sub” possui as seguintes 
características:

•   Broker: atua como um receptor e roteador das mensagens 
recebidas pelos clientes. O broker é capaz de realizar 
múltiplas conexões simultâneas com os clientes e tem 
como principais atribuições realizar a autenticação e 
roteamento das mensagens. O broker absorve a maior 
parte das responsabilidades na transmissão de mensagens, 
simplificando o funcionamento no lado do cliente.

•   Client: é toda conexão que recebe e/ou transmite 
mensagens através do broker, nenhum cliente se conecta 
diretamente a outro cliente, diferentemente das arquiteturas 

típicas “cliente/servidor” ou “cliente/cliente”, todos os clientes 
se conectam unicamente ao broker e com o broker negociam 
os tópicos que serão assinados para roteamento das 
mensagens.

•   Desacoplamento “físico”: os receptores e transmissores das 
mensagens não precisam necessariamente se conhecer 
para estabelecer uma conexão direta, diminuindo assim a 
necessidade de de troca direta de dados para estabelecer 
uma conexão segura que é feita através do broker;
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•   Desacoplamento “temporal”: os receptores e transmissores 
das mensagens não precisam estar em execução ao mesmo 
tempo para se conectar  ao broker;

•   Assíncrono: assim como os receptores e transmissores não 
necessitam estar em execução ao mesmo tempo, as trocas 
de mensagens e operações podem ser feitas de modo 
assíncrono;

•   Controle de estado: quando um dispositivo se desconecta 
de uma rede MQTT, é possível que os demais dispositivos 
conectados recebam uma mensagem de “testamento” para 
realizar uma operação pré-programada.

É claro que nem todas as aplicações suportam operações 
assíncronas, em alguns casos é desejável sincronicidade 
na comunicação e neste tipo de caso, o MQTT também é 
uma excelente escolha, que apesar de não existir conexão 
direta entre clientes, existem conexões simultâneas com 
clientes e o broker ao mesmo tempo. A característica 
atemporal e assíncrona do padrão MQTT não é excludente, é 
complementar e viabiliza aplicações que não necessitam de 
conexões síncronas entre as partes.

Todas as mensagens enviadas ao broker a partir do cliente 
(publisher) possuem um endereçamento, este endereçamento 
é feito através de tópicos e estas mensagens serão enviadas 
pelo broker a todos os clientes que assinarem (subscriber) este 
tópico.

Tópicos

Como já foi informado, o padrão pub/sub do MQTT utiliza 
tópicos para o broker direcionar as mensagens entre os clientes. 
Analogamente, um tópico é como se fosse o campo “assunto” 
e um e-mail. Após um cliente publicar uma mensagem e o seu 
tópico, o broker recebe a mensagem, identifica o tópico e envia 
a mensagem para todos os clientes que previamente assinaram 
este tópico. Um tópico é formado por uma string de texto UTF-8 

Publisher: 
Temperature Sensor

Publisher to topic:
temperature

Publisher to topic:
temperature

Subscriber:
Mobile device

Subscriber:
Backend system

Publisher to topic:
temperature

Publish 24 °C

Publish 24 °C

Publish 24 °C

MQTT Client MQTT Client

MQTT Client

MQTT Broker
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que pode possuir diferentes níveis hierárquicos separados por 
barras (“/”), muito semelhante à estrutura de uma URL.

Os níveis hierárquicos em um tópico permitem estruturar a 
arquitetura de uma aplicação em camadas, por exemplo, 
em uma automação residencial, é possível ter um tópico 
raiz chamado “casa”, um subtópico para cômodos, outro 
subtópico para dispositivos e assim sucessivamente, por 
exemplo:

* Um exemplo simples pode ser recuperado em:
https://github.com/robsonklug/text_mqtt

  “casa/quarto/lampada”

  “casa/quarto/ar-condicionado/temperatura”

  “casa/quarto/ar-condicionado/liga-desliga”

  “casa/sala/tv”

  “casa/sala/iluminicao/liga-desliga”

  “fabrica/linha-de-montagem/robo-soldador/sensor-
temperatura”

  “eta/bomba-eletrica/status-motor”

  “eta/bomba-eletrica/posicao-valvula”

  “sensor-vibracao”
Os tópicos possuem algumas características para a sua 
escrita:

1.   Case-sensitive: os tópicos são diferenciados conforme a 
capitalização das letras, um tópico do tipo “casa/Porta” é 
diferente do tópico “casa/porta”.

2.   Necessita ao menos um caractere válido para existir (pode 
ser um espaço vazio, mas não é indicado, pois pode causar 
confusão com quem está lendo um código).

3.   Não iniciar com “$”: tópicos iniciados com o símbolo do 
cifrão são reservados ao broker para publicar informações e 
estatísticas do próprio broker.

Outros exemplos de tópicos:

https://github.com/robsonklug/text_mqtt
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Curingas de Nível Único (+) e Multinível (#)

Como o nome sugere, um curinga de nível único substitui 
um nível de tópico. O símbolo “+” representa um curinga de 
nível único em um tópico. Qualquer tópico corresponde a um 
tópico com curinga de nível único se contiver uma sequência 
arbitrária em vez do curinga.

O curinga multinível (#) cobre muitos níveis de tópico. O 
símbolo “#” representa o curinga de vários níveis no tópico. 
Para que o broker determine quais tópicos correspondem, 
o curinga de vários níveis deve ser colocado como o último 
caractere no tópico e precedido por uma barra. Quando 
um cliente se inscreve em um tópico com um curinga de 
vários níveis, ele recebe todas as mensagens de um tópico 
que começa com o padrão antes do caractere curinga, não 
importa a extensão ou profundidade do tópico. Se você 
especificar apenas o curinga de vários níveis como um tópico 
(#), receberá todas as mensagens enviadas para o broker 
MQTT. 

Retain

No MQTT, o cliente que publica uma mensagem não tem 

garantia de que um cliente assinante realmente receba 
a mensagem. O cliente de publicação só pode garantir 
que a mensagem seja entregue com segurança ao broker. 
Basicamente, o mesmo é verdadeiro para um cliente assinante. 
O cliente que se conecta e se inscreve nos tópicos não tem 
garantia de quando o cliente editor publicará uma mensagem 
em um de seus tópicos de interesse. O editor pode levar alguns 
segundos, minutos ou horas para enviar uma nova mensagem 
em um dos tópicos assinados. Até a próxima mensagem ser 
publicada, o cliente assinante está totalmente no escuro sobre 
o status atual do tópico. Essa situação é onde as mensagens 
do tipo “Retain” se tornam interessantes.

Uma mensagem retida é uma mensagem MQTT normal com 
o flag “Retain” definido como verdadeiro. O broker armazena 
a última mensagem retida e a QoS correspondente para 
esse tópico. Cada cliente que assina um padrão de tópico 
que corresponde ao tópico da mensagem retida recebe a 
mensagem retida imediatamente após a assinatura. O broker 
armazena apenas uma mensagem retida por tópico.

As mensagens retidas ajudam os clientes recém-assinados 
a obter uma atualização de status imediatamente após 
assinarem um tópico. A mensagem retida elimina a espera pelos 
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clientes de publicação para enviar a próxima atualização. 
Em outras palavras, uma mensagem retida em um tópico é o 
último valor válido conhecido. A mensagem retida não precisa 
ser o último valor, mas deve ser a última mensagem com o 
flag “Retain” definido como verdadeiro.

Last Will and Testament

Como o MQTT é frequentemente usado em cenários que 
incluem redes não confiáveis, é razoável supor que alguns 
dos clientes MQTT nesses cenários se desconectarão 
ocasionalmente de maneira inesperada. Uma desconexão 
inesperada pode ocorrer devido à perda de conexão, 
baterias vazias ou muitos outros motivos. Saber se um cliente 
foi desconectado normalmente (com uma mensagem MQTT 
DISCONNECT) ou de forma inesperada (sem uma mensagem 
de desconexão) ajuda a responder e tratar corretamente o 
ocorrido.

No MQTT, utiliza-se o recurso Last Will and Testament (LWT) 
para notificar outros clientes sobre um cliente desconectado 
de maneira inesperada. Cada cliente pode especificar sua 
última mensagem ao se conectar a um broker. A última 

mensagem será uma mensagem MQTT normal com um 
tópico, sinalizador de mensagem retido, QoS e payload O 
broker armazena a mensagem até detectar que o cliente se 
desconectou de maneira inadequada e, em resposta à esta 
desconexão, o corretor envia a mensagem LWT para todos 
os clientes assinados do tópico de mensagem. Se o cliente se 
desconectar normalmente com uma mensagem DESCONECTAR 
correta, o broker descarta a mensagem LWT armazenada.

QoS (Quality of Service)

O nível de Qualidade de Serviço (QoS) é um acordo entre 
o remetente e o receptor de uma mensagem que define a 
garantia de entrega de uma mensagem específica. Existem 3 
níveis de QoS no MQTT:

•   At most once (no máximo uma vez) (0)

•   At least once (pelo menos uma vez) (1)

•   Exactly once (exatamente uma vez) (2).



10MQTT - Guia geral e boas práticas

Quando se fala sobre QoS em MQTT, é preciso considerar os 
dois lados da entrega da mensagem:

O cliente que publica a mensagem para o broker define o 
nível de QoS da mensagem ao enviar a mensagem para 
o broker. O broker transmite essa mensagem para clientes 
assinantes usando o nível de QoS que cada cliente assinante 
define durante o processo de assinatura. Se o cliente 
assinante definir um QoS inferior ao do cliente de publicação, 

Entrega de 
mensagens 

do cliente de 
publicação 

para o broker

Entrega de 
mensagens do 
broker para o 

cliente assinante

o broker transmitirá a mensagem com a qualidade de serviço 
inferior.

QoS é um recurso chave do protocolo MQTT, pois dá ao cliente 
a capacidade de escolher um nível de serviço que corresponda 
à confiabilidade da rede e à lógica da aplicação. Como o 
MQTT gerencia a retransmissão de mensagens e garante 
a entrega (mesmo quando o transporte subjacente não é 
confiável), o QoS torna a comunicação em redes não confiáveis   
muito mais fácil.



Melhores 
práticas



12MQTT - Guia geral e boas práticas

Não utilize espaços na hora de escrever tópicos, apesar de ser um caractere válido, o espaço também adiciona 
complexidade na hora de ler os tópicos, como já foi dito, o espaço atrapalha a interpretação e pode ser 
uma pedra no sapato de alguém que está tentando ler o seu código. Se for necessário separar palavras, 
utilize um traço, como por exemplo: “sensor-rotacao” ao invés de utilizar uma palavra de difícil leitura como 
“sensorrotacao” ou “sensor rotacão”.

Utilize apenas caracteres de caixa baixa, como o MQTT é case sensitive, misturar caracteres de caixa alta e 
baixa, pode fazer que um tópico “motor/Velocidade” seja publicado mas o receptor tenha assinado o tópico 
“motor/velocidade”. Adote um padrão de escrita e siga para manter sempre a estrutura de tópicos simples.

Para a boa estruturação de uma aplicação utilizando MQTT, é 
recomendável seguir estas orientações:
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Evite utilizar acentuação e caracteres não imprimíveis, apesar de ser suportado por MQTT, talvez nem todo 
sistema em que o MQTT esteja em execução suporte caracteres especiais e não imprimíveis, como não é 
possível prever com quais clientes a sua explicação irá interagir, evite utilizar caracteres que possam causar 
problemas. Foque em letras, números e traços apenas.

Nunca comece por uma barra, por exemplo: “/AGV/bateria/tensao”. Apesar de ser permitido, começar um 
tópico por uma barra adiciona um nível hierárquico vazio sem necessidade, adicionando complexidade ao 
projeto sem agregar valor.

Adicione um identificador único na raiz do tópico para cada cliente, por exemplo: “maquina1/status” e 
“maquina2/status”, em termos de escalabilidade e flexibilidade, este tipo de distinção permite criar regras de 
roteamento para mensagens a nível de tópico, sem precisar ler o conteúdo da mensagem para procurar o ID da 
mensagem na hora de tratá-la. E caso seja necessário, é possível utilizar a “#” para assinar o mesmo tópico de 
múltiplos clientes.
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Seja sempre conciso e evite utilizar tópicos genéricos, por exemplo: ao invés de “casa/energia/dados”, utilize 
“casa/tensao-entrada” e “casa/corrente-entrada”.

Ao criar a estrutura de tópicos, pense na extensibilidade da aplicação, é sempre importante considerar que a 
sua aplicação deve receber novos sensores (e novos tópicos) sem necessariamente alterar a rede de tópicos já 
existentes. (Importante lembrar que tópicos podem ser criados ou extintos em tempo de execução, sem precisar 
modificar nada no broker – e este tipo de recurso deve ser utilizado com cautela).

A comunicação MQTT pode ser criptografada usando protocolos TLS / SSL, garantindo uma comunicação 
segura.
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Siga um padrão para estruturar tópicos: Como o nível hierárquico dos tópicos sobe da esquerda para a 
direita, é desejável que o nome da cada tópico evolua do mais genérico para o mais específico também da 
esquerda para direita. Por exemplo: Em uma fábrica existe um robô responsável pela solda e é necessário 
medir a temperatura deste robô, para isso crie: “fabrica/robo-solda/temperatura” ao invés de “fabrica/
temperatura/robo-solda”. Desta forma se evita que no futuro seja criado tópicos do tipo “robo-solda-2/
temperatura/fabrica”. Macro para o micro.

Documentar tópicos: Utilize ferramentas para registrar a sua estrutura de tópicos, como por 
exemplo diagramas UML, desta forma é possível debugar de maneira mais fácil e entender a 
estrutura de tópicos existentes.



A ABII – Associação Brasileira de Internet Industrial, 
fundada em agosto de 2016, atua com o objetivo 
de promover o crescimento e o fortalecimento da 
internet industrial das coisas e da indústria 4.0 (IIoT 
& I4.0) no Brasil.

Fomenta o debate entre setores privado, público 
e acadêmico, a colaboração, a geração de 
conhecimento e o intercâmbio tecnológico e de 
negócios com associações, empresas e instituições 
internacionais.

Este material foi produzido pelo GT Tecnologia da ABII.

https://abii.com.br/

