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1. Resumo 

A constante utilização da web e da internet, juntamente com o baixo custo dos 

Arduinos, favorecem a criação de protótipos automatizados, conectados à rede, e com 

utilização remota. Neste projeto é detalhada a criação de um sistema de 

monitoramento de estufas urbanas para agricultura de precisão, utilizando sensores 

de temperatura, umidade e luminosidade acoplados a um módulo de IoT chamado 

NodeMCU. Após a conclusão deste sistema, iremos finalizar com a criação de um 

aplicativo para acesso remoto por meio dos smartphones e computadores com 

conexão à internet, podendo assim realizar o monitoramento e a gestão remota dos 

dispositivos. 

2. Introdução  

Atualmente o cenário da agricultura foi completamente modificado, comparando 

com alguns anos atrás. Começando pela principal Revolução Agrícola que ocorreu a 

partir da Revolução Industrial resultando na automação dos sistemas e o emprego de 

sementes geneticamente modificadas com grandes quantidades de insumos 

industriais (fertilizantes químicos e agrotóxicos). 

Estudos dentro dessa área levou a criação de micro estufas e estufas urbanas, 

fazendo com que surgisse um novo pensamento em relação a agricultura, realizadas 

dentro de casas comuns e até mesmo em apartamentos. Além disso tornou cultivo de 

alimentos mais saudáveis e sem os agrotóxicos, os famosos transgênicos. Um meio 

que poderia ser utilizado para consumo próprio ou como uma fonte de renda. 

Por fim, criando até então as extensões da agricultura, a agricultura de precisão. 

Foi possível que o produtor possuísse muito mais controle e segurança da sua 

produção em relação ao passado. Com a utilização de diversos sensores de 

monitoramento de temperatura, pressão, orientação e umidade.  

A proposta deste trabalho de pesquisa é investigar e desenvolver um método que 

corresponde com esse avanço, afim de facilitar o acesso a esse recurso, tanto pelo 

preço reduzido, quanto a facilidade de uso, com a criação de um aplicativo para 

acesso remoto além do módulo. 

Concluindo assim com uma questão problemática. Como pessoas atarefadas 

poderiam cultivar e monitorar sua estufa de forma rápida e precisa? 



3. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo projetar e desenvolver uma estufa inteligente que 

faz uso sensores de temperatura, humidade e luminosidade capaz de analisar as 

condições ideais da estufa para diferentes tipos de culturas e informar ao proprietário, 

por meio de um aplicativo para smartphone, as ações que este deve tomar para ter 

uma melhor produtividade. O proprietário poderá publicar as informações em um 

portal criando uma rede proprietários para a troca de informações, relacionamento e 

aprendizado. 

4. Metodologia 

Para atingir o objetivo apresentado o projeto está dividido em 5 partes  

I. Revisão sistemática do tema: pesquisar os principais modelos e tecnologias 

utilizadas na concepção de trabalhos correlatos a este, com o intuito de adotar 

linguagens, frameworks e tecnologias para o desenvolvimento. 

II. Estudo de tecnologias envolvidas: estudo da tecnologia de Arduino integrada a 

sensores e atuadores. Incluindo módulos mais complexos como o WI-FI. 

III. Proposta da arquitetura final para o projeto 

IV. Desenvolvimento do projeto: nesta etapa será feito a primeira versão da estufa 

inteligente, assim como o aplicativo de monitoramento. 

V. Testes e validações. 

5. Desenvolvimento 

A imagem abaixo apresenta o princípio de como presente trabalho será 

desenvolvido. 

 



Nesta figura, o Sistema de Monitoramento criado a partir de um módulo de IoT 

chamado NodeMCU ligado a um sensor de Umidade, um de Temperatura e outro de 

Luminosidade. Além disso, há uma conectividade remota, via Wifi, no qual a placa e 

os sensores possuem uma comunicação de transporte de informações e 

decodificação de dados coletados, podendo assim programar o Arduino e criar um 

aplicativo para smartphones e computadores que fará a leitura desses dados e a 

transformação em uma interface de alto nível (longe do código de máquina e mais 

próximo à linguagem humana), facilitando a utilização do usuário. 

6. Resultados Preliminares 

O trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento, em estudo dos sensores 

envolvidos no projeto, juntamente com estudos relacionados ao funcionamento e a 

programação de um módulo, modelagem da arquitetura básica que será realizada. 

Fase de teste dos sensores de temperatura, umidade e luminosidade com intuito de 

observar seu funcionamento prático e anotar possíveis observações; por fim, 

programação prática do Arduino UNO como forma de adotar linguagens, otimização 

de códigos e possíveis frameworks que serão utilizados ao desenvolver do projeto.  
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