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ESTUFA AUTOMATIZADA PARA CULTIVO DE 
PLANTAS  

 
COMPONENTES ATUADORES DO SISTEMA  

  
RODOLFO ROBERTO DA SILVA – RA 10901963 

 
RESUMO: Este projeto tem por finalidade o desenvolvimento de um sistema supervisório 
que controlará o clima interno de uma estufa de flores, visando qualidade do clima interno. 
O projeto será embasado numa plataforma de programação gráfica o LabVIEW, que 
integra o homem com os equipamentos de campo como temperatura, umidade, 
ventilação, exaustão entre outros, alem de corrigir possíveis desvios de processo. A 
realização deste artigo é necessário devido à necessidade de controlar variáveis internas 
de estufa de flores, obtendo qualidade no produto final. Este projeto é para fins didáticos, 
podendo ser utilizado como um material de suporte para um projeto real. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Conforme a evolução do ser humano desde época dos homens das cavernas, 
idade média, o homem vem desenvolvendo capacidade de pensar e raciocinar, 
inventando equipamentos criativos para satisfazer suas necessidades, como por exemplo, 
as invenções mais recentes da máquina á vapor, computadores, controladores lógicos 
programáveis (CLP), controle numérico computadorizado (CNC), entre outras invenções 
que assim veio ocorrendo ao longo da evolução humana, pois todas essas invenções 
juntas com o crescimento exponencial de empresas de todos os tipos de ramos 
comerciais possíveis foram afetando o meio ambiente e esgotando os recursos naturais. 

 
Surgiu então à necessidade de desenvolver produtos auto-sustentáveis, que não 

agridem o meio ambiente ou que não desperdice de forma incorreta tais recursos, foi 
quando atingimos uma era em que o homem se deu conta de que a natureza e seus 
recursos naturais são finitos e que se não preservar e cuidar, esses recursos se 
esgotarão, ou seja, estamos na era da reciclagem ou a era de energia limpa, onde tudo se 
aproveita e tudo se recicla, novos equipamentos que não degrada, nem prejudica ou que 
reduz seus efeitos sob o meio ambiente, são desenvolvidos e certificados como energia 
limpa, além disso, estes projetos são apoiados pelos governos que incentiva esta 
iniciativa. 

 
Tais projetos vêm sendo pesquisados e desenvolvidos de forma maçante nas 

áreas fabris, pois que elas são um dos principais meios contribuintes para poluição e 
degradação do meio ambiente. Contudo, a tecnologia e automatização de sistemas 
também estão presentes no meio rural, como maquinário para plantio e colheita de 
plantas, sistemas de irrigação, aviários, estações meteorológicas para monitoração do 
clima, estufas climatizadas para melhor formação de plantas, entre outros.  
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Estas tecnologias inovadoras que estão presentes no mercado tecnológico estão 

sendo utilizadas para se aproveitar ao máximo os recursos naturais sem desperdiçá-los, 
controlando os sistemas com maior eficiência, diminuindo os gastos e por fim, melhor a 
qualidade do produto. Dentre as tecnologias que estão sendo implantadas em projetos de 
estufas de plantio de flores destaca-se o sistema supervisório que gerencia controla e 
monitora toda a estufa, sua demanda esta crescente pois apresenta bons resultados e 
confiabilidade. Segundo Silva (2005), define-se que: 
 

Os sistemas supervisórios permitem que sejam monitoradas e 
rastreadas informações de um processo produtivo ou instalação 
física. Tais informações são coletadas através de equipamentos de 
aquisição de dados e, em seguida, manipuladas, analisadas, 
armazenadas e, posteriormente, apresentadas ao usuário. Estes 
sistemas também são chamados de SCADA (Supervisory Control 
and Data Aquisition). 

 
Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados são sistemas que utilizam software para 
monitorar, gerenciar e supervisionar as variáveis de sinais de entrada e os elementos 
atuadores de sistemas de controle conectados através de drives específicos.  
 

Hoje em dia uma palavra muito utilizada no meio de desenvolvimento tecnológico é 
sustentabilidade que significa uso consciente dos recursos naturais, alinhando este ideal 
com desenvolvimento de projeto de estufa de plantio de flores gerenciadas por um 
sistema supervisório concretiza-se que com utiliza-se este sistema para melhorar o 
controle de desperdício de algumas variáveis de consumo, presente nas estufas de 
plantio de flores, entre elas, a água, adubo e a energia elétrica. Tal sistema de controle 
vem ajudando o proprietário de estufa a evitar e corrigir suas falhas, ajudando-o 
aproveitar o máximo os recursos utilizados. O sistema por si só gera informações e dados 
referentes ao consumo e a produção, desta forma, podendo-se detectar e tentar eliminar 
ou reduzir desperdício dessas variáveis. 

 
Utilizando as tecnologias certas á aplicação desejada economizada tanto tempo 

quanto recursos financeiros, apesar disso muitas estufas não automatizadas desperdiçam 
muito recursos em vazamentos, dosagem inadequada de fertilizantes, equipamentos 
ligados á mais tempo que o necessário e na pior das perdas é quando se perde o produto 
final (flores), efetuando ações que comprometem a qualidade do produto, isso poderia ser 
evitado implantando um sistema que gerenciasse elementos e equipamentos atuantes, 
reduzindo os recursos utilizados, evitando desperdícios e ações desnecessárias. 
  

Alguns elementos atuadores tais como o sistema de irrigação, sistema de 
aquecimento, umidificador e sistemas de ventilação são de alto custo, além de suas 
implantações e montagem do sistema, tornando assim, em alguns casos, o produto final 
inacessível ao bolso do proprietário de estufa.  
 

Este artigo relata o porquê e quais elementos atuadores devem fazer parte de um 
sistema supervisório para controle, monitoramento e gerenciamento de uma estufa de 
flores.  
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A aplicação do sistema consiste na montagem de sensores de temperatura, 

umidade e atuadores como umidificadores, resistências elétricas e/ou aquecedores 
industriais para manter a temperatura, ventiladores, exaustores e sistemas de irrigação. 
Esses equipamentos serão comandados por um sistema supervisório de visualização 
gráfica, facilitando seu entendimento a qualquer pessoa que vier a tomar alguma decisão 
na demonstração dos dados gerados pelo sistema. 

 
Embasado no sistema supervisório, afirma-se que toda a necessidade de utilização 

dos recursos utilizados durante o processo está sendo utilizado de forma eficiente, com 
baixa porcentagem de desperdício e com baixo refugo ou perda de produção, alem de 
evitar falhas humanas e acusar possíveis equipamentos danificados ou com defeito. 
 

Portanto, o objetivo geral é pesquisar e relatar quais elementos atuadores são 
necessários para a funcionalidade de uma estufa de plantio de flores, tendo em base 
efetuar testes e controles reais; como objetivo específico pretende-se evitar o desperdício 
de recursos utilizados na demanda da estufa, usando-os de forma eficiente; o objetivo 
individual consiste na pesquisa e montagem dos elementos atuadores, para que se efetue 
de melhor maneira possível o controle desejado pelo sistema supervisório, cabendo ao 
mesmo gerenciar a estufa da forma eficiente, propiciando assim um ambiente ideal para o 
desenvolvimento e qualidade das flores.  
    

O desenvolvimento deste projeto destina-se a agricultores e proprietários de 
estufas de plantio que necessitam de equipamentos que agregue qualidade as flores, 
obtendo-as com qualidade e agilidade, destina-se também para fins educativos utilizados 
como aulas práticas em universidades e escolas. 
 
 
DESCRIÇÃO 
 

O Sistema Supervisório para controle de uma estufa de plantio de flores possui 
vários componentes, que se diversificam pelo modelo, função, custo, tecnologia e 
capacidade, tais componentes dependendo do projeto e sua aplicação, são 
dimensionados para que seu desempenho e sua funcionalidade ocorram perfeitamente. 

Contudo, para que se possa ter um sistema eficiente em uma estufa de plantio de 
flores são necessários alguns atuadores principais que trabalhem diretamente com o 
sistema, estes elementos atuadores são:  
• Resistência Elétrica; 
• Aquecedor Industrial; 
• Umidificador de ar;  
• Sistema de Ventilação;  
• Sistema de Irrigação; 
 

O Sistema Supervisório através de suas entradas analógicas recebe sinais dos 
sensores, processa tais sinais e envia sinais de saída analógica para a os elementos 
atuadores do sistema para que possa assim corrigir como, por exemplo, a potência da 
resistência elétrica a qualquer momento, ligar ou desligar o sistema de ventilação e o 
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umidificador, controlando desta forma a temperatura e umidade interna da estufa, 
tornando o sistema uma malha fechada, onde a todo o momento o sistema faz correções 
para estabilizar o processo.  

Através da programação do software pode-se ligar e desligar o sistema de irrigação 
deixando o controle do ambiente interno da estufa totalmente automatizado, evitando 
assim, qualquer possível falha humana, garantindo o processo e a qualidade do plantio de 
flores. Figura 1 demonstra um exemplo de uma tela real de um sistema supervisório. 
 

 
 

FIGURA 1 – Tela de um sistema supervisório 
Fonte: (CENTRAL DE CIP, 2008) 

 
Resistência Elétrica 
 

Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem 
de corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada (ddp). Seu 
cálculo é dado pela Primeira Lei de Ohm, e, segundo o Sistema Internacional de 
Unidades (SI), é medida em ohms.  

Resistência elétrica é definida da seguinte maneira: 
 
Quando uma corrente elétrica é estabelecida em um condutor 
metálico, um número muito elevado de elétrons livres passa a se 
deslocar nesse condutor. Nesse movimento, os elétrons colidem 
entre si e também contra os átomos que constituem o metal. 
Portanto, os elétrons encontram uma certa dificuldade para se 
deslocar, isto é, existe uma resistência à passagem da corrente no 
condutor. Para medir essa resistência, os cientistas definiram uma 
grandeza que denominaram resistência elétrica. (Kirchhoff,[18--]) 
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Essa resistividade elétrica provoca calor gerando assim o aquecimento desejado. 

Há vários tipos e modelos de resistência elétrica, porém o modelo demonstrado (Figura 2) 
é um dos mais comuns utilizados em estufas.  

 

 
 

FIGURA 2 – Resistência Elétrica 
Fonte: (RESISTÊNCIASELÉTRICAS..., [20--]) 

 
 
Aquecedor Industrial 
 

É um equipamento desenvolvido para melhor aproveitamento do calor gerado por 
uma fonte de aquecimento (Figura 3), estabilizando melhor a temperatura e controla a 
umidade, facilitando o controle de acordo com as necessidades das plantas, alem de sua 
maior vantagem que é aquecimento uniforme em toda estufa. Basicamente existem dois 
tipos de método de Aquecimento: 
 
Método da Água Quente 
 

Este método de aquecimento é parcialmente baseado em radiação direta, no qual 
partes da planta recebem radiação direta dos tubos aquecedores. A temperatura da água 
é normalmente controlada válvulas, as quais controlam os fluxos de água quente e fria. 

O sistema permite o estabelecimento de um regime contínuo de temperatura, com 
alguma flutuação. Outra vantagem é que o calor espalhado internamente na estufa é 
uniforme.  
 
Método do Ar Quente 
 

O Aquecedor causa combustão na célula de aquecimento. O aquecimento deste 
modo produzido é injetado e passa pelas paredes externas da célula de aquecimento via 
radiação e convecção. O ar frio passando pela célula de aquecimento é sugado pela 
cavidade da estufa, é aquecido e então é liberado através das saídas dentro da estufa. O 
processo de circulação de ar é executado por uma centrífuga sopradora operada por um 
motor elétrico. O calor dentro da estufa é espalhado por meio do sistema de saídas de ar. 
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FIGURA 3 – Aquecedor Industrial 
Fonte: http://portuguese.alibaba.com 

 
 

Umidificador de Ar Industrial  

Equipamento que aumenta a quantidade de umidade em um ambiente ou em uma 
corrente de ar (Figura 4). Funciona permitindo a evaporação da água de um recipiente ou 
de uma superfície úmida, ou fazendo circular o ar através de um compartimento lavador 
de ar que contenha umidade. O umidificador de ar também ajuda no controle da 
temperatura interna de locais fechados. 

 
 

FIGURA 4 – Umidificador de Ar Industrial 
Fonte: http://www.ciavento.com.br 
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Sistema de Ventilação 
 

Um sistema de ventilação pode ser definido por um conjunto de ventiladores 
(Figura 5) que podem ser controlados por um CLP ligando e desligando a qualquer 
momento, podendo controlar a temperatura e umidade relativa do ar. 

 

 
 

FIGURA 5 – Sistema de Ventilação 
Fonte: http://portuguese.alibaba.com 

 
 
 
Sistema de Irrigação 
 

Pode ser definido como uma técnica utilizada na agricultura que tem por objetivo o 
fornecimento controlado de água para as plantas em quantidade uniforme, suficiente e no 
momento certo, assegurando a produtividade e a sobrevivência do plantio. 

 
Um sistema de irrigação eficiente é quando o mesmo é desenvolvido embasado 

nas necessidades de água e nutrientes das plantas capacidade de precisão na aplicação 
da água e nutrientes, para beneficiar a qualidade da flor, confiabilidade e funcionalidade 
do sistema. Bons Sistemas de Irrigação são reconhecidos por sua exatidão, confiabilidade 
e flexibilidade. Os projetos de irrigação devem ser determinados a partir da estratégia do 
agricultor, a qual está geralmente ligada com a qualidade exigida pelo seu mercado.A 
Figura 6 demonstra um exemplo de um sistema de irrigação de uma estufa de plantio de 
plantas. 
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FIGURA 6 – Sistema de Irrigação 
Fonte: http://www.phbio.com.br 

 
 
CONCLUSÃO 
 

A proposta de esquematizar e pesquisar componentes atuadores do sistema de 
automação de uma estufa de plantio de flores, definindo quais atuadores devem conter no 
protótipo e quais as sua funções especificas, mostrou-se que na teoria possui grandes 
probabilidades de sucesso, levando em consideração que o projeto em questão não esta 
na fase de construção, podendo assim, futuramente, sofrer algumas modificações, 
quando tais componentes forem submetidos a testes reais.  

Devido ao objetivo didático, esse projeto pode ser utilizado futuramente como 
material de apoio para o desenvolvimento de um equipamento comercial e acessível, pois 
o projeto explicita equipamentos atuadores e suas funções para a construção do mesmo. 
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