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nuvem 

 

 

AUTOMAÇÃO PARA ESTUFA DE HIDROPONIA E SEMI-HIDROPONIA COM 
ARDUINO E AZURE 

 

 

 
1. RESUMO 

 
Devido aos altos custos de manutenção de uma estufa, neste caso o estudo é 
sobre uma estufa hidropônica e semi-hidropônica, a ideia surge como uma 
alternativa de melhor relação custo benefício na manutenção. A ideia como um 
todo será de oferecer automação para a estufa visando maior produtividade, 
facilidade no cuidado e qualidade do produto da estufa com morangos e outros 
produtos cultivados em hidroponia. Em primeira instância o projeto será focado 
na automação das janelas superiores e cortinas laterais que controlam a 
temperatura e umidade do ambiente.  
Estes cuidados podem acabar tornando-se um sério problema para o produtor, 
por conta do tempo que se faz necessário para o controle e por conta de quanto 
do peso das janelas e cortinas, o que faz necessário o esforço de duas pessoas. 
Após está implementação teremos a possibilidade de mais três automações: o 
controle dos nutrientes, pH das caixas d’água e a utilização de leds para 
aumento da qualidade e produtividade dos morangos.  
A utilização do MS Azure¹ como plataforma se faz viável por conta do baixo custo 
de utilização dos seus servidores e devido as inúmeras bibliotecas voltadas a 
IoT² que facilitam a implementação e desenvolvimento de aplicações nas 
principais plataformas. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
A proposta feita neste projeto tem o intuito de prover uma automação adaptável 
para futuras implementações e alterações necessárias para diferentes tipos de 
estufas. 

 
3. OBJETIVOS 

 
Automatizar a abertura das cortinas e janelas da estufa com base em 
temperaturas e umidades programadas, combinação essa que poderá ser 
configurada pelo usuário. O mesmo terá a possibilidade de administrar a estufa 
através de uma interface web, que fará o controle das janelas e cortina e 
visualizará os parâmetros. 

 
4. METODOLOGIA 

 
Nosso projeto é de natureza qualitativa. A análise dos dados está sendo feita 
com a utilização de um microcontrolador Arduino e seus componentes integrado 
com o Hub IoT do MS Azure. Os conceitos que estão sendo analisados são a 
umidade e temperatura do ambiente, seguido das tomadas de decisão na 
automação como um todo. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 
O desenvolvimento está sendo efetuado com base na maquete em escala da 
estufa criada para o projeto, analisando a qualidade dos dados lidos e tomando 
decisão que ativam os motores que controlam as janelas e cortina, os algoritmos 
utilizados tanto no Arduino como no MS Azure serão adaptáveis à qualquer 
automação necessária. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
O projeto segue em desenvolvimento, ainda não em fase de teste. Esperasse 
identificar possíveis falhas no projeto e melhorias nos cenários onde a solução 
será aplicada. 

 
 

7. FONTES CONSULTADAS 
 

Arduino:  

- https://www.arduino.cc/en/Main/Docs – Curitiba, julho de 2018 

- https://www.labcenter.com/ – Curitiba, julho de 2018  

- https://www.tinkercad.com/ – Curitiba, julho de 2018 

- http://fritzing.org/home/ – Curitiba, agosto de 2018  

- https://github.com/rwaldron/johnny-five – Curitiba, agosto de 2018  

- https://github.com/Azure/azure-iot-arduino – Curitiba, agosto de 2018 

 

Azure: 

- https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/ – Curitiba, agosto de 2018 

- https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/samples/iot-hub-c-huzzah-

getstartedkit/ – Curitiba, agosto de 2018  

  

Estufa:  

- https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Morango/Mora

ngoSemiHidroponico/index.htm – Curitiba, agosto de 2018   
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