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1. Resumo 
 O trabalho a ser descrito tem o seu foco em criar uma central de monitoramento 

para sítio que realize o trabalho de irrigação automática para a lavoura minimizando o 

consumo de água e fornecendo ao proprietário dados da região de plantio como clima 

e solo, seu sistema também é composto de mais sensores que possibilitam a 

percepção de chamas na região e também monitora os reservatórios de água 

utilizados. Mas o mesmo projeto mesmo executando todas as funções de 

monitoramento também será capaz de criar uma página de WEB local e remota para 

enviar um relatório rápido dos dados e ações que o sistema adquiri e realiza. 

2. Introdução 
 A agricultura é uma das mais importantes formas de sustento da sociedade. 

Durante anos, a tecnologia vem crescendo e sua comodidade tem afetado várias 

áreas de trabalho. Com a tecnologia tão presente na vida e no trabalho do ser humano, 

ela não poderia ficar de fora da área agrícola. Uma agricultura de precisão (AP), nada 

mais é do que uma propriedade rural produtora ou não que tem em sua forma agrícola 

um sistema inteligente capaz de auxiliar o produtor. 

 Este sistema utiliza da eletrônica de sensores que são capazes pegar dados de 

solo e clima para mostrar a viabilidade de hortaliças que podem ser plantadas na 

região (BOYLESTAD, 2013).  

 O sistema normalmente composto por computadores ou microcontroladores é 

capaz de pegar dados do mundo físico (valores analógicos) e convertê-los para uma 

forma mais fácil de gerenciar (valores digitais). Um sistema deste tipo além de analisar 

a região é capaz de realizar controles repetitivos para seres humanos e gerenciar a 

aplicação de insumos para que não venha ter desperdícios ou falta destes, em outras 

palavras o sistema utiliza somente o necessário de insumos para que a produção seja 

maximizada. Muitos destes sistemas permitem um acesso remoto ou local para que o 

produtor esteja sempre monitorando o funcionamento. Assim, mantendo-se sempre 

atualizado com as ações dos sistemas e a quantidade de insumos restantes em seu 

depósito (McROBERTS, 2015). 

3. Objetivos 
 Construir uma central de monitoramento que possibilite a aquisição de dados 

através de sensores e permita o envio destes dados digitais para meios de 

comunicação, assim poderão ser posteriormente e ser analisados de forma local ou 

remota. 



 O sistema terá a possibilidade de analisar os possíveis riscos de incêndio nas 

proximidades do plantio, e por um acaso haja o incidente de chamas, ele deve ser 

auto capaz de enviar uma mensagem ao acesso local e para a página de acesso 

gerada de que um incêndio se aproxima. 

 A central terá de analisar o reservatório e fonte natural de água. Casa tenha se 

esgotado o recuso da fonte natural, ele deve interromper as ações de irrigação para 

que seja feita a troca de fonte de irrigação. 

4. Metodologia 
 Fazendo uso de conhecimentos de eletrônica para se criar um sistema de 

sensores ligados a um micro controlador que através de programação trate os dados 

adquiridos. Utilizando de controle programado pelo micro controlador para realizar o 

acionamento de bombas para a irrigação automática e o auto preenchimento do 

reservatório utilizado na irrigação. 

 Com o uso de módulos e de fontes externas para a alimentação de todos os 

sensores e ainda alimentar a placa de comunicação de rede que permitirá o envio de 

dados para um acesso local e para um acesso remoto gerado pelo sistema. 

5. Desenvolvimento 
 Utilizando do software Proteus para a manufatura do circuito impresso e de um 

microcontrolador ARDUINO MEGA 2560 para o controle, aquisição de dados e gerar 

uma página de acesso local e remoto (arduino.cc, 2016). 

 Com as placas de circuito de cobre já prontas; sua montagem feita com todos os 

sensores ligados nas placas, a placa de rede ligada também a placa e mais duas 

fontes externas ao ARDUINO para a alimentação de todos os periféricos. 

 Utilizando de dois Relês para o acionamento automático de duas bombas onde 

uma é responsável pela irrigação e outra para a manutenção do nível do reservatório 

de água. 

6. Resultados preliminares 
 A montagem dos protótipos revelou o funcionamento físico do sistema. No 

princípio a aquisição de dados e controle foram realizado com êxito como se previa 

no fluxograma já determinado pela equipe. No entanto a comunicação com a rede que 

permitiria criar a página de web em servidor local e remoto apresentou problemas 

devido a placa de rede utilizada. 

 Com a atualização do firmware da placa de rede foi possível ter acesso a WEB 

através de programação em microcontrolador. A programação realizada permitiu criar 



a página e ser acessada por um computador de forma local, no entanto os primeiros 

teste apresentaram falha ao enviar os dados da região pois o sistema se auto 

desconectava ou as varáveis não sofriam as alterações que os sensores captavam. 

Realizando ajustes em tempo de espera na programação e ajustando a sensibilidade 

dos sensores para melhor desempenho e precisão do sistemas foi possível realizar o 

primeiro teste do protótipo com seu funcionamento dentro do esperado, onde foi visto 

a página ser criada com as variáveis sendo alteradas e o sistema gerando as 

mensagens correspondentes aos valores adquiridos pelos sensores. Seu controle de 

acionamento da irrigação automática já realizara sua função e o sistema interrompia 

sua função de irrigação quando há possibilidade de chuvas na região. 

Foi visto neste teste a possibilidade de melhorias em termos de código na 

programação do sistema, pois considerando casos onde o tempo mostra humidade 

elevada mas acaba não tendo precipitação de água. Então o grupo decidiu reavaliar 

o código para que melhor execute sua função de controle sem que a hortaliça fique 

com necessidade de água. 

 Ainda há mais testes a serem feitos para analisar melhor seu desempenho em 

controle e em envio de dado para a rede. 
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