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MINI CENTRAL METEOROLÓGICA 

1 RESUMO 

Este relatório contém uma descrição das atividades realizadas ao longo de um ano 

no projeto de iniciação cientifica. Este relatório contempla aspectos teóricos 

relacionados a cada componente eletrônico como seu modo de funcionamento e 

aplicação em um circuito. Outro aspecto importante do projeto é a apresentação do 

desenvolvimento do hardware e a disposição dos componentes na protoboard. Além 

disso, será apresentado o esquemático do circuito para uma melhor visualização e 

percepção de como cada componente e conectado. Por fim, o relatório apresenta 

uma breve explicação dos tipos de protocolos de comunicação utilizados como o I2C 

e o SPI. 

 

Palavras-chave: Arduino, ESP, Central meteorológica. 

 

2 INTRODUÇÃO 

O objetivo inicial desse projeto tem como propósito complementar os estudos 

acadêmicos na área da engenharia. Aprender sobre desenvolvimento de projetos 

aliando à teoria à prática. Aprofundar o conhecimento na eletrônica e fazer a 

integração entre hardware e software. Além disso criar um sistema para 

monitoramento de locais controlados como por exemplo uma estufa onde a 

temperatura é um fator crucial para o desenvolvimento das plantas. 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

A execução do projeto tem por finalidade contribuir para o aprendizado significativo 

no desenvolvimento acadêmico na área da engenharia. Seja na parte de software 

como na de hardware.  Entender as dificuldades do cotidiano ao criar soluções 

inteligentes para um determinado problema. Projetar um hardware que seja capaz 

de monitorar as variações tanto de temperatura quanto de umidade em um 

determinado ambiente. 
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3.2 Objetivo específico 

a) Estimular os alunos da faculdade a participar de projetos de iniciação científica. 

b) Contribuir com estudos relacionados a tipos de comunicações entre diversos 

dispositivos. 

c) Aplicar o conceito de IOT para o projeto. 

d) Aplicar a estatística para os dados gerados pelos sensores. 

e) Aplicar métodos de calibração para uma melhor acurácia dos dados gerados. 

f) Desenvolver um hardware de baixo custo. 

 

4 Metodologia 

O projeto apresenta 4 etapas: 

 

1ª Planejamento 

2ª Testes de conceito 

3º Montagem 

4ª Conclusão 

 

Na primeira etapa será verificado a melhor solução no desenvolvimento do projeto 

seja de hardware como de software. Na segunda etapa serão feitos testes utilizando 

informações dos desenvolvedores para utilização de seus dispositivos (sensores) e 

códigos que são disponibilizados para verificação do funcionamento do dispositivo e 

DATASHEETS caso possua. Na terceira etapa o projeto começa a ser montado na 

PROTOBOARD e os testes de calibração iniciam. Na quarta e última etapa serão 

feitas as análises das medições e possíveis comparações de outros instrumentos de 

medição para verificar a precisão do equipamento. 
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5 Desenvolvimento 

O projeto teve início com a pesquisa de assuntos relacionadas ao Arduino e o ESP 

e suas bibliotecas disponíveis para o desenvolvimento dos mais variados tipos de 

funcionalidades. Depois de conhecer o Hardware e suas limitações a segunda etapa 

foi escolher os tipos de sensores que a mini central meteorológica comportará. Os 

sensores utilizados serão os de: umidade e temperatura (DHT22), pressão 

(BMP180) e índice UV (UVM-30A). A escolha desses sensores foi pela fácil 

integração com os microcontroladores que integram a mini central meteorológica. 

Para uma interface com o usuário será utilizado um display LCD para que as 

medições sejam visualizadas em tempo real, e para que os dados gerados pelos 

sensores não sejam perdidos será implementado um DATALOGGER para analises 

gráficas das variações ao longo do tempo. O projeto contara também com um 

relógio RTC (DS1307) que terá um papel importante na geração dos logs pois ele 

fornecerá o tempo real para cada dado gerado pelos sensores.  

 

6 Resultados preliminares 

No momento da montagem dos componentes na protoboard, os testes iniciais foram 

muito satisfatórios. Os dados estão sendo gerados pelos sensores e o datalogger 

está em pleno funcionamento. No display LCD já é possível ver as informações 

transmitidas do ESP para o Arduino.  
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