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RESUMO 

 

A importância do monitoramento das condições climáticas no meio agrícola é clara 
quando vemos a necessidade dos pequenos e médios produtores de ter acesso a 
dados climatológicos de suas propriedades para tomada de decisões que acarretam 
em perdas ou que podem resultar em ganhos, ou evitar prejuízos. Um exemplo é o 
uso de defensivos agrícolas. Os produtores que não possuem o sistema de 
monitoramento de condições climáticas e efetuam a aplicação dos fungicidas 
mesmo quando a(s) chuva(s) não chegaram ao valor pluviométrico onde é 
recomendada a aplicação, ocasionando um gasto desnecessário pela falta de 
informação. Outro exemplo é a probabilidade de geadas na fruticultura, que pode 
ocasionar uma perda significativa na produção, quando a geada não é monitorada e 
o produtor não sabe se deve ligar aspersores de água, ou pode ocorrer de se estar 
desperdiçando este recurso. Além disto a estação pode emitir um alerta emergencial 
onde o produtor sabe que está suscetível a uma condição adversa, tendo tempo 
hábil para uma tomada de decisão. Contudo esta realidade está distante dos 
pequenos produtores devido ao custo das estações meteorológicas, disponíveis no 
mercado. Sendo assim, este projeto buscou atender esta lacuna de mercado, 
possibilitando aos pequenos agricultores uma oportunidade para monitorar as 
condições climáticas em suas propriedades rurais. O presente trabalho mostra o 
desenvolvimento de uma estação meteorológica que pode ser utilizada por 
pequenos e médios produtores rurais, instalada em locais remotos com 
comunicação via rádio, abastecida por baterias, e que utiliza módulos fotovoltaicos 
para a recarga das mesmas. A estação conta com sensores para diversas 
grandezas físicas. As inovações no projeto são o algoritmo utilizado no controle do 
circuito eletrônico e algoritmos de interpretação dos dados meteorológicos. Este 
circuito foi desenvolvido visando o baixo consumo de energia para proporcionar um 
equipamento de alta eficiência energética, reduzindo a necessidade de recarga das 
baterias, sendo este um sistema estável mesmo quando o mesmo é submetido a 
regiões onde possa passar um mês nublado sem uma recarga. O método de 
desenvolvimento do projeto foi validado em ambiente industrial, para solução de 
outras necessidades que se assemelhavam às da estação meteorológica. Partindo 
do princípio da similaridade dos desenvolvimentos o método foi testado e os 
resultados obtidos foram satisfatórios, o que comprovou a eficiência do método 
estudado. Também foram positivos os resultados obtidos do protótipo da estação 
meteorológica onde a mesma mostrou eficiência ao captar os dados necessários 
para a tomada de decisão dos agricultores e os disponibiliza em uma interface de 
fácil acesso. O protótipo já pode ser utilizado para alertas de temperatura mínima 
para prever os riscos de geadas, como também para determinar a hora correta de 
ligação de sistemas de irrigação devido ao monitoramento de umidade do solo. 

Palavras-chave: meteorologia, agricultura em pequenas e médias propriedades; 
estação remota, baixo consumo. 



 

ABSTRACT 

 

The importance of monitoring the weather conditions in the farmed environment is 
clear when we see the need of small and medium producers have access to 
climatological data of its properties to make decisions that cause losses or which may 
result in gains or avoid losses. One example is the use of pesticides. Producers who 
do not have the monitoring of climate system and perform the application of 
fungicides even when (s) rain (s) did not reach the precipitation amount where the 
application is recommended, causing an unnecessary expense for the lack of 
information. Another example is the probability of frost in fruit, which can cause a 
significant loss in production, when the frost is not monitored and the producer does 
not know whether to turn on water sprinklers, or it may occur to be wasting this 
resource. In addition the station can issue an emergency alert where the producer 
knows it is susceptible to an adverse condition, having time for decision making. Yet 
this reality is far from small producers because of the cost of weather stations, 
available. Thus, this project sought to address this market gap, enabling small 
farmers an opportunity to monitor the climatic conditions in their farms. This work 
shows the development of a weather station that can be used by small and medium 
farmers, installed in remote locations with radio communication, fueled by batteries, 
and uses photovoltaic modules to recharge them. The station has sensors for various 
physical quantities. Innovations in the project are the algorithm used for controlling 
electronic circuit and interpretation of meteorological data algorithms. This circuit was 
developed to the low power consumption to provide energy-efficient equipment, 
reducing the need to recharge the batteries, which is a stable system even when it is 
subjected to regions where they can spend a month cloudy without a recharge. The 
project development method was validated in an industrial environment, to solve 
other needs that were similar to the weather station. Assuming similarity 
developments of the method was tested and the results obtained were satisfactory, 
which proved the effectiveness of the studied method. Also positive were the results 
of the prototype of the weather station where it showed efficiency to capture the data 
needed for decision-making of farmers and makes them available in an easily 
accessible interface. The prototype can already be used for minimum temperature 
alerts to predict the risk of frosts, as well as to determine the correct time connection 
of irrigation systems due to soil moisture monitoring.  

 

Keywords: meteorology, agriculture small and medium farms; remote station, low 
consumption. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Diversos estudos realizados pelos grandes órgãos de pesquisa (EMBRAPA, 

SAP-RS, EPAGRI) no setor de agricultura mostram a importância do monitoramento 

de condições climáticas para um bom manejo das plantações, um melhor controle 

na administração das irrigações e utilização adequada de insumos agrícolas. Pode-

se também citar equipamentos de baixo custo utilizados para o auxilio de pequenos 

produtores rurais no controle de suas culturas agrícolas, como o mostrado no projeto 

de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia, 

“Desenvolvimento de sistema para controle de umidade de solo em pequenas 

propriedades rurais” (DAL PRÁ, B R. 2009). 

Considerando um panorama geral o avanço tecnológico cresce de forma 

acelerada em todos os setores da economia brasileira. Em um cenário macro a 

agricultura brasileira, que em torno de 20 anos atrás não tinha sistemas tecnológicos 

sofisticados de colheita, veio a observar a aparição dos mesmos com a implantação 

de sistemas de GPS integrados para auxílio na colheita como um dos grandes feitos 

tecnológicos a agricultura, onde hoje já é um opcional na aquisição de alguns 

implementos agrícolas. (Ministério da Agricultura).  

No setor de monitoramento de condições climáticas, considerando sua 

extrema importância, os grandes produtores utilizam equipamentos sofisticados para 

este fim, sendo os mesmo de valor elevado, mas não impactando significativamente 

no seu custo final de produção, pois estes representam um percentual baixo em 

relação a seu faturamento.  

 

1.1. PROBLEMÁTICA ENVOLVIDA 

 

A falta de informações, sobre as condições climáticas a qual foi submetida a 

propriedade,  para tomada de decisões por parte dos pequenos e médios produtores 

rurais foi o fator que levou ao desenvolvimento do projeto. Sendo que esta falta de 

informações acarreta aos pequenos e médios produtores diversos custos 

desnecessários de produção. 

Como exemplo prático para evidenciar estes custos desnecessários pode-se 

citar o Projeto de pesquisa da Pesagro-Rio, que instalou estações meteorológicas 

em 10 propriedades em Nova Friburgo e Sumidouro. Este projeto consistiu na 
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instalação de estações meteorológicas nas propriedades rurais, com captação dos 

dados a cada 15 minutos e envio destes para um servidor, com posterior 

disponibilização aos produtores via internet. Em quatro meses de utilização dos 

dados e de monitoramento da utilização dos agrotóxicos chegou-se a redução de 

42% no uso de agrotóxicos, o que ocasionou a redução de custo de R$ 300,00 a 

cada mil pés de tomate com a compra de insumos agrícolas, e ainda a economia de 

4.800 litros de água doce limpa. Percebe-se neste caso a importância do 

monitoramento das condições climáticas, tanto para a redução de custo como 

também para a redução de consumo de um recurso tão importante para 

humanidade, a água. Pode-se citar o depoimento do produtor Elson da Silva, 

participante do Projeto da Pesagro-Rio:   

 

Seguindo o ciclo da cultura, houve uma redução de até 60% no uso de 
agrotóxicos nas lavouras onde os equipamentos foram instalados. O custo 
total da produção também despencou nas plantações de tomate, 
monitoradas pelo sistema. Houve queda de mais de 50% nos gastos, em 
relação ao cultivo tradicional. Vai fazer quase três meses de plantio e só 
fizemos seis aplicações. Se tivesse sem o equipamento aqui, já teríamos 
feito umas 18, mais ou menos. 

 

 Outro exemplo que pode-se citar é a necessidade de monitoramento de 

temperatura, onde não se pode submeter o cultivo a geadas. Segundo H. S. Pinto e 

J. Zullo Jr. (Cepagri/Unicamp), as plantas têm diferentes sensibilidades ao frio e, 

portanto, o ponto letal varia com a temperatura que atinge a folha: café morre com -

3,5 ºC, tomate com +2 ºC e banana com +5 ºC. A melhor proteção direta contra 

geada em culturas hortícolas, viveiros ou plantas jovens no campo é a irrigação 

(aspersão ou inundação) algumas horas antes da ocorrência. 

Também é ressaltado que, o melhor método de proteção direta, caso se 

concretize a queda de 1ºC/h é através de irrigação (aspersão, alagamento, regador 

etc.), com início após a comprovação da queda da temperatura até nível letal. 

 Sendo que nestes casos fica evidente a necessidade do monitoramento para 

que haja um controle efetivo e eficiente das condições climáticas que os cultivares 

podem ser submetidos.  

Para agricultura de pequeno e médio porte o preço em alguns equipamentos 

sofisticados de monitoramento é muito alto, inviabilizado a aquisição dos mesmos 

pelos pequenos e médios produtores. Sendo assim o monitoramento por estes 

produtores torna-se de difícil acesso, fazendo com que a produção não tenha dados 
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climatológicos que possam ser usados para um melhor manejo da produção 

agrícola, causando a eles uma desvantagem em relação aos que utilizam 

equipamentos para monitoramento das condições climáticas. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Nesta seção serão abordados, primeiramente o objetivo geral do projeto, 

suas características e posteriormente o detalhamento dos objetivos específicos que 

se pretendem atingir com o desenvolvimento do projeto. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do trabalho consiste em desenvolver uma estação 

meteorológica que possa ser utilizada por pequenos e médios produtores rurais, em 

locais remotos (em meio as plantações, pomares, agricultura em geral), que possua 

um sistema para armazenar dados, um sistema de comunicação via rádio, um 

sistema de gerenciamento de energia possuindo um algoritmo para que se tenha  

baixo consumo de energia como também o carregamento de sua fonte de energia 

através de painéis fotovoltaicos, visando a eficiência energética. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Constam como objetivos específicos para o desenvolvimento do projeto: 

• Estudar sensores adequados para composição da estação meteorológica 

• Desenvolver um sistema de armazenagem de dados para estação 

meteorológica; 

• Desenvolver um sistema de transmissão de dados (sem fio) para 

instalação da estação meteorológica em locais remotos; 

• Desenvolver um algoritmo que resulte em um sistema energético de  

baixo consumo; 

• Validar o algoritmo de comunicação em um ambiente industrial; 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Em meio a expansão tecnológica no meio rural, torna-se importante o 

monitoramento das condições climáticas pelos agricultores, sobretudo os 

agricultores de pequeno e médio porte, que não possuem recursos para contratação 

de dados climatológicos de grandes empresas, como também estão situados em 

áreas distantes de estações de monitoramento. Sendo assim se faz necessário a 

implantação de uma estação meteorológica na propriedade. Contudo estas estações 

tem um custo elevado, inviabilizando o investimento de compra por parte dos 

pequenos e médios produtores rurais. Sendo assim justifica-se o estudo de 

construção de uma estação meteorológica de baixo custo que possa ser instalada 

em uma área remota, para atender esta lacuna de mercado e agregar no 

desenvolvimento tecnológico no meio rural. 

Um exemplo de utilização de dados climatológicos que podem ser obtidos 

através da instalação das estações meteorológicas no âmbito agrícola, são as 

instruções dos fabricantes relacionadas a aplicação de alguns defensivos agrícolas, 

que se não seguidas reduzem a eficiência dos mesmos ou até anulam o efeito 

esperado. 

O insumo agrícola DITHANE NT pertencente a classe de 

Fungicida/Acaricida de contato, registrado para empresa Dow Agrosciences 

Industrial LTDA, o mesmo tem restrições de aplicação conforme consta nas 

instruções do fabricante. Uma das restrições é que não se deve aplicar o produto 

com ventos superiores a 6 km/h, podendo anular o efeito do mesmo, que a umidade 

relativa do ar, deve se de no mínimo de 55 %, podendo não ter o efeito esperado 

caso essa condição não seja atendida.  

Outro defensivo agrícola que podemos citar é o SUMILEX 500WP, sendo 

este da classe de Fungicida sistêmico, que também tem restrições de aplicação 

relacionadas a condições climáticas, conforme instruções do fabricante: 

“Com relação às condições climáticas, deve-se procurar aplicar nos horários 

mais frescos do dia, evitando ventos acima de 10 km/h, temperaturas superiores a 

27 ºC e umidade relativa inferior a 70%, visando ao máximo as perdas por deriva e 

evaporação.”  

Sendo assim é possível observar a importância da utilização de sistemas de 

monitoramento das condições climáticas, para que sejam utilizados das formas 
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corretas os defensivos agrícolas e para que os mesmos não sejam perdidos ou 

tenham seus efeitos reduzidos pela aplicação em condições climáticas adequadas. 

Além de instruções de fabricantes para aplicação correta dos defensivos 

relacionados a condições climáticas, estudos de caso de implantação de sistemas 

de monitoramento para redução de utilização dos agrotóxicos e redução da água 

também foi realizada uma pesquisa onde se buscou a opinião de produtores rurais, 

bem como de associações sobre a importância do monitoramento das condições 

climáticas através de estações meteorológicas onde observou-se que os mesmos 

confirmaram esta importância, vale ressaltar o depoimento, do senhor Odair Alberto 

Pangracio engenheiro agrônomo, FRUTIPAR, 2015: 

 

A importância do monitoramento juntamente a previsão dos fenômenos 
climáticos, é de grande importância para nós do meio agrícola, devido a 
utilização de agrotóxicos como por exemplo os fungicidas, sendo estes mais 
eficientes quando se há um controle do momento correto da aplicação 
gerando assim uma redução de custo, pois com o monitoramento sabe-se 
quando realmente se faz necessária a aplicação. Também o monitoramento 
da temperatura nos ajuda quando as temperaturas se tornam muito baixas e 
temos a projeção que possa ocorrer uma geada assim podemos usar de 
métodos para controle de tal fenômeno por exemplo um sistema de 
aspersão. (¹ Informação Verbal). 

 
 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

 A dissertação foi dividida em capítulos conforme segue, para uma melhor 

leitura e entendimento. 

No primeiro capítulo é feita uma breve introdução sobre o trabalho, os 

objetivos gerais e específicos, a justificativa e a estrutura geral. 

No segundo capítulo é apresentado a Fundamentação Teórica, mostrando 

os conceitos de agricultura em pequenas e médias propriedades com o uso de 

tecnologia e seus benefícios.  

No terceiro capítulo encontram-se os materiais e os métodos utilizados para 

o desenvolvimento da estação meteorológica, com uma explicação sucinta sobre 

cada um dos itens (hardware), como também uma breve explicação sobre os 

softwares e algoritmos utilizados no desenvolvimento e a interface com o usuário. É 

mostrado também um teste realizado em ambiente industrial para validação do 

método proposto, como também do teste prático realizado em campo. 
¹ PANGRACIO, O. Depoimento. Curitiba, 2015.  
   Informação Verbal  
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No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos com o protótipo 

montado e instalado em campo e os resultados da validação do método de 

comunicação em ambiente de chão de fábrica. É feita uma análise dos resultados 

obtidos quanto ao consumo de energia, qualidade das grandezas mensuradas, 

qualidade da comunicação. 

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões obtidas, onde é 

demonstrada a importância do uso desta tecnologia para agricultura em pequenas e 

médias propriedades, sobre os métodos desenvolvidos para gerenciamento de 

energia e comunicação e seu uso em outros ambientes. Ainda são relacionados 

melhorias e complementações que podem ser estudadas para trabalhos futuros e 

novos desenvolvimentos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo será exposta a fundamentação teórica do mesmo onde 

buscou-se analisar diversos aspectos da meteorologia aplicada ao meio agrícola 

onde esta pode auxiliar de forma positiva, bem como trazer informação para que se 

possa evidenciar a importância do monitoramento de condições climáticas. Também 

procurou-se demonstrar qual é o nível de desenvolvimento que se tem atualmente 

relacionado ao tema isto é, o estado da arte. 

 

2.1. METEOROLOGIA E AGRICULTURA  

 

A meteorologia é a ciência que estuda os processos físicos que governam o 

comportamento da atmosfera e as interações entre os fenômenos atmosféricos e a 

superfície da Terra. O objetivo principal da meteorologia é explorar o conhecimento 

a respeito dos fenômenos atmosféricos e aplicá-lo para a previsão de tempo e clima 

A meteorologia é uma ciência bastante aplicada. Diversos setores 

importantes das atividades humanas necessitam das informações sobre o tempo e o 

clima, podendo-se citar: defesa civil; agricultura; aviação e navegação (civil e militar); 

setor energético e de gerenciamento de recursos hídricos; estudos de impacto 

ambiental e controle de poluentes; planejamento comercial e econômico; setor de 

seguros; e apoio à organização de atividades de turismo, esporte e de espetáculos 

(Meteorologia UFSM). 

A Figura 01 mostra um alerta emitido pela Agência de Meteorologia 

Japonesa sobre o risco de um Tsunami, onde é possível observar a magnitude, 

localização e a quantos quilômetros ocorreu da costa da ilha, o que possibilita aos 

moradores evacuarem as áreas de risco se necessário. Caso estes fenômenos 

climáticos não fossem monitorados, as tragédias envolvendo desastres naturais 

seriam muito maiores, ocasionando muito mais vítimas. 

Além da importância da meteorologia no âmbito de segurança da população 

em relação a fenômenos climáticos, pode-se afirmar inúmeras outras áreas que a 

mesma contribui, em especial vamos citar a agricultura, que é parte integrante do 

escopo deste trabalho. 
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Figura 1 - Alerta de Tsunami na Japão  

Fonte: http://www.jma.go.jp, 2015 
 

Na agricultura as condições climáticas são determinantes desde o início do 

projeto agrícola, como por exemplo, para escolher a cultura que será cultivada 
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necessita-se saber os dados climatológicos da região, como temperaturas mínima e 

máxima, períodos de chuva, quantidade de chuva, períodos de seca, entre outros 

fatores. 

Analisando casos de agricultores já instalados, com cultivares condizentes as 

regiões, e que ainda não possuem um sistema de monitoramento climático, é 

possível verificar ganhos que foram obtidos devido a inserção de utilização de um 

sistema de monitoramento.  

Um artigo da Secretaria do Estado de Agricultura e Pecuária do Rio de 

Janeiro, mostra o excelente resultado que foi obtido na região serrana através do 

monitoramento das condições climáticas. O estudo apresentado foi realizado em 

lavouras de tomate da Região Serrana em Nova Friburgo e Sumidoro.  

No artigo é encontrado um resumo de como os equipamentos funcionam: 

Equipamentos instalados nas lavouras colhem informações sobre a 

quantidade de chuva, temperatura, umidade relativa do ar e o molhamento das 

folhas, tempo médio em que a vegetação permanece com água na superfície. Os 

dados são enviados para um servidor em São Paulo a cada 15 minutos e, após 

processados, ficam disponíveis para os agricultores familiares na internet (SEAPEC, 

2013). 

É possível evidenciar a importância do monitoramento através dos 

equipamentos para o produtor rural, como também para sociedade devido a redução 

de custo de produção, como também a economia de um recurso natural cada vez 

mais escasso, a água, demonstrando a economia ocasionada devido ao 

monitoramento. 

Ao reduzir em 42% a utilização de defensivos agrícolas, além dos benefícios 

para a saúde e meio ambiente, o produtor também economiza por safra, a cada mil 

pés de tomate, R$ 300,00 com a compra dos produtos e 4.800 litros de água doce 

limpa, já que não precisa usar o recurso hídrico na diluição do agrotóxico para 

pulverizar a lavoura. (SEAPEC, 2013). 

Ainda é mostrado que o monitoramento climático reduz 42% do uso de 

agrotóxicos em lavouras na Região Serrana, evidenciando a importância da 

meteorologia na agricultura  
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Assim temos a dimensão da importância do monitoramento de condições 

climáticas para agricultura, onde este gera ganhos tanto para o agricultor quanto 

para sociedade 

 

2.2. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

As estações meteorológicas têm por finalidade monitorar as condições 

climáticas através de instrumentos equipados com sensores, podendo estes ser 

eletrônicos, que efetuam medições e registro das variáveis (dados climatológicos), 

sendo as estações utilizadas em diversos setores da sociedade, como por exemplo: 

no meio agrícola, estações de estudo, estações em vias de trafego, estações de 

bacias de rios, estações remotas nos polos terrestres, entre outros. 

 As estações basicamente são constituídas de uma placa eletrônica principal 

onde todas as informações são processadas, armazenadas, possuem sensores, que 

são considerados o ponto principal como também uma fonte de energia. 

 Existem no mercado diversos modelos de estações meteorológicas, desde 

as mais simples até estações de pesquisa de alta tecnologia. O que determina a 

escolha da estação é seu custo benefício variando este de estações analógicas de 

monitoramento na casa de centenas de reais, a estações automáticas via satélite na 

casa de milhares de reais.  

Pode-se citar como exemplos os preços da empresa AZULA, revendedora de 

estações meteorológicas da empresa DAVIS, como também a empresa MUNDO 

CLIMA, a estação Davis Vantage Pro 2 pode ser observada na Figura 02. 

Estação Meteorológica Davis Pro2 Modelo 6153. R$7.990,00.  

Fonte: http://www.mundoclima.com.br/ Acesso em: 22/01/2015 

Estação Meteorológica Davis Vantage Pro2 Modelo K6152. R$ 7.455,00 

Fonte: http://www.azula.com.br/ Acesso em: 22/01/2015 
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Figura 2 - Estação Davis Pro2 

Fonte: www.davisnet.com, 2015 
 

Para entender melhor o conceito da utilização da estação meteorológica 

podemos voltar a um dos modelos de estação de monitoramento climático mais 

simples encontrados, as estações meteorológicas de monitoramento analógicas. 

 Estas estações foram o primeiro modelo utilizado e ainda são utilizadas, 

consistindo basicamente em sensores analógicos que necessitam de monitoramento 

de uma pessoa que verifica nos instrumentos os valores e tira as leituras das 

condições climáticas.  

Na Figura 03, podem ser observados os 3 principais instrumentos utilizados em 

estações analógicas: o pluviômetro, o termômetro e o termohigrômetro. Estes 

instrumentos sujeitos ao erro humano quando se efetua a leitura, contudo são 

instrumentos de grande importância pois são uma forma de monitoramento de 

baixíssimo custo . 

 



25 

 

 
Figura 3 - Instrumentos analógicos para meteorologia. 

Fonte: Incoterm, 2015 
 

 Na continuidade da evolução tecnológica das estações meteorológicas 

temos as estações digitais. Estas já possuem uma interface para o usuário, podendo 

variar de um simples display até uma interface que pode ser acessado de qualquer 

lugar do planeta. 

 A Figura 04 mostra um termo higrômetro digital, que é o elemento básico 

das estações digitais, onde os sensores são conectados a um microcontrolador 

eletrônico que efetua as leituras e exibe as mesmas em um display. O modelo 

apresentado somente grava os dados de mínima e máxima temperatura, assim 

como o termômetro analógico mostrado na Figura 3. 

 
Figura 4 - Termo higrômetro Digital 

Fonte: Incoterm, 2015 
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 A evolução do sistema das estações meteorológicas digitais foi a inserção 

de um data logger para que todos os registros obtidos pela estação fossem 

gravados de tempos em tempos em um arquivo ou em uma memória registradora 

onde essas informações pudessem ser acessadas pelos usuários. Na continuidade 

da evolução das estações meteorológicas percebeu-se a necessidade da instalação 

das mesmas em pontos onde estariam distanciados dos centros de controle. Sendo 

assim, o passo tecnológico seguinte foi a implementação de sistemas de 

comunicações para estações meteorológicas. 

 Podem-se citar 3 modelos de estações meteorológicas com comunicação: 

Estações meteorológicas via rádio: são as que utilizam sistema de 

comunicação via rádio, tendo suas limitações de comunicação a distância máxima 

do rádio transmissor da estação. Contudo as mesmas podem utilizar repetidores 

para aumentar a distância até a fonte. 

Estações meteorológicas via GSM/GPRS, são estações que transmitem os 

dados via rede de telefonia celular. Sua limitação é a área de cobertura das 

operadoras. Para sobrepor estas limitações podem-se utilizar de antenas 

GSM/GPRS. 

Estações meteorológicas via satélite: são estações de maior tecnologia, 

encontradas principalmente em estações de pesquisa, como por exemplo, as 

estações instaladas na Antártida. Uma das estações instalada na Antártida, que se 

pode citar é a estação australiana. Esta mesma utiliza comunicação via satélite e 

utiliza de algoritmo de  baixo consumo, sendo que a mesma tem seu sistema 

energético recarregado por painéis fotovoltaicos. A Figura 5 mostra duas imagens da 

estação australiana instalada na Antártida.  

 
Figura 5 - Estação automática Australiana via satélite na Antártida 

Fonte: http://www.antarctica.gov.au, 2015 (Fotos: D. Colborne, Tod Iolovski) 
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Pode-se mostrar a evolução das estações através de um simples diagrama 

de blocos, conforme Figura 6. 

.  

 
Figura 6 - Evolução tecnológica das estações meteorológicas. 

Fonte: O Autor, 2015 
 

 Observando a evolução tecnológica das estações meteorológicas e levando 

em consideração o custo de cada modelo percebe-se a lacuna deixada entre 

estações básicas somente de monitoramento e estações com comunicação podendo 

ser instaladas em pontos remotos com softwares de monitoramento. Entre esses 

modelos de estações meteorológicas o custo é muito distinto, fazendo com que os 

pequenos e médios produtores não tenham acesso a estação com uma maior 

tecnologia devido ao alto investimento. 

Para ilustrar a situação dos sistemas de monitoramento das condições 

climáticas integrados as doenças dos cultivares podemos citar o sistema de 

monitoramento do CIRAM EPAGRI, onde é possível verificar os dados climáticos 

coletados pela estação, conforme apresentado na Figura 07. 
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Figura 7 - Dados meteorológicos da Estação de Porto Amazonas 

Fonte: CIRAM, 2015 

 

O sistema de monitoramento de condições climáticas, além de coletar e 

armazenar os dados climáticos, também está programado para emitir alertas, do 

grau de severidade e possibilidade de ocorrência de doenças, como por exemplo a 

mancha da gala, mostrada na Figura 8. Para tal fim é empregada uma metodologia 

do cálculo das condições climáticas, onde utilizam-se os dados obtidos, como PMF 

(ponto de molhamento foliar), temperatura e UR (umidade relativa) para determinar a 

possibilidade de surgimento da doença no cultivar. 
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Contudo este projeto que conta com 20 estações agrometeorológicas 

telemétricas automáticas de monitoramento teve um custo inicial estimado em mais 

de R$ 500 mil, segundo CIRAM. 

Voltando as estações vale ressaltar que os principais componentes são seus 

sensores, pelo fato dos mesmos serem a interface entre os fenômenos físicos e os 

dados eletrônicos. Sendo assim, foi um estudo mais profundo sobre os sensores 

para determinar quais seriam utilizados, levando em conta as principais 

características dos mesmos. 

Segundo Werneck (1996), os sensores são dotados de algumas 

características, entre as quais estão: faixa de medição, resolução, linearidade, 

histerese, exatidão ou erro, precisão, estabilidade e faixa de atuação. 

Estas características são descritas a seguir. 

Figura 8 - Mancha da Gala – Severidade Estimada 
Fonte: CIRAM, 2015 
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● Faixa de medição: mostra todos os níveis de modulação (amplitude) do sinal de 

entrada nos quais o sensor irá operar;  

● Resolução: é a menor variação do sinal de entrada que é perceptível ao 

instrumento ou que o mesmo pode medir; 

● Linearidade: é o grau de proporção entre o sinal emitido e a grandeza física 

real. Quanto maior a linearidade mais confiável é o retorno do sensor ao estimulo. 

Devido a maior precisão ao sistema de controle os mais utilizados são sensores 

lineares. Existem também sensores não lineares que podem ser utilizados quando, 

em faixas limitadas, desvios são aceitáveis, ou quando á necessidade de correção 

do sinal de origem, sendo assim adjuntos a adaptadores especiais; 

● Histerese: quando o estímulo de entrada que excita um instrumento ou sensor 

aumentar até um determinado valor, o instrumento trará como resposta o valor real. 

Contudo quando o estimulo entra numa faixa onde o valor é mais elevado e 

decrescer até o mesmo valor anterior, o instrumento poderá acusar um valor 

diferente daquele acusado antes e, neste caso, há uma histerese. São inúmeras as 

causas de histerese podendo dentre elas ser, atrito mecânico nos ponteiros de um 

instrumento de medida, resposta de frequência, inércia molecular etc.; 

● Exatidão ou Erro: é a diferença absoluta entre o valor real da grandeza física e 

o valor mensurado pelo instrumento. O mesmo pode ser em percentagem ou em 

partes por milhão (ppm), quando esse valor é muito pequeno. Quando o mesmo é 

apresentado, costuma-se informar em que escala ou em que valor dentro da faixa 

ela é valida. Outra forma é informar o erro máximo dentro da escala. Quando é 

utilizado o erro relativo, este é mostrado em porcentagens do fundo de escala; 

● Precisão ou Repetibilidade: é a capacidade de conseguir o mesmo valor em 

várias medidas. Podendo ser considerado o desvio padrão das medidas efetuadas 

de um mesmo valor como também o maior erro aguardado em qualquer medida;  

●Relação Sinal / Ruído: é a relação entre a potência de um sinal existente na 

saída de um instrumento e a potência do sinal de ruído quando o sinal é ausente. 

Pode ser dado em decibéis (dB), considerado como sendo vinte vezes o logaritmo 

natural da relação sinal ruído; 

● Estabilidade: é a susceptibilidade de um circuito eletrônico retornar a um 

estado de regime permanente depois de receber um sinal transitório, como por 

exemplo, um degrau ou pulso. É diretamente ligado ao ganho de realimentação e da 

frequência de ressonância do sistema; 
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● Isolação: é a maior tensão aceitável em um determinado circuito do 

instrumento ou transdutor sem que ocorra a ruptura da junção dielétrica de um ponto 

e o potencial de terra do instrumento, acarretando uma descarga elétrica para os 

outros pontos. Considerando aparelhos utilizados para medidas em altas tensões, 

esta é uma informação muito importante pois a mesma tem a ver com a segurança 

de operação de mesmo; 

● Resposta de Frequência: em sistemas eletrônicos que operam com sinais 

elétricos uma das limitações é a frequência, pois sinais de determinadas frequências 

são reproduzidos de outras frequências. Sendo assim, define-se a resposta de 

frequência como o intervalo do espectro que determinado sistema pode reproduzir; 

● Deriva: representa a transformação de alguma variável com o passar do tempo. 

Essa variação, por exemplo, pode ser ocasionada por fadiga de algum componente 

ou por uma variação de temperatura. A unidade é geralmente uma derivada, ou seja, 

a deriva é sempre dada em relação a outra grandeza; 

● Faixa de atuação: é a faixa de valores da grandeza assegurados em que pode 

ser utilizado o instrumento, sem que haja destruição ou imprecisão (Werneck, 1996). 

A análise destas características é um fator crucial para um bom 

desenvolvimento do sistema de monitoramento que elas vão determinar qual o erro 

que cada grandeza pode apresentar uma vez, e quanto tempo demora a 

estabilização de um determinado sensor, fatores estes que tem influência no 

consumo energético do mesmo e o custo de cada um. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os hardwares utilizados no projeto, 

trazendo uma explicação sucinta sobre cada um deles, bem como do software 

utilizado para programação e para interface com o usuário. Também é apresentado 

o método de desenvolvimento do projeto, onde se expõe as etapas e as soluções 

obtidas com a utilização do método para resolução de outros problemas que não 

fazem parte do estado deste trabalho. 

 

3.1. MATERIAIS 

 

A estação meteorológica é constituída de duas partes, sendo uma remota e 

uma local.  

A estação local é constituída de uma placa eletrônica principal ARDUINO 

UNO interligada a um RASPBERRY, sendo este utilizado como servidor de dados e 

servidor da interface para com o usuário, e um rádio nRF24l01 é utilizado para 

comunicação com a estação remota.  

A estação remota é constituída de uma placa eletrônica microprocessada 

principal, ARDUINO MEGA 2560, onde junto a mesma estão incorporados circuitos 

adicionais para utilização de diversas funções, a comunicação da mesma com a 

estação remota é feita através de sistema de transmissão a rádio utilizando-se do 

rádio nRF24l01. O fornecimento de energia elétrica para estação é feito por meio de 

uma bateria de chumbo ácido de 12 V / 7,0 Ah. A bateria possui um sistema de 

painéis fotovoltaicos para a recarga de energia devido a estação estar em local 

remoto. Os painéis são monocristalinos, com potência de 10 W / 9 V / 1,11 mAh e o 

gerenciamento do carregamento das baterias é feito por meio de um controlador 

Solar Charge Control 10 A. O sensoriamento é constituído de: 

Temperatura ambiente: DHT11- D-Robotics; 

Umidade do solo 10 centímetros e 50 centímetros de profundidade: FC – 28 

+ LM393;  

Umidade do ar: Sensor BOSCH Bmp085; 

Pluviometria, velocidade e direção do vento:  Sensores WS1030. 
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O embasamento sobre cada um dos itens acima citados será apresentado n 

referência. 

 

3.1.1 Características do Arduino Mega 2560 

 

O Arduino Mega é uma placa eletrônica que utiliza o chipset ATmega2560. 

Possui interfaces de entradas e saídas digitais em um total de  54 pinos, podendo 

destes 14 serem utilizados como saídas PWM. Além disso possui 16 entradas 

analógicas que são utilizadas na estação para ligação dos sensores. A placa possui 

interface USB podendo ser conectada a um computador para sua programação 

utilizando um software livre.  

O Arduino é de vasta utilização podendo ser utilizado para automação, 

robótica, sistemas embarcados entre outros.  

O Arduino é um hardware comercial pronto e compacto, sendo esta uma das 

vantagens em utilizá-lo. Ele já possui as interfaces necessárias para a maioria dos 

projeto acadêmicos, como também para projetos profissionais. A Figura 09 mostra o 

Arduino Mega 2560. 

 
Figura 9 - Arduino Mega 2560 
Fonte: http://arduino.cc, 2015 

 

Existe no mercado uma vasta opção de complementos para o hardware, que 

são denominados shields. Estes são placas que podem ser conectadas ao Arduino 

ampliando seus recursos como por exemplo: comunicação wireless, localização 
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GPS, armazenamento de dados em cartão de memória, comunicação ethernet, 

entre outros. Há também placas adicionais para sensoriamento, como as usadas 

neste trabalho, e placas para uso em robótica: controle de motores, detecção de cor 

RGB e sensores de distância ultrassônicos. 

O Arduino também pode ser utilizado em ambiente industrial, como será 

exposto no subitem 3.3 - Validação do Método, onde o mesmo método que foi 

utilizado para concepção da estação meteorológica foi utilizado para o controle de 

produtividade de uma indústria, como também para um sistema de alarme da área 

de utilidades da mesma indústria. 

 

3.1.2 Características do Arduino Uno R3 

 

O Arduino Uno R3 é uma placa eletrônica microcontrolada da mesma família 

da Arduino Mega, com um pouco menos de recursos, começando pelo seu chipset 

um ATMega328 com um pouco menos de recursos que o ATMega2560, as 

interfaces digitais demonstram esta diferença passando de 54 no ATMega2560 para 

14 interfaces no ATmega328, podendo 6 ser utilizadas em PWM. 

Apesar disto o Arduino Uno R3 é mais difundido devido a sua diferença no 

custo, sendo este mais barato, como também as fato de atender pequenas 

aplicações e soluções em sistemas embarcados. A Figura 10 mostra um Arduino 

Uno R3, onde pode se observar que o mesmo é mais compacto que o Arduino 

Mega. 

 
Figura 10 - Arduino R3 UNO 

Fonte: arduino.cc, 2015 
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O Arduino R3 Uno também possui shields para ampliar seus recursos e o 

software para programação é o mesmo utilizado no Arduino Mega. 

 

3.1.3 Características do Rádio nRF24l01+ 

 

É um radio transmissor receptor fabricado pela empresa NORDIC, que opera 

em uma frequência de 2,4 GHz. É utilizado em diversas aplicações que requerem 

redes sem fio entre dispositivos, podendo citar projeto com PIC, Raspberry e 

Arduino, que é o caso deste trabalho.  

Este trabalha com uma velocidade de operação de 2 Mbps, utilizando de 125 

canais, tem um alcance de 100 metros em ambiente fechado e até 750 metros em 

ambiente aberto transmitindo a 2 Mbps. É construído por um módulo eletrônico 

compacto podendo ser encontrado em duas formas, antena integrada ou antena 

externa: 

Pode-se observar o módulo com antena integrada na Figura 11, sendo este 

um módulo mais compacto, ideal para aplicação de menores distância e onde seja 

necessário um circuito que ocupe pouco espaço. 

Na Figura 12 temos o módulo com antena externa. Este módulo possui um 

maior alcance de envio e recepção de dados devido a amplificação de sinal gerada 

pela utilização da antena externa, sendo ideal para transmissões em campo aberto. 

Ambas as versões possuem um conector de 8 pinos, sendo estes uma 

evolução do nRF24l01, onde o mesmo possui 10 pinos. 

 
Figura 11 - Rádio nRF24l01 compacto 

 Fonte: Autor, 2015 
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Figura 12 - Rádio nRF24l01 com antena integrada 

Fonte: Autor, 2015 
 

Este rádio que atende os requisitos do sistema de monitoramento 

principalmente por ter a opção de stand-by, que faz com que seu consumo de 

energia seja mínimo, conforme se pode observar no Quadro 01.  

 

 

Símbolo Parâmetro Tipo Unidade 

 

IOP Corrente média de fornecimento em 

funcionamento 
24 mA 

 

ISTANDBY Corrente de alimentação em modo de espera 480  

 

µA 

ITX Corrente em modo de transmissão em 0dBm  11.1  

 

mA 

IRX Corrente em modo de Recepção de 2 Mbps 13.3  mA 

 

Quadro 01 - Consumo energético rádio nRF24l01 – NORDIC datasheet nrf24l01. 

 

A Figura 13 mostra um gráfico do consumo de energia do rádio ligado todo 

tempo (linha vermelha), onde não foi implementado um algoritmo para eficiência 

energética, como também o consumo energético com o algoritmo para eficiência 

energética (linha verde). 
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Figura 13 - Gráfico de consumo rádio nRF24l01 

O autor, 2015. 
 

É possível perceber na Figura 13 a diferença em operar com o rádio o tempo 

todo ligado em relação a utilizar um algoritmo onde o mesmo fique em standby para 

ter uma melhor eficiência energética.  

O rádio ligado durante uma hora teria um consumo de 15,3 mAh, sendo que 

em standby o consumo seria de 0,63 mAh. Considerando a utilização do mesmo 

para o envio e recebimento dos dados no projeto e utilizando-se do algoritmo de  

baixo consumo, onde o rádio é acionado para transmissão de dados a cada dez 

minutos e retorna ao estado de standby ao finalizar a tarefa verificou-se que o 

mesmo tem um consumo de 2,42 mAh. 

 

3.1.4 Características do complemento Arduino Ethernet com SD CARD 

 

O Arduino Ethernet com SDCard um complemento muito utilizado no 

Arduino, para utilização do mesmo online, bem como para datalogger utilizando o 

cartão de memória para armazenamento de informações. Este complemento é 

baseado no chip WIZnet ethernet W5100, podendo ser utilizado em redes IP sobre 

os protocolos TCP ou UDP. 

Neste trabalho o complemento foi utilizado para gravação dos dados na 

estação local enquanto o servidor estiver off-line, sendo assim as informações ficam 

no cartão de memória e não serão perdidas devido a capacidade do mesmo. A 

figura 14 mostra o Ethernet shield com suporte a cartão de memória. 
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Figura 14 - Ethernet Shield com SDCARD 
Fonte: arduino.cc 2015 

  

Já na estação remota foi utilizado um shield mais compacto, conforme 

mostra a figura 15, com menor consumo energético, um sdcard shield que não 

possue a função ethernet, devido que a mesma não se faz necessária na estação 

remota. 

 
Figura 15 - SDCARD Shield 

Fonte: Autor, 2015 
 

3.1.5 Módulos fotovoltaicos com controlador de carga 

 

Os módulos fotovoltaicos são a fonte de reabastecimento de energia do 

sistema. Os mesmos são responsáveis pela recarga da fonte de energia da estação 

remota, que são as baterias. O gerenciamento da recarga é feito por meio de um 

controlador de carga de 10 A, para que não haja sobrecarga na bateria.  

O painel utilizado no projeto foi o painel de 10 W. Este painel trabalha com 

uma tensão de 17,8 V e uma corrente de 0,56 A, que permite uma recarga da 

bateria em menos de 2 horas, considerando que esta carga do painel esteja em 80% 

de incidência solar. Sendo assim não é necessário um grande período de exposição 
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solar, o que permitem que a mesma seja instalada remotamente, não sendo 

necessária a substituição das baterias em curto espaço de tempo. 

O controlador de recarga do sistema permite que a bateria não seja 

sobrecarregada, evitando expor a mesma a uma condição que poderia facilmente 

danificá-la. 

 

3.1.6 Características do sensor de temperatura ambiente e umidade do ar 

 

O sensor utilizado no projeto foi o Dht11, sendo este sensor utilizado para 

medição de temperatura e umidade. A escolha do mesmo se deu pela versatilidade 

de realizar a medição de duas grandezas em um só sensor. Na Figura 16 pode-se 

observar o sensor. 

Dentre as características do mesmo estão: 

●Tensão de Alimentação: +5V; 

●Range de temperatura: 0 a 50ºC com erro de +/- 2ºC; 

●Range de umidade: 20 a 90% RH com erro de +/- 5%;  

●Interface Digital. 

  

 

 
 

Figura 16 - Sensor DHT11 
Fonte: Autor, 2014 
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3.1.7 Características do sensor de umidade do solo  

 

O sensor de umidade de solo utilizado foi o FC-28. A base do funcionamento 

do sensor são duas laminas metálicas, sendo estas inseridas no solo. As laminas 

são interligadas a um circuito comparador (LM 393) que verifica a resistência ôhmica 

entre as laminas. Sendo assim, havendo variação de umidade ocorre a variação da 

resistência ôhmica. É um sensor de baixo custo, em torno de R$ 20,00 e possui as 

características necessárias para o desenvolvimento proposto.  

 

 

 

3.1.8 Características do sensor de temperatura e pressão atmosférica: Bosch 

BMP085 

 

O sensor Bosch BMP085 é utilizado para mensurar duas grandezas físicas, 

a temperatura ambiente e pressão atmosférica. Um dos motivos que levou a escolha 

deste sensor foi o baixo consumo de energia, que é de 3 µA.    

É um sensor de alta precisão, utilizável em diversas aplicações, como: 

telefones celulares, dispositivos pessoais (tablets),entre outros. O custo deste 

sensor é de R$ 40,00. 

Sendo mais um sensor da família de sensores de baixo custo. Este é 

apresentado na Figura 17. 
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Figura 17 - Sensor de pressão atmosférica BMP 120 

Fonte: Autor 2015 
 

3.1.9 Pluviometria 

 

Para medição pluviométrica foi escolhido o pluviômetro digital da empresa 

Incoterm, Tal escolha foi devido ao seu baixo custo, atendendo assim uma das 

premissas do trabalho que é o desenvolvimento de uma estação de baixo custo. 

Este trabalha com o sistema de báscula, liberando a água após cada medição. A 

medição é realizada a cada 1 mm de água. O funcionamento do sensor é mostrado 

na Figura 18. 

 
Figura 18 - Funcionamento do pluviômetro de báscula 

Fonte: Incoterm 2015 
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3.1.10 Características do Relógio de Tempo Real (RTC) 

 

Foi escolhido como complemento o relógio de tempo real, RTC DS3231, 

devido sua exatidão e também seu baixo custo. Ainda, o mesmo é um hardware 

compacto, e já vem com o slot para bateria do RTC incorporado. 

O RTC é utilizado no projeto para a contagem de tempo real (hora, minuto 

segundos, dias, meses e anos), para que as informações oriundas da estação 

remota cheguem datadas. O RTC é parte vital do sincronismo entre as estações, 

pois o envio e recebimento das informações está baseado nele, garantindo assim 

que a transferência das informações sempre ocorrerá de forma correta. Contudo se 

um dos rádios estiver com seu RTC diferente do outro ocorre uma falha na 

transmissão, pois enquanto um rádio estiver em operação, o outro ainda estará em 

stand by. O complemento pode ser visto na Figura 19. 

 

 
Figura 19 - RTC DS3231 Shield 

Fonte: Autor, 2015 

 

3.1.11 Bateria 

 

 A bateria utilizada no projeto foi uma bateria de chumbo ácido, comumente 

utilizada em alarmes residenciais e sistemas de iluminação de emergência. A bateria 

tem autonomia de 2,5 Ah, operando na tensão de 6 V, considerando o consumo da 

estação 7,25 mAh, devido a utilização do algoritmo de  baixo consumo e que a 

bateria esteja totalmente carregada. Isso equivale a autonomia estimada de 812 

horas, ou seja, aproximadamente de 34 dias, sem que haja recarga da bateria. 
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3.1.12 Software de programação: Arduino 1.0.5-r2 

 

É um software gratuito de linguagem de programação simples, chamada de 

wiring, Esta linguagem é muito próxima a linguagem C++ com algumas pequenas 

modificações. 

Para algumas aplicações específicas, como a estação meteorológica, são 

necessárias a adição de bibliotecas extras ao pacote padrão que vem com o 

software, as quais estão disponibilizadas na internet. 

 

3.1.13 Criptografia 

 

Para segurança dos dados que trafegam entre as estações, foi estudado a 

criptografia de dados, como também, para que caso dois produtores próximos 

possuam estações, e para que elas não trafeguem dados de uma para outra de 

forma errônea, foi desenvolvido um sistema básico de criptografia dos dados. A 

criptografia é baseada nas estampas de tempo das estações, integrado ao código de 

cada estação, e a uma fórmula matemática implementada no algoritmo, que consiste 

em que cada estação remota se comunica diretamente com a estação base 

correspondente, para evitar que alguém que venha a enviar outros tipos de dados, 

ou que alguma outra aplicação venha a interferir nos dados da estação. Os dados 

que são enviados, não estão com seus valores originais. Assim se alguém receber 

estes dados estará impossibilitado de interpretá-los pois estão criptografados.  

 

3.1.14 Software PC 

 

A estação local foi conectada a um computador, onde foram instalados os 

softwares para se utilizar dos dados da estação via rede. Os requisitos não são de 

alta complexidade, podendo esta ser instalada em um computador doméstico.  

O software para interface do usuário  utiliza de 3 ferramentas: 

A interface com o usuário, desenvolvida para trabalhar em navegadores 

WEB. 

A interface com o usuário foi programada em PHP, foi escolhida a interface 

de utilização da estação uma interface WEB, podendo ser utilizada em um 

navegador WEB em qualquer computador conectado a rede do computador servidor 
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da estação meteorológica, como também podendo ser configurado para ser 

acessado via internet, devido o mesmo ser uma página WEB que pode ser aberta 

por smartphones, tablets e computadores o que facilita a utilização dos dados da 

estação e também um monitoramento em tempo real.  

A Figura 20 demonstra a interface WEB, a tabela de dados dos últimos 7 

dias captados pela estação Na Figura 21 estão mostrados os gráficos gerados com 

os dados da estação que podem ser escolhidos pelo usuário. 

 

 
Figura 20 - Interface WEB Dados dos últimos 7 dias 

Fonte: O Autor, 2015 
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Figura 21 - Interface WEB Dados Gráficos 

Fonte: O Autor, 2015 

 

O sistema possui um banco de dados onde há o gerenciamento dos dados 

coletados pela estação remota. 

Também possui um sistema de coleta de dados que ao encontrar novos 

dados na pasta de dados recebidos incorpora os mesmos ao banco de dados e cria 

um backup. 

 

3.1.15 Banco de dados 

 

Foi utilizado o banco de dados SQL, por ser um banco de dados gratuito, o 

que não acarreta custos adicionais ao desenvolvimento. O banco de dados se 

mostrou uma excelente ferramenta, devido a velocidade de resposta quando 

solicitadas as consultas geradas pela interface WEB. 
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3.2. MÉTODOS 

 

No primeiro protótipo desenvolvido foi utilizado um microcontrolador da 

família PIC 18F, sendo que este mostrou resultado positivo, como um data logger 

para os sensores interligados ao mesmo. Contudo sua montagem e custo final 

estavam elevados. Tendo em vista que um dos objetivos do projeto é a utilização da 

estação meteorológica por pequenos e médios produtores rurais, não poderia então 

se aceitar este custo no desenvolvimento, bem como na concepção da estação.  

Houve então uma evolução tecnológica do projeto, onde foi substituído o 

microcontrolador por um Arduino ATMega2560, sendo que este já está incorporado 

em uma placa eletrônica com portas definidas por pinos sendo assim não há o custo 

de desenvolvimento de um circuito eletrônico. É somente necessário a colocação 

dos módulos complementares para a parte do circuito eletrônico, o que viabilizou a 

utilização deste microcontrolador em relação ao primeiro protótipo. 

Assim o protótipo inicial foi refeito e entrou em teste o novo hardware, uma 

placa ARDUINO, onde foi incorporado um complemento para utilização de um cartão 

de memória na estação meteorológica, onde os dados coletados seriam guardados. 

Nesta etapa do desenvolvimento a estação contemplava somente um sensor de 

teste, o sensor DHT11, que efetuava a leitura de temperatura e umidade. A mesma 

ainda não possuía comunicação, Sendo somente um data logger que ainda 

necessitava ficar conectado a uma fonte de energia. 

Vencida a etapa inicial com o novo modelo para estação começaram a ser 

incorporadas novas funções, testados novos sensores, em um segundo protótipo 

que já continha outros sensores, e uma bateria para não ter a dependência de uma 

fonte de energia elétrica, contudo ainda não se tinha o sistema de recarregamento 

de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos. Os testes já foram realizados 

sem a necessidade de conexão com a rede elétrica podendo ser efetuado em locais 

remotos. O projeto também ainda não contemplava de comunicação via rádio, os 

dados eram lidos do cartão através de conexão do cartão SDCARD em um 

adaptador USB conectado a um computador. 

 O próximo passo para a concepção da estação meteorológica, foi a 

incorporação de um sistema de transmissão dos dados. Desta forma chegou-se a 

terceira versão do projeto, onde foi escolhido o nRF24l01, um rádio com as funções 

desejadas no projeto, e principalmente com um consumo energético ideal para um 
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sistema de  baixo consumo, pois o mesmo opera em modo standby, oferecendo 

assim uma enorme economia de energia.  

 Os primeiros testes com o rádio não foram nada positivos. Os testes eram 

de envio de dados digitais, sinais 0 e 1, ligar e desligar um dispositivo conectado a 

outro rádio através de um Arduino. Contudo, o mesmo não se comunicava 

corretamente, após uma pesquisa sobre falhas no rádio, descobriu-se que o mesmo 

causa uma corrente muito elevada no início de operação de envio de dados sendo 

então necessário uma estabilidade no fornecimento de energia para o mesmo. Para 

isto foi colocado junto a entrada de energia do mesmo um capacitor de 10 uF para 

não ocorrer a queda de tensão causando esta falha no rádio. 

 Em situação normal quando ambas as estações estão ligadas, os dados 

recebidos pela estação local estão sendo copiados para uma pasta no 

microcomputador, onde uma nova etapa do projeto foi desenvolvida, que foi a 

interface com o usuário. 

A interface escolhida foi uma interface WEB, para que os dados possam ser 

acessados por qualquer computador que estiver na rede, bem como se a estação 

local estiver conectada a um computador que possua acesso a internet a página 

WEB da estação pode ser acesso de qualquer local. Como a interface do usuário 

está em modo WEB, pode também ser acessado por smartphone, tablet, entre 

outros dispositivos com acesso a internet. 

 O desenvolvimento da interface se deu com softwares gratuitos, para não 

acarretar em um custo adicional para estação. 

Outro ponto abordado foi o estudo da segurança de dados, devido a vasta 

aplicação do método utilizado para desenvolvimento do projeto, fez-se necessário 

incluir ao projeto a criptografia. No campo dificilmente ocorrerá algum tipo de 

interferência na segurança dos dados que trafegam entre as estações, contudo 

quando o método é utilizado para resolução de problemas industriais ou de outros 

setores, o risco de segurança com os dados que estão trafegando são mais altos, 

sendo assim se faz necessária a criptografia dos dados, bem como a inclusão no 

algoritmo de um código que possa reconhecer que os dados são oriundos da 

estação remota e não de um outro ponto, sendo este por interferência ou por um 

individuo mal intencionado. 

 Após a elaboração de uma criptografia básica para estação remota e para 

estação local foram realizados testes para verificação da funcionalidade. 
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A figura 22, demonstra a diferença de consumo energético entre o sistema 

convencional (normal), comparando o mesmo ao sistema de  baixo consumo: 

 

 
 

Figura 22 - Gráfico de consumo da estação em 2 modos 
Fonte: O autor, 2015 

  

Na Figura 22 vemos o gráfico que representa o consumo energético da 

estação, sendo que a linha vermelha mostra o consumo da estação no período de 

uma hora com algoritmo normal sendo que todos os circuitos permanecem ligados 

todo o tempo ocasionando um consumo de 24,5 mAh. Já a linha verde mostra o 

consumo da estação no mesmo período utilizando-se do algoritmo de  baixo 

consumo UBC, o que reduz o consumo para 3,83 mAh e faz com que seja possível a 

instalação da mesma em locais remotos com autonomia para os dias que não ocorra 

incidência solar suficiente para recarga. 

A análise dos resultados obtidos com o algoritmo de  baixo consumo, se 

torna muito interessante do ponto de vista energético, onde se pode verificar qual 

componente trazia o maior consumo energético, o rádio, pois o mesmo tem um 

consumo de 15,3 mAh, durante os picos de consumo nas transmissões, percebe-se 

então importância da utilização do algoritmo visando a eficiência energética. 

 Há Figura 23 mostra-se o fluxograma do funcionamento da estação 

meteorológica, demonstrando cada passo que é executado pela mesma e suas 

tomadas de decisões. 
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 A premissa do sistema da estação é que os controladores de tempo real de 

cada uma estão sincronizados para que sempre as mesmas possam acordar em 

horários iguais para que haja a transmissão de arquivos. 

ESTAÇÃO LIGADA
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Figura 23 - Fluxograma de execução do algoritmo 

Fonte: O Autor, 2015 
Pode-se verificar no fluxograma que a estação tem por premissa estar 

sempre em modo sleep, para que a mesma sempre esteja em modo de economia de 

energia. A estação possue duas possíveis interrupções de entrada para que a 

mesma saia do modo sleep. 

Uma das interrupções é o sensor de pluviometria que quando acionado ativa 

a estação através do pino de interrupção 03, que faz com que o algoritimo execute a 

função de incrementar 1 no contador, e registre o evento de uma contagem para o 

sensor o pluviométrico, ao finalizar o registro a estação volta para o modo sleep. 

A segunda possibilidade de colocar a estação em operação é através do 

relógio de tempo real, este por sua vez contém duas programações de alarme, um 

alarme para leitura dos sensores, programado por exemplo, para ser executado a 

cada minuto, e um segundo alarme, para o envio das informações da estação 

remota para estação base, programado por exemplo para ser executado a cada 10 

minutos. Como o valor de tempo utilizado para o envio das informações é um 
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múltiplo do valor de tempo para leitura, sempre que o RTC causar a interrupção e a 

estação acordar ela irá executar o mesmo código inicial. 

Primeiramente ligando os sensores, e aguardando o tempo de estabilização 

dos mesmos, posteriormente efetuando a leitura de cada sensor, dentro de uma 

variável no algoritmo, depois ele concatena essas variáveis e escreve as mesmas no 

cartão de memória da estação. 

Após a escrita dos dados coletados a estação verifica no RTC, se é o horário 

programado para o envio das informações coletadas, caso a resposta seja negativa 

a estação volta para o modo sleep. 

Caso receba uma resposta positiva que é o horário de transmissão dos 

arquivos, a mesma liga o rádio, aguarda um período de estabilização, e verifica se 

há resposta do outro rádio, caso negativo, ela incrementa 1 em um contador, e tenta 

novamente com um retardo de tempo, se caso esta resposta negativa persista por 

10 vezes fazendo com que o contador chegue a 10 a estação volta para o modo 

sleep, caso obtenha resposta do outro rádio da estação base, a estação inicia o 

envio de dados, e após os dados recebidos pela estação base, a estação remota 

volta para o modo sleep. 

O protocolo de comunicação utilizado para desenvolvimento do projeto foi o 

SPI, um protocolo utilizado para sistemas embarcados, tem por sua característica 

uma comunicação full-duplex na qual sempre ocorre a troca de dados em ambas as 

direções. 

 

 

3.3. VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

  

Neste subitem são abordados dois projetos que foram desenvolvidos em 

paralelo para se obter a validação do método, aproveitando-se de oportunidade de 

testes que ocorreram durante o desenvolvimento do projeto. 

 As validações ocorreram dentro da empresa PLASTILIT PRODUTOS 

PLÁSTICOS DO PR LTDA. (www.plastilit.com.br), uma indústria paranaense do 

ramo tubos, conexões e acessórios, com parque fabril de uma área útil de 90.000 

metros quadrados, produzindo anualmente cerca de 35 milhões de quilos de 

produtos plásticos contando com cerca de 800 colaboradores, situada na cidade de 
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Fazenda Rio Grande, onde o autor do trabalho tem o cargo de Coordenador de 

Manutenção Elétrica. 

 São duas oportunidades que ocorreram uma para teste do sistema a 

primeira foi de datalogger com gravação no cartão de memória, para o controle de 

produtividade, a segunda foi o controle de alarmes através de registro e envio de 

informações via rádio devido ser uma área remota. 

 

 

3.3.1 Controle de produtividade – Datalogger via ethernet 

 

Aproveitando a oportunidade que se tinha para validação do método de 

desenvolvimento utilizado, onde se tinha a necessidade de um controle digital de 

produtividade dos equipamentos, sendo este, feito por meio de um datalogger que 

registrasse cada ciclo efetuado pelo equipamento, bem como cada parada do 

equipamento, como também se o equipamento estava em alarme. Este controle 

precisava ser monitorado por uma interface usuário, observou-se assim a grande 

similaridade como projeto da estação, foi elaborado então um sistema para o 

controle de produção nos equipamentos, para este projeto foi elaborado um 

algoritmo baseado no algoritmo estudado para estação sendo que algumas 

alterações foram necessárias. 

O controle de produtividade de equipamento através de ciclos executados 

com a quantidade de peças produzidas por períodos, foi efetivado com o mesmo 

hardware utilizado na estação o Arduino que já tinha sido estudado para este fim. 

Foi desenvolvido um datalogger com a transmissão de dados via ethernet, diferente 

da estação, para alguns equipamentos onde os ciclos eram coletados através das 

portas digitais, uma para sinal de ciclo outra para alarme, e elaborado um pequeno 

sistema web para visualização das informações. O mesmo foi de excelente ajuda 

para a decisão de compra de um sistema profissional, pois com ele os testes 

puderam ser feitos e a cultura de utilização de um sistema de controle já estava 

implantada, sendo assim a aquisição do sistema foi muito mais fácil devido ao 

conhecimento adquirido, como também se pode negociar o preço do sistema, pois já 

era conhecida a estrutura de hardware e software para o controle desejado. 
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3.3.2 Controle de alarmes remoto do setor de utilidades  

 

Outro desafio que foi superado devido ao método estudado poder ser 

utilizado para resolução de diversas situações, foi onde na mesma empresa citada 

no subitem 3.3 Validação do método, ocorreu a necessidade do monitoramento do 

setor de utilidades, o setor de apoio ao setor produtivo da fábrica, onde encontram-

se os compressores, as torres de resfriamento, e os sistemas de bombeamento de 

água. Necessitava-se agora monitorar em tempo real cada um desses itens, 

havendo também a similaridade com o projeto da estação, devido que os setores de 

utilidades estão em uma área que não é possível se utilizar de rede ethernet, como 

foi utilizado no trabalho apresentado no subitem 3.3.1 Controle de produtividade. 

Sendo assim pode-se valer da utilização do mesmo sistema de transmissão de 

dados que a estação utiliza o sistema via rádio, que transfere as informações e 

apresenta as mesmas em uma interface web para o usuário (Figura 21), onde a cor 

de fundo dos ícones é utilizada para saber a situação dos equipamentos, se esta cor 

esta verde, significa que o equipamento esta em funcionamento normal, caso esteja 

amarelo indica que existe um alerta no equipamento, se estiver vermelho o 

equipamento esta parado devido a um alarme e caso esteja azul o equipamento esta 

desligado. Esta interface esta interligada a um sistema de alarmes sonoros que 

emite um alerta quando algum dos equipamentos do setor de utilidades esta com a 

indicação em vermelho, ou seja quando algum dos equipamentos esteja parado. 

 

 
Figura 24 - Interface WEB – Monitoramento de alarmes 

Fonte: O Autor, 2015 
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3.4. TESTES EXPERIMENTAIS 

 

Após todo o processo de concepção da estação meteorológica onde se 

chegou ao protótipo, conforme mostra a Figura 25, a mesma foi submetida a testes 

experimentais em campo.  

 
Figura 25 – Estação Meteorológica Remota 

Fonte: O Autor, 2015 
 

Os testes foram efetuados em ambiente rural, na propriedade do senhor 

Y.K., na cidade de Campo do Tenente, onde a estação remota foi instalada 

conforme mostra na Figura 26. 

 Para se ter uma referência do local de instalação da estação remota, pode-

se observar o ponto marcado em verde na figura 26, sendo este ponto próximo aos 

pomares de maçãs. A estação local ficou próximo ao escritório da propriedade 

conforme mostra o ponto azul marcado na mesma figura, em uma distância 

estimada entre as estações de 510 metros. 
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Figura 26 – Instalação das estações 

Fonte: Google Earth, 2015 
 

Após um mês de testes na propriedade o responsável pelos pomares senhor 

H.G., relatou os benefícios que a estação trouxe: 

 “A aplicação dos defensivos diminui, agora podemos controlar melhor, 

podemos ver no computador se está na hora de aplicar os produtos.” (Informação 

Verbal)². 

 Outro resultado positivo obtido no teste do protótipo na propriedade foi o 

alarme de geadas, onde não foi necessário o funcionário ficar acompanhando a 

queda de temperatura para ligar os irrigadores, a estação emitiu um alerta que está 

interligado a campainha da sede da propriedade. 

“Não precisei ficar a noite acordado, a campainha tocou de madrugada quando fui abrir a 

porta lembrei de olhar no termômetro e realmente a temperatura já estava em 4º C, era a 

hora certa para ligar a água” (Informação Verbal).² 

 Percebe-se a importância ao produtor de ter uma ferramenta para auxiliar no 

manejo da produção, quando a mesma está relacionada a condições climáticas.  

 Durante este período de testes algumas variáveis coletadas pela estação 

foram descartadas, devido serem valores não coerentes e oriundos de intervenções 

humanas. Um exemplo foi durante a aplicação de um insumo agrícola por aspersão 

onde a estação considerou um volume de chuvas. Devido a isto a estação foi 

posicionada a 30 metros do pomar, próxima a reserva ambiental da propriedade. 

 

 

² GONÇALVES, H. Depoimento usuário H.G.. Campo do Tenente, 2015.    Informação Verbal  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos com a utilização de um código que possibilita a 

economia de energia e vem ao encontro a sistemas de  baixo consumo mostra que 

foi obtido o que pretendia com o projeto relacionado a um sistema que só esteja em 

funcionamento quando realmente for necessário. 

Na Figura 27 pode se verificar o pico causado pelo rádio durante a 

transmissão comparado ao consumo total da estação. 

 

 
Figura 27 - Gráfico de consumo do projeto 

Fonte: O Autor, 2015 
 

Estes resultados demonstram que é possível a operação da estação em 

locais remotos operando com painéis fotovoltaicos para recarga da bateria, não 

necessitando que esta recarga seja diária, podendo a estação ficar até 8 dias sem a 

necessidade de recarga. Este é o ponto de resultado positivo obtido através do 

algoritmo. Caso seja necessária uma maior autonomia remota sem a necessidade 

de recarga da bateria, foram efetuados cálculos de uma bateria de chumbo ácido de 

12V / 7Ah, também comumente utilizada em centrais de alarmes residenciais, onde 

a mesma promoveu uma autonomia teórica ao sistema de 4551 horas, ou seja, 

aproximadamente 190 dias, possibilitando a estação ficar mais de 6 meses sem a 

necessidade de recarga e bastando ao painel fotovoltaico apenas 4 horas de 

recarga para uma recarga total da bateria. 

Outro resultado positivo importante foi a transmissão de dados através dos 

rádios nRF24l01, devido os mesmos ter alcance de até 1000 m em campo aberto. 
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Os testes que foram realizados para validação do método em ambiente 

industrial mostraram-se positivos onde pode se observar a transmissão dos dados 

via rádio, em uma distância de 150 metros. O diferencial dos testes executados em 

ambiente industrial foi a necessidade de monitoramento em tempo real, sendo assim 

a transmissão via rádio é executada a cada segundo, pois um alarme gerado de 

falha do setor de utilidades da unidade fabril, pode acarretar em grandes prejuízos 

se não solucionado imediatamente. 

O quadro 02 demonstra um simples levantamento de custos para estação 

meteorológica considerando os materiais, a interface usuário, a instalação técnica e 

a manutenção da mesma, ainda não estão considerados os impostos nos valores 

apresentados nem a variação do cambio internacional devido que alguns itens da 

estação são importados e sofrem com esta variação. 

 

Descrição Valor (R$) 
Estação remota + 
Estação local              2.700,00  

Software  
                 

400,00  
Instalação técnica + 
acompanhamento 

                 
600,00  

Manutenção 
                 

700,00  

Desenvolvimento + 
Fator de Garantia 

                 
900,00  

Total estimado 
                 

5.300,00 
 

Quadro 02 – Demonstrativo de custos da estação  

 

 Considerando as estações meteorológicas equivalentes de mercado, se o 

custo das mesmas for de R$ 7.455,00 pode-se afirmar que o custo da estação 

desenvolvida tem um valor atrativo aos médios e pequenos agricultores em relação 

as estações de mercado, principalmente pela estação ser projetada com algoritmos 

dedicados a cultura produzida, podendo este valor sofrer alterações dependendo da 

necessidade de cada produtor.  
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5 CONCLUSÕES  

 

Considerando o projeto desde sua fase inicial onde somente se tinha um 

datalogger baseado em um microcontrolador PIC 18F, a evolução do mesmo para 

um circuito eletrônico microcontrolado compacto já com periféricos de fácil aquisição 

no mercado, o sistema de transmissão de dados via rádio de baixo custo, um 

sistema energético independente para sua possível instalação em locais remotos 

juntamente ao algoritmo de  baixo consumo que faz com que essa autonomia seja 

possível, a criação de uma interface usuário WEB de fácil acesso e utilização, pode-

se afirmar que o projeto superou as expectativas do projeto inicial, que realmente o 

mesmo pode ser um produto, que agrega a sociedade devido aos seus diferenciais. 

Atualmente a estação usa o regulador linear para o controle de  tensão a 

otimização da fonte deixaria o sistema com ' baixo consumo'. 

Pode-se afirmar também que os objetivos traçados para estação 

meteorológica foram alcançados, e ultrapassou-se o horizonte que tinha-se traçado 

no início do projeto. 

Muitas funções foram incorporadas a estação meteorológica, e pode-se 

utilizar do mesmo método da estação para resolução de diversos problemas. 

Problemas industriais como a criação de alarmes para áreas de utilidades de uma 

indústria como citado no desenvolvimento da dissertação como também o controle 

de produção por máquina de uma indústria são exemplos de que o método que foi 

estudado e compreendido pode ser utilizado para diversos casos.  
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6 TRABALHOS FUTUROS 

 

Tendo em vista que o desenvolvimento do projeto, trouxe uma ferramenta 

para aquisição dos dados climatológicos, bem como a concepção de alguns 

algoritmos simples, como trabalhos futuros poderão ser desenvolvidos novos 

algoritmos, de acordo com cada cultura agrícola específica, bem como algoritmos 

que façam cálculos desconsiderando pontos fora da curva.  

Podem ser estudados complementos para estação que venham a 

automatizar processos agrícolas, dependo da cultura na qual a estação estiver 

instalada. 

Outra sugestão é a criação de algoritmos para o desenvolvimento de 

controle de pragas de acordo com especialistas do setor, para cada cultura a ser 

estudada, poderá ser agregado a interface usuário da estação meteorológica sendo 

que assim o sistema de monitoramento das condições climáticas poderá emitir 

alertas de tipos de doenças dos cultivares, como já faz para algumas doenças da 

cultura da maçã. 

Indo além do esperado como o método utilizado é um sistema embarcado 

baseado em ARDUINO, e a estação é um sistema embarcado remoto, com 

comunicação a distância, diversos projetos podem ser desenvolvidos utilizando-se 

deste conceito, ficando a critério do pesquisador utilizar este método para atender 

suas necessidades da melhor forma. 
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