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1. RESUMO  

Atualmente a tecnologia vem adquirindo espaço nas mais variadas áreas de 

aplicação, expandindo-se inclusive a áreas agrícolas, onde seu uso torna-se 

indispensável para a realização de tarefas que anteriormente eram realizadas 

manualmente e sem nenhum controle. Portanto este presente trabalho visa 

desenvolver um sistema de automação e controle de irrigação utilizando 

equipamentos de baixo custo e de fácil manuseio proporcionando maior flexibilidade 

e controle dos processos. 
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Dispositivos Eletrônicos  

 

2. INTRODUÇÃO 

Na área agrícola a produção e o controle eram realizados de forma mecanizada, 

manualmente, e necessitava-se de muitos funcionários para a realização das 

tarefas. Mas com o advento da tecnologia ocorreu à automação, que pode ser 

entendida como, o controle da produção por meio de dispositivos mecânicos ou 

eletrônicos, baseados em computadores para controlar a produção e calcular a ação 

corretiva mais apropriada a ser tomada. 

Desde os primórdios o homem utiliza da irrigação como técnica para levar água até 

as culturas e aumentar a sua produtividade. 

No Brasil a irrigação emerge das mais variadas condições de clima, solo e cultura, 

sendo necessário fazer a escolha do método certo de irrigação para satisfazer as 

suas necessidades. 

Com a expansão da agricultura, muitos problemas surgem devido à falta de 

conhecimento dos métodos de irrigação. Com isso gera-se uma grande insatisfação 

dos empreendedores devido à falta de bons resultados obtidos analisados a custo 

beneficio.  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo principal desse projeto visa à elaboração de um sistema para controle de 

irrigação, ventilação e iluminação inteligentes para implantação em estufa, bem 

como todo processo gerencial de produção das mesmas.  



 

O sistema possibilitará ao produtor ter o controle de produção de sua estufa, 

acompanhando todo o processo desde a plantação até a colheita, podendo assim 

gerenciar o controle de água, temperatura, umidade e iluminação de acordo com 

suas necessidades proporcionando uma maior versatilidade. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho será utilizado o dispositivo eletrônico chamado 

Arduino. Este Hardware pode ser definido como uma plataforma eletrônica open-

source de fácil manuseio e fácil integração com aplicativos de computador. Através 

dele comandos inseridos na linguagem de programação C definem as 

funcionalidades do dispositivo.  

Na camada intermediária entre usuário e o dispositivo eletrônico será desenvolvido 

um sistema na linguagem de programação Java. Através dele o usuário irá definir 

quando os comandos pré-programados deverão ser iniciados e finalizados, alem 

disso é através desta interface que o usuário terá acesso ao controle e manuseio de 

toda a irrigação. 

A propriedade Kamio e Silva – Comércio de Mudas situada na Rodovia Jales a 

Santa Albertina s/n Km 7 zona rural, Jales – SP foi utilizada como campo de 

pesquisa  e levantamento de informações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto será dividido entre uma parte Web envolvendo o gerenciamento da 

produção bem como da compra e da venda, e outra parte de controle englobando os 

sensores e os motores via Arduino.  Portanto o sistema se divide em dois módulos: 

módulo gerencial e módulo de automação. 

Módulo Gerencial 

Envolve o desenvolvimento de um software usando a linguagem de programação 

Java Web e os frameworks JavaServer Faces (JSF) e Hibernate. O objetivo deste 

módulo é permitir ao usuário realizar todo o processo gerencial de sua empresa, 

controlando e auxiliando em todo o processo de produção da estufa, bem como o 

processo de compra e venda da mesma. Este módulo também é utilizado pelo 

usuário como interface para o gerenciamento da automação. 

Para seu funcionamento é necessário o acesso com a internet no local onde será 

realizado o gerenciamento e no local físico da estufa. 



 

 

 

 

Figura 1 - Tela de Login 

 

Figura 2 - Tela de gerenciamento do  

funcionário 

 

 

Figura 3 - Tela de gerenciamento da 

automação 

 

 

 JavaServer Faces 

A tecnologia JSF (JavaServer Faces) é um fremework de desenvolvimento Java que 

estabelece um padrão de construção de interfaces baseadas em componentes para 

aplicações web. Foi criada e é utilizada com o principal propósito de tornar o 

desenvolvimento de aplicações WEB, principalmente a interface, de forma mais fácil 

e produtiva. 

 Hibernate 

Hibernate é um framework criado e utilizado para facilitar o armazenamento e 

recuperação de objetos de domínio Java via mapeamentos Objeto / Relacional e 

manter a independência entre os bancos de dados. O Hibernate possui a sua própria 

linguagem de SQL chamada HQL, que é convertida para SQLs específicas de cada 

banco de dados. 



 

É considerado e utilizado por ser um dos principais frameworks para independência 

de banco de dados. 

 

Módulo Automação  

O modulo de automação envolve a configuração e montagem de hardware e de toda 

a estrutura necessária para o controle e manuseamento dos sensores, envolvendo 

iluminação, ventilação, umidade, e irrigação. 

Ele estará diretamente interligado com o módulo de gerenciamento, pois é dele que 

são disparados os comandos para a estufa. Abaixo podemos visualizar um modelo 

físico de como se organiza o módulo de automação. 

 

Figura 4 - Modulo de Automação 

Sua principal função é ligar os componentes necessários para automação à internet 

que por sua vez terá comunicação direta com o módulo de gerenciamento que 

deverá estar locado em um servidor. 

Para o seu funcionamento são necessários os seguintes componentes: 

Arduino UNO; Ethernet shield; Módulo rele; LDR Sensor De Luminosidade e DHT11 

Sensor de Temperatura e Umidade; 

A placa Arduino UNO é programada na linguagem de programação C de acordo 

com os requisitos necessários para receber informações enviadas pelos sensores e 

comunicá-las via internet para a alimentação de dados do sistema, bem como para 

receber informações enviadas pelo sistema, da mesma maneira, e que são 

necessárias para disparar comandos ao modulo de rele e consequentemente para a 

ativação de motores de sucção que são responsáveis pela irrigação, ativação de 

ventiladores e acionamento de luzes. 

O Arduino Uno é uma placa de microcontroladora baseado no ATmega328 Possui 

14 entradas/saídas digitais, 6 entradas analógicas, uma conexão USB na qual é 

conectada ao computador para ser feita a sua programação, um conector de 

alimentação, um cabeçalho ICSP, e um botão de reset.  



 

Para a sua programação é utilizada uma IDE própria, que está disponibilizada na 

internet no site oficial, através dela comandos de programação na linguagem C são 

enviados a placa para definir como deve ser o seu funcionamento. 

O Ethernet shield é responsável por conectar o Arduino a internet. Para a sua 

utilização é necessário ligar este módulo à placa Arduino, e conectá-lo a uma rede 

de internet através de um cabo RJ45. Sua configuração é realizada de mesma 

maneira e através da mesma IDE que o Arduino. 

O módulo RELE é Utilizado para acionar cargas elétricas de maior intensidade a 

partir cargas de baixa voltagem (5 V) liberadas pelo Arduino. 

Ao ser liberado pelo Arduino, essas cargas elétricas são enviadas a portas 

especificas do modulo rele, este irá ativar correntes elétricas maiores que serão 

capazes de acionar outros componentes de maior tensão, como no caso, motores 

de sucção, ventiladores e luzes. 

O LDR Sensor de luminosidade é  responsável por medir a intensidade da luz que 

incide sobre ele, sua principal característica é ser um componente eletrônico cuja 

resistência elétrica diminui quando sobre ele incide energia luminosa.  

Através dele a quantidade de luz é informada ao Arduino que por sua vez envia ao 

sistema e este retorna os comandos necessários para ativar ou não a iluminação. 

O sensor de temperatura e umidade DHT11 é um componente que engloba um 

complexo sensor de temperatura e sensor de umidade com uma saída de sinal 

digital calibrado que  

garante alta confiabilidade e excelente estabilidade a longo prazo.  

Da mesma maneira que o sensor de LDR, este artefato é responsável por identificar 

a temperatura e umidade do local e informá-las ao Arduino, que irá enviar estes 

dados ao sistema e este irá retornar os comando necessários para ativar ou não a 

ventilação. 

6. RESULTADOS 



 

 

7. DISCUSSÃO 

 

Para utilização deste sistema será instalado todos os dispositivos eletrônicos bem 

como todos os circuitos elétricos. Estes dispositivos e circuitos serão implantados de 

acordo com as necessidades e as características da irrigação e da cultura a ser 

atendida. Através do sistema de computador o usuário irá controlar e enviar 

comandos até estes dispositivos para que os mesmos possam ser ativados ou 

desativados de acordo com as necessidades. 

  

8. CONCLUSÃO 

 

Com esse trabalho consegue-se uma maior versatilidade no processo de irrigação 

com um baixo custo de implementação e implantação. Visamos proporcionar uma 

melhoria no manejo e controle da produção através da automação da irrigação. 

A irrigação das culturas ganhará uma nova forma de execução com a introdução de 

novos métodos de programação e dispositivos eletrônicos. 

 

O presente encontra-se 

em concluído, porém 

todos os testes foram 

realizados em um 

protótipo piloto ( Figura 

5). O projeto será 

implantado na 

propriedade Kamio e 

Silva e espera-se os 

mesmos resultados 

alcançados no protótipo 

piloto, automatizar os 

processos de irrigação e 

ventilação com um 

baixo custo.   

 

 Figura 5. Protótipo da Estufa 
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