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RESUMO 
 

O cultivo de plantas em estufas vem crescendo cada vez mais pela sua praticidade de maior 
controle sobre variáveis ambiente como temperatura, umidade, assim possibilitando o 
aumento da produtividade das plantas sempre ofertado à mesma as melhores condições para 
seu crescimento. Neste contexto surgem diversas soluções para monitoramento de estufas e 
manter o agricultor a par de variáveis importantes à sua plantação. O presente trabalho busca 
propor uma solução justamente em um ambiente de cultivo utilizando estufas, com um 
proposito geral de monitoramento remoto de estufas, buscando auxiliar na tomada de decisões 
do agricultor sobre suas estufas. Através deste objetivo foi projetado um protótipo composto 
por um microcomputador e sensores para coleta de dados da estufa e um aplicativo onde o 
usuário possa acessar, de forma remota, dados sobre sua plantação. O sistema foi testado 
durante sete dias em um ambiente fechado e controlado com cultivo de morangos e alfaces. 
Após os dias de coletas estes dados foram avaliados pelo autor e, posteriormente, a uma 
família de agricultores da região, visando verificar a viabilidade do projeto, além de 
comparação dos dados obtidos com trabalhos já existentes. A partir dos resultados foi possível 
traçar históricos de temperatura e umidade no ambiente de testes, comparar a variabilidade 
durante os dias de testes e verificar, a partir destes, a concordância do mesmo em relação ao 
que é esperado para a boa produtividade da planta. Após tais validações, foi constatada a 
viabilidade do projeto e eficiência no monitoramento da estufa. 
  
Palavras-chave: Estufas. Monitoramento Remoto de Estufas. Aplicativo. Microcomputador. 
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ABSTRACT 
 

The cultivation of plants in greenhouses has been growing more and more due to its 
practicality of greater control over environment variables such as temperature and humidity, 
thus allowing the increase of the plants productivity, always offering to it the best conditions 
for its growth. In this context there are several solutions for monitoring greenhouses and 
keeping the farmer abreast of important variables to their planting. The present work seeks to 
propose a solution in a cultivation environment using greenhouses, with a general purpose of 
remote monitoring of greenhouses, seeking to assist the farmer in making decisions about his 
greenhouses. Through this objective, a prototype composed of a microcomputer and sensors 
for greenhouse data collection and an application where the user can remotely access data 
about his plantation were designed. The system was tested for seven days in a closed and 
controlled environment with strawberry and lettuce cultivation. After the days of collection 
these data were evaluated by the author and later by a family of farmers in the region, in order 
to verify the viability of the project, and to compare the data obtained with existing works. 
From the results it was possible to trace temperature and humidity histories in the test 
environment, compare the variability during the test days and verify, from these, its 
concordance with what is expected for good plant productivity. After such validations, the 
project feasibility and efficiency in greenhouse monitoring were proven. 
 
Keywords: Greenhouses. Remote Greenhouse Monitoring. Application. Microcomputer. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio compreende, além das atividades 

primárias realizadas no estabelecimento, as atividades de transformação e de distribuição, 

sendo a locomotiva da economia, responsável por um a cada três empregos, correspondendo a 

21,6% do PIB no ano de 2017 (BRASIL, 2019). A agricultura, além de ser uma das principais 

bases da economia do Brasil, é também responsável por grande parte da taxa de empregos, o 

que pode se justificar pelo fato de o país possuir grande extensão continental e ampla 

diversdade de solos e climas em seu território. Tais motivos possibilitam o cultivo de diversos 

tipos de alimentos, fazendo com que o país se destaque como produtor de matéria-prima.  

Um dos fatores importantes que auxiliam neste cenário é o avanço da tecnologia em 

sistemas embarcados na agricultura, seja em plantios ou pecuária. Em 2012, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao instituir a Comissão Brasileira de 

Agricultura de Precisão (CBAP), definiu a Agricultura de Precisão como “um sistema de 

gerenciamento agrícola baseada na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa 

ao aumento de retorno econômico, à sustentabilidade e à minimização do efeito ao ambiente” 

(BRASIL, 2012, p. 6).  

 A agricultura de precisão é um importante diferencial na produção agrícola, 

considerando que oferece ao seu usuário, o agricultor, a possibilidade de tomadas de decisões 

baseadas em relatórios de coleta de dados de sua plantação. Mais especificamente, este 

sistema possibilita observar, monitorar e gerir insumos necessários para a plantação de 

maneira mais eficaz, simplificada e segura, podendo ser realizado através de sensores, drones 

e GPS agrícolas. Além disso, oferece suporte para rotinas do dia a dia, automatizando, na 

maioria das vezes, processos repetitivos, como plantio e colheita. 

 Os conceitos associados à Agricultura de Precisão (AP) são diversificados, variando 

consideravelmente de autor para autor. Entretanto, em todas as definições existe um mesmo 

fundamento, o de que a AP é uma ferramenta cada vez mais essencial na agricultura moderna, 

capaz de potencializar o monitoramento da propriedade, resultando no aumento da 

produtividade e oferta de alimentos, sem que haja a necessidade da expansão das fronteiras 

agrícolas. Ainda, o uso desta tecnologia permite reduzir o custo de produção, trazendo 

consequentes benefícios para o meio ambiente (CAMPO, 2000; GENTIL; FERREIRA, 1999; 

BATCHELOR et al., 1997). 

É possível afirmar que a agricultura de precisão apresenta diversas vantagens para 

quem a utiliza, tendo em vista, por exemplo, que a agropecuária é provedora de grande parte 

do PIB brasileiro, sendo que, portanto, há grande giro de capital neste meio. Cada vez mais os 
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agricultores estão em busca de novas tecnologias que os auxiliem em sua produção e melhor 

rendimento de sua safra. Para Gao e Du (2011), a evolução das tecnologias computacionais, 

sistemas embarcados, redes de sensores e Internet é que proporcionam novas aplicações para 

a Agricultura de Precisão, possibilitando maior análise de informações, com menores custos. 

Os sistemas, em sua maioria, utilizam sensores para captar informações do ambiente e 

transformar tais dados em estatísticas para auxiliar a tomada de decisões. Desta forma, a 

agricultura tradicional vem ganhando um novo conceito, o de agricultura digital, onde cada 

etapa de plantio pode ser controlada e monitorada, criando condições para maior 

desenvolvimento e produção (MAT; KASSIM; HARUN, 2015). 

 Com o passar do tempo, cada vez mais os equipamentos digitais, microcomputadores 

e sensores estão ficando acessíveis e de menor tamanho, o que possibilita a criação de 

soluções de pequeno porte e custo acessível. A partir destes sensores é possível monitorar 

diversas variáveis, quais sejam, umidade do ar e do solo, temperatura, nível de exposição 

solar, etc., acoplados a microcomputadores, que atualmente possuem considerável poder 

computacional, o que possibilita a criação de diversas soluções na agricultura de precisão. Um 

microcontrolador é, em última análise, um computador em um único. De acordo com Penido e 

Trindade (2013): (PENIDO E. C. C., TRINDADE R. S.; 15, 2013) 

 
Esse chip contém um processador (Unidade Lógica e Aritmética – ULA), memória, 
periféricos de entrada e de saída, temporizadores, dispositivos de comunicação 
serial, dentre outros. Os microcontroladores surgiram como uma evolução natural 
dos circuitos digitais devido ao aumento da complexidade dos mesmos. Chega um 
ponto em que é mais simples, mais barato e mais compacto, substituir a lógica das 
portas digitais por um conjunto de processador e software.  

 

 O avanço da tecnologia e a rapidez dos internautas possibilita o acesso à informação 

de maneira bastante facilitada, sobretudo através dos smarthphones. Isto já vem sendo 

explorado por algumas empresas como forma de controle de produção, ou seja, é possível 

realizar a coleta de dados através de sensores e microcomputadores e, após, exibir de forma 

detalhada as estatísticas da plantação que possam auxiliar na tomada de decisões. Este 

processo pode ser realizado a partir do próprio smartphone, através de rotinas automatizadas. 

 O desenvolvimento de sistemas utilizando placas como Arduino ou RaspBerry Pi III é 

muito comum na área da agricultura de precisão, devido ser uma solução de baixo custo e que 

desperta diversas possibilidades de desenvolvimento. Ainda, neste contexto, também são 

utilizados dispositivos móveis como forma de disponibilizar a informação coletada ou 
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possibilitar ao usuário final tomar decisões, tais como controlar irrigação, utilização de 

insumos, dentre outros. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Principal  

  Desenvolver um sistema de monitoramento na produção de alimentos em estufas 

utilizando sensores e microcomputadores, a partir de um aplicativo mobile. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 - Analisar quais informações são importantes ao agricultor para o cultivo de suas 

plantas e disponibilizar a este relatórios e ações que auxiliem em sua tomada de decisões; 

 - Desenvolver uma aplicação mobile para Android e IOS que possibilite o acesso do 

agricultor às informações de sua plantação em seu dispositivo móvel, a qualquer hora e local; 

 - Disponibilizar ao usuário um protótipo de baixo custo e que atenda às suas 

necessidades. 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 A temática escolhida têm seu interesse justificado pois, em primeira pessoa, o autor 

desta pesquisa é natural do interior de Agudo, uma cidade localizada na região central do Rio 

Grande do Sul, onde o plantio de vegetais faz-se grande fonte de renda para agricultura 

familiar. Adjunto a isto há motivação profissional, que tem por objetivo a busca de 

conhecimento em relação a sistemas embarcados e desenvolvimento de aplicativos mobile, 

bem como em acumular experiências nas mais diversas áreas, visando descobertas nos 

variados campos da Tecnologia da Informação (TI). 

  É possível definir a agricultura de precisão (AP) como sendo o uso de práticas 

agrícolas com base nas tecnologias de informação para o tratamento da variabilidade espacial, 

podendo ser entendida como um ciclo que se inicia na coleta dos dados, análises e 

interpretações dessas informações, geração das recomendações, aplicação no campo e 

avaliação dos resultados (GEBBERS; ADAMCHUK, 2010). Esta prática, crescente no país, 

oferece novas formas de monitorar o plantio, auxiliando na tomada de decisões e, 

consequentemente, no aumento da produção, através de sensores, maquinário agrícola com 

Inteligência Artificial (IA) ou até mesmo por drones.  
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A técnica em comento também pode ser utilizada de maneira ainda mais satisfatória 

em estufas, onde é possível monitorar diversos fatores cruciais para o crescimento saudável 

das plantas e até mesmo realizar o controle de irrigação e de temperatura de forma 

automática. Além disso, este controle auxilia na redução do consumo de insumos e de água e 

no aumento da produção. Neste contexto entram os sensores, que auxiliam na coleta de 

informações base para as plantas, tais como a temperatura ambiente e do solo, umidade do ar 

e do solo, exposição à luz solar, dentre outros. A partir desses dados é possível interpretar 

informações relevantes para o plantio que auxiliam o produtor na sua tomada de decisões e, 

consequentemente, evitam grandes perdas na plantação.  

  Conforme descrevem Silva e De la Rue (2015), a acessibilidade no espaço digital 

consiste em tornar disponível ao usuário, de forma autônoma e independente de suas 

características, toda a informação que lhe for franqueável, sem prejuízos quanto ao conteúdo 

da informação. Com o constante aumento do uso de smartphones, se torna acessível o uso de 

aplicativos móveis para auxiliar no monitoramento de plantações, considerando que as 

pessoas buscam cada vez mais a tecnologia a seu favor, fazendo com que seja plausível a 

implantação de um sistema de controle de plantio em formato de um aplicativo mobile 

interligado com um sistema de monitoramento com sensores.   

 Como forma complementar de justificar o desenvolvimento do presente trabalho, fora 

realizada uma entrevista com um agricultor da região central do estado do Rio Grande do Sul 

que utiliza estufas para o cultivo de morangos, visando entender suas necessidades e sua 

opinião sobre o protótipo desenvolvido durante o experimento. Foram realizadas as seguintes 

perguntas: 

1. O quanto você produz de morangos anualmente? 

 Segundo o produtor entrevistado, no período de maior produção, em torno de 15 

quilogramas por mês, utilizando apenas uma estufa. 

2. Quais as maiores dificuldades no cultivo de morangos? 

 Segundo o produtor entrevistado, uma das maiores dificuldades no cultivo, tanto de 

morangos quanto de outras plantas é a umidade certa do solo, devido à irrigação ser realizada 

por gotejamento, no caso de plantações por hidroponia e bags, além disso outros fatores como 

PH e temperatura da água são essenciais.  

3. Você produz outras plantas em estufas? 

 Segundo o produtor entrevistado, o mesmo também realiza o cultivo de alfaces, 

pimentões e tomates em estufas. 

4. Você utiliza algum tipo de equipamento para controle dessa estufa? 
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 Segundo o produtor entrevistado, no momento ele ainda não utiliza nenhum 

equipamento para controle, sendo realizado de forma manual. 

5. Você acha que a utilização de equipamentos de monitoramento poderia auxiliar na 

produtividade de sua estufa? 

 Segundo o produtor entrevistado, com certeza. A utilização destes equipamentos 

poderia auxiliar no aumento da produtividade e evitar perdas de produção. 

6. Considerando um sistema de monitoramento de estufas, quais informações são 

indispensáveis de serem coletadas? 

 Segundo o produtor entrevistado, além das informações já coletadas pelo protótipo, 

também se faz necessário informações como claridade, ph da água e nível de nitrogênio do 

solo para controle de aplicação de uréia. 

7. Você utilizaria o protótipo criado em suas estufas juntamente com o aplicativo 

disponibilizado? 

 Segundo o produtor entrevistado, sim, utilizaria o protótipo e o aplicativo criados 

neste trabalho para controle de suas estufas.  

 Considerando os pontos levantados e respostas cedidas pelo entrevistado, é possível 

afirmar que o protótipo e sistema estão sendo direcionados corretamente, considerando que 

buscam atender às necessidades dos produtores definidas no planejamento inicial do projeto, 

porém, ainda deve ser aprimorado para atender à outras demandas elencadas nesta entrevista.  

 Desta forma, fora articulado o desenvolvimento deste projeto objetivando tornar 

acessível e de baixo custo um dispositivo onde o usuário possa monitorar diversos fatores 

fundamentais para a plantação, bem como disponibilizá-lo de maneira acessível em um 

smartphone, a fim de economizar recursos e aumentar a produtividade.  

2 ABORDAGEM TEÓRICA 

 A ideia de agricultura de precisão teve início antes mesmo da revolução industrial, 

como uma técnica que visava buscar um melhor rendimento da produção, levando em 

consideração variáveis do solo, como fertilidade, localização, dentre outros aspectos. Stafford 

(2000) expõe que há séculos os agricultores consideram a variabilidade espacial na 

implantação da lavoura, isto é, o campo não é uniforme e nele há aptidões agronômicas 

diferentes, mesmo em um campo pequeno.  

 Os agricultores mais experientes reconhecem essas áreas, que podem ser identificadas 

por manchas, seja pelo motivo de apresentarem melhor capacidade de drenagem, como 

também pela maior quantidade de material orgânico, dentre outros fatores, utilizando esses 
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locais para plantação de pomares e hortas, a fim de usufruir destes atributos. Entretanto, com 

o passar do tempo, surgiram máquinas maiores e mais capacitadas, diferenciar estas áreas 

tornou-se algo impraticável, restando esquecido o trabalho de Linley e Bauer, ainda que os 

autores tenham advertido que apenas uma amostra poderia trazer informações importantes ao 

agricultor, como aplicar determinada quantidade de calcário em uma área. 

Já as técnicas modernas conhecidas atualmente surgiram no início do século XX, 

porém somente com o surgimento de microcomputadores, sensores e softwares, na década de 

1980, é que se isto se tornou viável para os agricultores, sendo disseminado o uso da 

eletrônica embarcada em máquinas agrícolas. 

No ano de 1996, surgiu no mercado colhedoras com capacidade de mapeamento da 

produção, gerando um desenvolvimento acelerado da Agricultura de Precisão no mundo, 

tornando possível a prática de mapeamento e aplicação de insumos à taxa variada por meio de 

máquinas1. Os fundamentos para a agricultura de precisão moderna, como conhecemos hoje, 

vem do início do século XX, porém somente na década de 1980, na Europa e nos EUA, com o 

desenvolvimento de microcomputadores, sensores e softwares é que a agricultura de precisão 

se tornou viável para os produtores. 

No Brasil, na década 80, não foi possível incorporar fortemente a tecnologia, quiçá 

pela dificuldade de importação dos equipamentos. Na década de 90, inicia-se o mercado e o 

setor de veículos e é incorporado o uso da tecnologia eletrônica e robótica. Antes disto, as 

indústrias de maquinário agrícola não acompanhavam a inovação realizada pela integração da 

eletrônica e informática. O "salto tecnológico obsoleto à última geração", como era chamado 

pela associação (ANFAVEA, 2006, p. 160), ocorreu em 1998, quando o programa Moderfrota 

e a conjunção de vários fatores favoráveis, levaram as montadoras a lançarem o que havia de 

mais moderno no mundo de maquinário agrícola. 

Neste contexto, este mercado cresceu gradativamente com o decorrer do tempo, onde 

novas tecnologias foram surgindo e auxiliando seu desenvolvimento. Aos poucos, deixou de 

ser um recurso inacessível a pequenos e médios produtores, tornando-se de fácil acesso. Além 

disso, inúmeras são as inovações na área nos últimos anos, desde máquinas autônomas até a 

utilização de veículos não tripulados para mapear plantações e identificar falhas ou pragas. 

2.1 AGRICULTURA DE PRECISÃO E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

No ano de 2012, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

definiu a Agricultura de Precisão (AP) como “um sistema de gerenciamento agrícola baseada 
 

1 Agricultura de Precisão. Disponível em: http://redeagronomia.org.br/group/agricultura-de-precisao 
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na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa ao aumento de retorno 

econômico, à sustentabilidade e à minimização do efeito ao ambiente” (BRASIL, 2012, p. 6). 

Sendo assim, é tratado como um sistema de gestão que leva em conta variáveis do ambiente 

com o objetivo de adquirir um resultado sustentável social, econômico e ambiental. 

 O primeiro mapa de produtividade derivado de um monitor de rendimento acoplado ao 

GPS foi produzido na Alemanha, em 1990, a partir da cultura de canola (SCHNUG et al., 

1991). A partir deste momento, foram desenvolvidos diversos equipamentos e tecnologias, o 

que possibilitou ser mais acessível aos produtores.  

 De acordo com a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 

(2016), as Tecnologias da Informação têm transformando o agronegócio nos últimos anos, 

favorecendo o aumento da produtividade, gerando maiores lucros e consumindo menos 

recursos. A partir do contexto atual da tecnologia influenciando na agricultura, é possível 

coletar inúmeras informações em um plantio, desde o nível de umidade do solo até a 

identificação de falhas em plantações e pragas por meio de sensores, GPS ou até mesmo de 

veículos aéreos. Desta forma, cada parte de seu plantio poderá ser monitorado e controlado, 

criando condições para maior desenvolvimento e produção agrícola (MAT; KASSIM; 

HARUN, 2015).  

 A agricultura de precisão nem sempre foi caracterizada por sua acessibilidade, tendo 

em vista que, inicialmente, era tida como prática de custo muito alto, devido à sua utilização 

ser realizada apenas em grandes propriedades e com máquinas de alto grau de sofisticação. 

Pelo fato de a AP valer-se de tecnologias consideradas de última geração, criou-se a 

preocupação do investimento, considerando que a sua utilização deveria ser realizada apenas 

em grandes propriedades e com máquinas de grande porte (INAMASU; BERNARDI, 2014). 

 Com o avanço tecnológico e surgimento de microcomputadores e microcontroladores, 

foi possibilitado o acesso à AP com um custo não elevado. Desta forma, é possível que o 

pequeno agricultor faça uso de recursos de AP em suas plantações sem precisar gastar valores 

elevados (MORGENSTERN; BATTISTI; MARAN, 2015). Um destes microcomputadores é 

a Arduino, que para Monk (2014), trata-se de uma placa que possui um microcontrolador que 

pode ser programada e conectada a circuitos eletrônicos externos, como relés, sensores, 

motores, válvulas e outros, possibilitando uma automação a baixo custo e de fácil utilização. 

 O conceito da AP como uma postura gerencial que leva em conta a variabilidade 

espacial da lavoura para obter retorno econômico e ambiental (INAMASU et al., 2011) vêm 

sendo melhor compreendido, reforçando a visão de cadeia de conhecimentos, onde máquinas, 

aplicativos e equipamentos são ferramentas que podem apoiar essa gestão (INAMASU; 
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BERNARDI, 2014). Para a consolidação desse conceito, têm sido endereçados esforços de 

divulgação da AP, como relataram Bernardi et al. (2015). Em razão da globalização dos 

fatores para a produção de alimentos, a sociedade requer maior precisão na gestão produtiva. 

O cenário atual da agricultura brasileira caminha para uma produção eficiente, com proteção 

ao meio ambiente, onde se insere a agricultura de precisão (BERNARDI, 2014, p. 37).  

 Com as novas necessidades da agricultura e agropecuária, os sistemas utilizados na 

prática de agricultura de precisão também evoluíram. Um dos primeiros e maiores passos no 

avanço tecnológico foi a utilização de Sistema de Posicionamento Global (GPS). No campo, 

ele atua como uma espécie de sensor fornecendo coordenadas do campo para o computador 

ou processador na máquina.  

 A agricultura de precisão adotou rapidamente tecnologias eletrônicas e de informação 

para facilitar os estudos da cultura dentro de sua variabilidade espacial. Primeiro, em meados 

dos anos 80, os equipamentos eram levados a campo, após, nos anos 90, surgem novas 

tecnologias, como o GPS e os Sistemas de Informações Geográficas (GIS) (VAN 

SCHILFGAARDE, 1999). Atualmente, a agricultura de precisão adota tecnologias mais 

sofisticadas de sistemas GPS, sistemas de monitoramento de campo e sistemas de aplicações a 

taxas variadas de produtos agroquímicos, combinados e adaptadas com sistemas GIS e 

sensoriamento remoto (indução eletromagnética, fotografia aérea, imagens de satélites, etc.) 

(PLANT, 2001). 

 Dentre os novos equipamentos eletrônicos adotados para monitoramento de 

plantações, o que ganha destaque é a utilização de veículo aéreo não tripulado (VANT), onde 

através de voos programados e monitorados é possível identificar falhas no plantio, pragas, 

ervas daninhas, dentre outros fatores que podem prejudicar o rendimento da safra. Existem 

inúmeras pesquisas sendo realizadas no intuito de se gerar fórmulas ou algoritmos para 

traduzirem dados de SR com o uso de VANTs e ACS em doses de insumos, como N, 

herbicidas, inseticidas, etc. (HOLLAND; SCHEPERS, 2010, 2012; SHIRATSUCHI et al., 

2011a). 

 Segundo Neris (2001), os VANTs têm como componente principal um sistema de 

controle capaz de manter a aeronave estabilizada e de executar manobras que a conduza 

através de uma rota e missão selecionada, o que possibilita gerar rotas programadas para 

monitorar plantações de forma autônoma. Outra grande inovação é a utilização de NDVI, 

sigla proveniente de Normalized Difference Vegetation Index, ou Índice de Vegetação da 

Diferença Normalizada, que é utilizada para criar um mapeamento do plantio e localização de 

plantas daninhas a partir da luz refletida em cada planta. O NDVI pode, ainda, servir como 
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indicador para a tomada de decisão em Agricultura de Precisão, como a detecção e o controle 

localizado de plantas daninhas e a definição da dose e do momento de aplicação de nitrogênio 

(PIETRAGALLA; VEJA, 2012). 

 Dentre a evolução do uso de recursos tecnológicos neste contexto, outro ponto 

fundamental de inovação foi a utilização de sensores que possibilitam a coleta de dados em 

tempo real da plantação. Isto envolve a adoção de diferentes sensores voltados para captação 

de dados, que permitem quantificar os principais fatores de produção com alta precisão 

espacial (WHELAN, 1998). 

  A tecnologia das redes de sensores sem fio integra elementos de sensoriamento, 

comunicação em rede, processamento computacional, armazenamento de informações, 

automação e controle. Através dessa tecnologia, podemos viabilizar funcionalidades, tais 

como monitoramento, atuação e controle em ambientes específicos (SOHRABY; MINOLI; 

ZNATI, 2007) que, por muitas vezes, estão atrelados a microcontroladores, que são 

dispositivos com poder computacional de baixo custo. 

2.2.1 Microcontroladores e Sensores 

 A utilização de sensores vem sendo uma prática muito comum na agricultura de 

precisão, tendo em vista que estes possibilitam a coleta de dados sobre o solo e o ambiente em 

que a plantação está situada, sendo que as informações possíveis de serem quantificadas 

incluem: matéria orgânica, pH, umidade e profundidade do horizonte superficial. Uma forma 

eficiente de controlar os fatores climáticos de uma casa de vegetação ou estufa agrícola é o 

uso de automação, pois ele propicia precisão no controle desses fatores climáticos que 

interferem no crescimento da planta, com o uso de sensores, coletando dados das variáveis 

climáticas e utilizando-os para tomada de decisões (LOUREIRO et al., 2018).  

 As variáveis relacionadas para as culturas que podem ser identificadas para o manejo 

são: tipo e intensidade de ocorrência de plantas daninhas para aplicação intermitente de 

herbicidas; estresses abióticos, para aplicação de fertilizantes; população de plantas e 

produção das culturas (PIERCE & NOWAK, 1999). 

 Estes sensores, associados à microcontroladores de baixo custo, vêm sendo utilizados 

cada vez mais para novas soluções no mercado, sendo que o baixo custo e flexibilidade são 

fatores essenciais para seu sucesso. O microcontrolador é um pequeno circuito integrado com 

um processador e memória, podendo ser programado para realizar tarefas específicas com 

pinos de comunicação para leitura e envio de dados, sendo utilizados tanto em sistemas 
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simples, como máquinas de lavar, como em mais complexos como carros e robôs (GRAVEN 

& BJØRK, 2016). 

 As funcionalidades agregadas ao microcontrolador eram resumidas nas interfaces de 

entrada e saída de dados, sendo que a cada nova versão do produto são agregados novos 

componentes, como: memória RAM, EPROM, interface de comunicação Serial, USB, 

Ethernet, WiFi e Bluetooth. Com todas essas funcionalidades, hoje o microcontrolador é 

capaz de atender a diversos tipos de aplicações (OLIVEIRA, 2017). 

 Um dos microcontroladores mais famosos no mercado é o Arduino, uma plataforma 

eletrônica de código aberto baseada em hardware e software de fácil uso. Com entradas de 

tipo digital e analógicas, pode-se inserir um conjunto de instruções no microcontrolador 

integrado a ele para que as execute. Inicialmente desenvolvida para estudantes sem formação 

em eletrônica e programação, a área envolvendo Arduino acabou se tornando uma 

comunidade mais ampla e se adaptou às novas necessidade e desafios, apresentando diferentes 

placas para as mais variadas aplicações como IoT, wearable, impressão 3D e ambientes 

embarcados (Arduino.cc).  

 Dentre as novas placas que vem sendo utilizadas está a Raspberry, um 

minicomputador de baixo custo que oferece uma alternativa barata, prática, acessível e mais 

robusta para desenvolvimento de soluções, sendo que, apesar de seu tamanho, semelhante a 

um cartão de crédito, seu poder computacional é notável. Em 19 de janeiro de 2012 era 

lançado ao mercado a Raspberry Pi, uma série de computador de placa única que mais tarde 

serviria como uma ferramenta para o desenvolvimento de sistemas e ferramentas para 

agricultura de precisão. Criado para propósitos educacionais, ela é um mini microcomputador, 

de tamanho aproximado a um cartão de crédito, de custo acessível que abriga um processador, 

processador gráfico, slot para cartões de memória, interface USB e HDMI, barramentos de 

expansão, dentre outros recursos. 

Além disso, ela possui um poder computacional significativo, o que a permite realizar 

operações de grande porte em questões de segundos ou milésimos de segundos, assim 

oferecendo ao seu usuário um tempo de resposta menor. Além disso, a Raspberry Pi possui 

uma linha de pinos de entrada/saída GPIO (General Purpose input / output), estes podem ser 

usados para interagir com sensores, conectores, etc., conforme visto na Figura 1. Um 

processador potente e o SO Linux, além de muitos componentes que tornam esta operação 

relativamente simples. 
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Figura 1. Placa Raspberry Pi3. 

 
 

Fonte: Robokits India (2019) 
 

Tais fatores, associados à acessibilidade ocasionada pelo acesso dos agricultores à 

internet e mobilidade, a coleta de informações e disponibilização destas para o agricultor em 

seu dispositivo móvel, sendo ele um celular, tablet ou notebook, abriram uma nova área a ser 

explorada. Ainda, com a utilização de microcomputadores associados ao uso de sensores 

interligados possibilitam processar a informação de forma extremamente rápida, 

disponibilizando assim ao usuário informações úteis e relevantes, e não mais uma enorme 

massa de dados. 

 

2.3 JS OU JAVASCRIPT 
 O JavaScript foi criado em 1995 por Brendan Eich, um engenheiro da Netscape, e 

lançada pela primeira vez com o Netscape 2 no início de 1996. Foi inicialmente chamada de 

LiveScript, mas logo foi rebatizada, em uma decisão de marketing mal feita, para tentar 

crescer sobre a popularidade da linguagem Java da Sun Microsystem, ainda que as duas não 

apresentassem quase nada em comum, o que tem sido uma fonte de confusão desde então 

(MOZILLA..., 2019). 

 JavaScript (frequentemente abreviado como JS) é uma linguagem de programação 

leve, interpretada e orientada a objetos com funções de primeira classe, conhecida como a 

linguagem de scripting para páginas Web, mas também utilizada em muitos ambientes fora 

dos navegadores. Ela é uma linguagem de scripting baseada em protótipos, multiparadigma e 

dinâmica, suportando os estilos orientado a objetos, imperativo e funcional (MOZILLA..., 

2019). 



25 
 

 

 O JavaScript normalmente é utilizado para criar ações e interações com usuários em 

sites, porém suas utilidades não param por aí. Em sua forma mais avançada, é possível 

realizar implementações de servidores REST utilizando Node.JS, o qual é um interpretador de 

código JavaScript de modo assíncrono e orientado a eventos de forma standalone, ou seja, não 

dependendo de um browser para sua execução.  

 O Java Script tem um papel fundamental na evolução da WEB, pois a ideia central da 

Internet era ser uma plataforma aberta para todos. Foi de suma importância que a sua 

principal linguagem de programação também fosse aberta, sem controle centralizado de 

corporações e de fácil aprendizado (MUSTAFA, 2016). 

 Recentemente, JavaScript voltou-se também ao lado servidor com a plataforma 

Node.js, que é o ambiente de execução de JavaScript multiplataforma fora do navegador mais 

popular do mercado.  Node.js permite que o usuário utilize o JavaScript como uma linguagem 

de script para automatizar serviços em um PC e criar servidores HTTP e Web Sockets 

completamente funcionais (MOZILLA..., 2019). 

 Assim, o JavaScript pode ser considerada uma linguagem muito forte no mercado. 

Inicialmente projetada para trabalhar em interações e ações em interface web, hoje assume um 

importante papel também como ambientes de multiplataforma de serviços, sem necessidade 

de um navegador para sua execução, que é o caso do Node.js.  

2.3.1 NODE.JS 

 A denominada Node.js é uma plataforma construída sobre o motor JavaScript do 

Google Chrome, que possibilita a construção de aplicações escaláveis e de rede de forma 

rápida. Usa um modelo de I/O direcionada a evento não bloqueante que o torna leve e 

eficiente. É ideal para construção de aplicações em tempo real e com troca intensa de dados. 

 “O Node.js é um ambiente de tempo de execução JavaScript de código aberto e de 

plataforma cruzada, sendo uma ferramenta popular para quase qualquer tipo de projeto” 

(NODEJS.DEV, 2019). Ainda segundo NODEJS.DEV (2019), o Node.js executa o 

mecanismo JavaScript V8, isto é, um núcleo do Google Chrome fora do navegador, 

resultando em mais eficiência ao Node.js. A Figura 2, criada por Franziska Hinkelmann em 

2017, retrata um diagrama com o fluxo de compilação do Node.Js. 
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Figura 2. Processo de compilação Node.JS. 

. 

Fonte: Daily JS (2017) 
 

 Quanto ao V8, este compila o código Javascript e gera uma árvore de sintaxe abstrata. 

Após, o “Interpreter Ignition” gera bytecode a partir desta árvore. Por fim, o “Compiler 

TurboFan”, o compilador de otimização, eventualmente pega o bytecode e gera um código de 

máquina otimizado.  

 
 “Uma das grandes vantagens da utilização do Node.JS é a facilidade para 
acompanhar as versões atualizadas do ECMAScript, visto que ele não é executado 
no navegador do usuário e sim no servidor. O Node.js foi criado com versões 
modernas do V8, mantendo-se atualizado com as versões mais recentes desse 
mecanismo. Acredita-se que novos recursos da especificação JavaScript ECMA-262 
sejam trazidos para os desenvolvedores do Node.js em tempo hábil, além de 
melhorias contínuas de desempenho e estabilidade.” (NODEJS.ORG, 2019). 
 

 O Node.JS também realiza processos assíncronos, assim dispensando que sejam 

criadas filas de execução de Threads e agilizando muito o processo de requisições. “Quando o 

Node.js precisa executar uma operação de E / S, como ler da rede, acessar um banco de dados 

ou o sistema de arquivos, em vez de bloquear o encadeamento e desperdiçar ciclos de CPU 

em espera, o Node.js retomará as operações quando a resposta voltar’’ (NODEJS.DEV, 

2019). Abaixo, na Figura 3, está retratado fluxo de requisições enviadas para um servidor 

Node.js. 
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Figura 3. Processo de requisição Node.JS. 

 
Fonte: StrongLoop (2014) 

 
 No Node.JS, o Event Loop é a única Thread que trata requisições, assim se 

diferenciando de modelos tradicionais. Enquanto o Event Loop passa as operações de E/S 

para thread de forma assíncrona e contínua tratando outras requisições, no modelo tradicional 

é necessário aguardar a conclusão de cada uma, assim consumindo recursos computacionais 

durante o tempo de espera. 

 Pelo seu excepcional desempenho, o Node.JS é utilizado por diversas grandes 

empresas como API, assim realizando requisições para o servidor a partir de aplicações em 

diversas linguagens. Junto ao Node também vem crescendo uma biblioteca JavaScript 

chamada React, responsável pelo desenvolvimento de aplicações WEB e, geralmente, 

desenvolvidos com objetivo de serem microserviços independentes. 

2.3.2 REACT 

 O React, criado em 2011 por engenheiros do Facebook, é uma biblioteca JavaScript de 

código fonte aberto com foco em criar interfaces em páginas Web.  

 
É uma biblioteca de funcionalidades relacionadas que podem ser acionadas para 
resolver problemas específicos, sendo assim, a tecnologia é uma biblioteca 
JavaScript declarativa, eficiente e flexível para criar interfaces visuais, porém, existe 
todo um ecossistema para obter as ferramentas necessárias no desenvolvimento de 
uma aplicação web completa (DBC COMPANY, 2019).  

 

 “Primeiramente, o React foi utilizado no próprio Facebook na interface do mural de 

notícias da rede social. No ano seguinte, passou a ser integrado a outras ferramentas da 
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empresa, como o Instagram. Em 2013, o código foi aberto para a comunidade, colaborando 

para uma grande popularização” (DBC COMPANY, 2019). 

 O que antes era somente uma ferramenta de desenvolvimento para o Facebook, 

tornou-se uma das bibliotecas mais completas e utilizadas por desenvolvedores do mundo 

inteiro. Atualmente, são diversas empresas que utilizam React para desenvolvimento de seus 

websites e softwares, dentre elas: Skype, Airbnb, Walmart, Tesla, Uber, dentre outros. Um 

dos fatores que levou o React a tomar tamanhas proporções é o uso do Virtual DOM, pois, 

desse modo, ele acaba sendo muito mais eficiente em atualizações de informações na tela.  

 
“Quando um componente é inicializado, o método render é chamado, gerando uma 
representação da view. Dessa representação, um markup é produzido e injetado no 
documento. Quando algum dado muda, o método render é chamado novamente e 
para que tenhamos uma atualização mais eficiente possível, o React faz uma 
diferenciação (diff) do valor novo com o valor velho e aplica no DOM somente a 
nova mudança” (JUSTEN W., 2015). 

 

 No ano de 2019, ficou atrás apenas do jQuery como sendo uma das bibliotecas ou 

frameworks JavaScript mais utilizados segundo o Stackoverflow. “Este ano, perguntamos 

sobre estruturas para a Web separadamente de outras estruturas e bibliotecas. O jQuery é o 

framework mais amplamente usado na Web, e este ano mais desenvolvedores dizem que 

usam o React.js do que o Angular, que era uma opção do ano passado” 

(STACKOVERFLOW, 2019). O gráfico da Figura 4 retrata a utilização de frameworks e 

bibliotecas em 2019 até o momento, 29 de outubro de 2019, sendo o primeiro colocado 

jQuery, com 48,7%, seguido por React, com 31,3%. 
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Figura 4. Gráfico de Frameworks Javascript. 

 
 

Fonte: Stackoverflow (2019) 
 

É possível observar na ilustração anterior que o React vem crescendo cada vez mais 

no âmbito do desenvolvimento. Em 2017 estava na quarta colocação e em 2018 na terceira. 

Seu crescimento se deve a diversos fatores, tais como escalabilidade do sistema, desempenho 

e componentização.  

O React é, em sua maioria, utilizado para desenvolvimento de sistemas web, 

responsivas ou não. O mesmo também oferta a possibilidade de desenvolvimento de 

aplicativos móveis de forma nativa, a partir do React Native. Este pode ser utilizado para 

diversas aplicações, desde aplicativos apenas para exibição de dados, até mais complexos, 

como redes sociais. 

2.3.3 REACT NATIVE 

 O chamado React Native é um framework JavaScript para desenvolvimento de 

aplicações para dispositivos móveis a partir de código JavaScript. Segundo Carlos Cabral 

(2012),  

 
O React Native é um projeto desenvolvido pelos engenheiros do Facebook e que 
consiste em uma série de ferramentas que viabilizam a criação de aplicações móveis 
nativas para a plataforma iOS e Android, utilizando o que há de mais moderno no 
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desenvolvimento Front-end – mirando no futuro. É o estado da arte no que se refere 
ao desenvolvimento mobile baseado em JavaScript. 
 

 Os projetos rodam de forma nativa no dispositivo do usuário, sendo que, para isso, 

utiliza uma estrutura diferente em cada plataforma. No sistema Android, utiliza JSCore virtual 

machine e Android Runtime, enquanto que, para IOS, utiliza JSCore virtual machine e Native 

Runtime. Para um bom desempenho, ele executa três threads em background, sem contar as 

que são executadas normalmente pelos aplicativos. A Figura 5 retrata como é realizado o 

trabalho em paralelo dessas threads. 

 

Figura 5. Thread executadas em background no React Native. 

 
Fonte: CÂMARA R. (2018) 

 
 A Main thead é responsável por requisições relacionadas à renderização de elementos 

na tela e também pelos gestos reproduzidos pelo usuário. A thead JavaScript é responsável 

por executar o código JavaScript e Shadow Queoe fica responsável por cálculos referentes ao 

layout. 

 
“Um ponto importante aqui é que essas duas threads — esses dois reinos — nunca 
se comunicam diretamente e nunca bloqueiam uma a outra. Toda essa comunicação 
— requisições, medidas de layout, interações com o usuário, etc. — é realizada 
através da Bridge; que como o próprio nome diz, é a ponte entre o reino Nativo e o 
reino JavaScript. Toda a comunicação entre estes dois reinos deve passar por essa 
ponte” (CÂMARA R., 2018). 
 

Por ser uma plataforma de desenvolvimento que é compilada tanto para Android 

quanto para IOS e apresentar um ótimo desempenho, o React Native é adotado desde soluções 

simples até complexas. Nesta pesquisa, o mesmo se encarregará de apresentar os resultados 

coletados pelos sensores para o usuário final em formato de gráficos e indicadores. 
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2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 

 No trabalho desenvolvido por Braz da Silva Ferraz Filho (2018), intitulado 

“Agricultura de precisão em casa de vegetação: controle: gestão de cultivo em produção de 

mudas”, o autor optou pelo desenvolvimento de um protótipo utilizando sensores ligados a 

um micro controlador Arduino, que envia os dados coletados pelos sensores para um 

microcomputador Raspberry Pi para processamento, após este encaminha para a aplicação 

web. Em relação aos sensores, o mesmo optou por utilização de sensor de umidade do solo 

analógico, sensor de temperatura e umidade analógico e sensor de luminosidade digital. Ao 

final do experimento, obteve sucesso antecipando a colocação de mudas em relação ao 

período regular de plantio.  

 Já no trabalho desenvolvido por Joffrey Peyrac de Albuquerque Galvão Junior (2018), 

intitulado “Pomodoro: sistema de monitoramento e controle de umidade do solo para o 

cultivo de tomates em estufa”, o autor optou por uma solução semelhante, porém somente 

utilizando três sensores de umidade de solo analógico. Também implementou um sistema de 

irrigação do solo com um relé conectado no módulo central, uma Raspbery PI que aciona a 

bomba de água para irrigação.  

 Ainda, optaram por enviar as informações coletadas em tempo real para um aplicativo 

que utiliza como o banco de dados do Firebase. Ao final do experimento, o mesmo conseguiu 

atingir o objetivo de criação de um sistema de monitoramento de estufas de tomate de baixo 

custo. O valor final do protótipo teve seu valor de R$ 297,59. Além disso, exportou os dados 

coletados para um aplicativo Android, assim possibilitando o fácil acesso do usuário final às 

informações coletadas. 

 No trabalho desenvolvido por Pedro Miguel dos Santos Martins (2017), intitulado 

“Monitoramento ambiental em espaços fechados”, o autor teve por objetivo a coleta de dados 

através de uma rede de sensores e uma Arduino, sendo que, a partir do momento em que 

obtém informações suficientes, os dados são coletados por um smartphone utilizando uma 

rede Bluetooth. Após, os dados são enviados para um servidor utilizando protocolo HTTP 

para ficarem salvos, sendo que, ao final do experimento, a arquitetura idealizada foi testada 

com sucesso e as informações coletadas foram enviadas para o smartphone e a um servidor. 

 A partir da análise das descrições anteriores, depreende-se que os trabalhos ofertaram 

uma base para arquitetura desenvolvida e a forma com que os dados serão exibidos para os 

usuários, além de quais sensores é possível utilizar para coleta de dados e quais tecnologias 

são adequadas para tal. O diferencial do presente trabalho é que a arquitetura não possuirá 

uma Arduino para coleta ou transmissão de dados, apenas sensores ligados a uma Raspberry 
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Pi 3 que enviarão os dados coletados para uma API desenvolvida em Node.JS e MongoDB, 

que disponibilizará tais informações através de requisições no protocolo HTTP, para uma 

aplicação móvel desenvolvida em React Native. 

3 MÉTODO 

 O presente trabalho é caracterizado por uma pesquisa qualitativa, tendo em vista que 

baseia-se na análise de dados coletados sobre o ambiente em que o protótipo está introduzido. 

Segundo Lüdke e André (1986, p. 11-12), a pesquisa qualitativa é também denominada 

naturalística, pois “[...] pressupõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada, através do trabalho intensivo de campo”. 

 Durante a pesquisa realizada neste trabalho, fora determinada a utilização da 

modalidade quantitativa, visto que a partir dos números coletados são gerados gráficos para 

exibição ao usuário e analisados de forma descritiva. Para Fonseca (2002, p. 20),  

 
A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, 
considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados 
brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa 
quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 
fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa 
qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 
conseguir isoladamente. 

3.1 DESIGN DO ESTUDO 
 Foi realizada a definição da problemática de pesquisa a partir de estudos de trabalhos 

relacionados e pesquisas bibliográficas para definição do objetivo do trabalho. Além disso, 

também foi realizado um trabalho de pesquisa aplicando questionários a agricultores da região 

para definição de como resolver tal problema.  

 O presente trabalho foi realizado a partir da construção de um protótipo para coleta de 

dados do ambiente, a partir de sensores e armazenamento. O protótipo possuirá uma rotina de 

envio desses dados para uma API centralizada, onde todos os dados estarão disponíveis para o 

usuário final acessar a partir de um dispositivo móvel utilizando o aplicativo criado. 

 A solução proposta é desenvolvida a partir de três aplicações distintas se comunicando 

a partir de protocolos HTTP. Fazem parte da solução: um protótipo para coleta de dados 

utilizando uma placa Raspberry PI 3 e sensores; uma API para armazenamento centralizado 

das informações coletadas utilizando Node.js e MongoDB; um aplicativo compatível tanto 

para Android quanto para IOS utilizando React Native para exibição dos dados coletados em 

formato de gráficos. 
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 A proposta do desenvolvimento do protótipo se baseia na utilização de uma placa 

Raspberry PI 3 ligado a sensores que coletam dados do ambiente em tempo real. Os sensores 

utilizados foram o de umidade do solo, de temperatura a prova de água (DS18B20) e umidade 

e temperatura ambiente (DHT11). Visto que a Raspberry PI 3 possui somente pinagem 

digital, também foi necessário a utilização de um conversor ADC 8 canais 10 bits MCP3008 

para coleta de dados analógicos dos sensores. 

 Para coleta e armazenamento dos dados foi instalado na placa o sistema operacional 

Raspbian Buster Lite juntamente ao Node e MongoDB e, a partir disso, foi criado um projeto 

utilizando a biblioteca onoff para realizar a comunicação com os sensores e coleta de dados. 

Após coleta, esses dados são armazenados em um banco MongoDB local na Raspberry e 

aguardam pelo seu envio para uma API externa, onde os dados estarão centralizados, 

utilizando protocolo HTTP realizado através da biblioteca axios. 

 Para o desenvolvimento da API fora utilizado o Node.JS juntamente às bibliotecas 

express para disponibilização da aplicação em formato de webservice e mongoose para envio 

e coleta de dados do banco de dados, bem como o banco de dados não relacional MongoDB 

para armazenamento das informações recebidas. Seu objetivo principal é a centralização das 

informações coletadas a partir do protótipo, para evitar perda de dados e facilitar acesso do 

usuário aos dados coletados. 

 Cabe também à API realizar o processamento destas informações para disponibilizá-

las ao usuário de uma forma compreensível e já filtrada. Ainda, faz parte da solução um 

aplicativo para smarthphones, tanto Android quanto IOS, utilizando a biblioteca React Native. 

Este é responsável pela exibição dos dados coletados através de gráficos e indicadores, 

efetuando requisições para a API utilizando protocolo HTTP com a biblioteca axios. 

 Como forma de teste de viabilidade da solução, foram realizados testes em um 

ambiente fechado que simula estufas, as quais possuíam plantas como morangueiro e alface. 

O procedimento de plantio foi seguido de acordo com instruções passadas por profissionais 

que cultivam estas plantas na região, desta forma, para se chegar a tal método de plantio, 

foram realizadas entrevistas com produtores.  

Os testes foram realizados durante sete dias e os dados analisados de forma 

quantitativa e qualitativa, sendo utilizados para tomada de decisões sobre este ambiente, tais 

como irrigação e temperatura. Destes sete dias, quatro foram com testes em cultivo de 

morangos, acompanhando o crescimento da planta, sua coloração e produtividade. Além 

disso, como fator de comparação, fora utilizada a expertise dos produtores de morango e 

trabalhos relacionados já existentes. Os outros três dias foram de testes no cultivo de alfaces, 
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ainda em estágio de crescimento, sendo que, portanto, foi possível analisar tanto seu 

crescimento quando coloração. 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 O presente trabalho utilizou para coleta de dados os sensores analógicos responsáveis 

por capturar informações sobre o ambiente em que estavam situados, sendo estes: sensor de 

umidade de solo; sensor de temperatura à prova de água DS18B20 – 1m; sensor de umidade e 

temperatura ambiente DHT11. A coleta dos dados foi programada para ser realizada a cada 

quinze minutos, pois, por se tratar de dados facilmente mutáveis, é necessário um 

acompanhamento regular.  

 Outro fator que motiva o monitoramento de quinze em quinze minutos é a criação de 

um histórico sobre dados ambientes da estufa, assim possibilitando possíveis prevenções em 

ocasiões futuras. Como forma de aperfeiçoamento da coleta de dados, também foram 

realizadas entrevistas com produtores buscando informações de como o protótipo pode vir a 

contribuir no cultivo e trabalhos futuros que podem ser realizados. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 Para a análise dos dados, utilizou-se do auxílio de gráficos para apresentar os dados 

coletados ao usuário em relação à umidade do solo e temperatura. Também foram realizados 

cálculos sobre os dados coletados e sobre o tipo de vegetação que está sendo cultivada para 

gerar indicadores sobre o estado atual das variáveis em relação ao indicado para determinada 

planta. 

4 DESENVOLVIMENTO 

 A proposta do protótipo de monitoramento em ambientes fechados de cultivo consiste 

na utilização de placas e sensores de custo acessível, que através de sua integração busca 

realizar o monitoramento e disponibilizar tais informações ao usuário final. A arquitetura para 

a solução foi dividida em três pilares principais, que são constituídos por protótipo, API 

centralizada e aplicativo mobile, conforme exposto na Figura 6. 
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Figura 6: Ilustração da arquitetura utilizada para desenvolvimento da solução. 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 É possível visualizar na ilustração anterior os três pilares: o protótipo desenvolvido 

utilizando uma placa Raspberry ligada a sensores, a API centralizada utilizando Node.js e 

MongoDB e o aplicativo mobile disponibilizado ao usuário para monitoramento. A seguir, 

serão demonstrados todos os equipamentos e métodos utilizados na construção.  

4.1 ESQUEMÁTICO E PROTÓTIPO  

 Para a construção do esquemático do protótipo foi utilizado o Fritzing2, uma iniciativa 

de hardware de código aberto que torna os eletrônicos acessíveis como material criativo para 

qualquer pessoa, onde é criado o design para implementação de um protótipo. Na Figura 6 é 

possível visualizar o design do protótipo desenvolvido a partir do Fritzing. A partir deste, é 

possível visualizar todos os elementos utilizados na construção do protótipo.  

 

 
2 Fritzing. Disponível em: https://fritzing.org/home/ 
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Figura 7: Design de protótipo Fritzing. 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

A imagem ilustra todos os componentes, placas e sensores utilizados para a criação do 

protótipo. Dentre estes, consta a placa Raspberry Pi 3, conectado a uma placa protoboard, que 

auxilia na conexão dos demais elementos, sendo que nela consta o conversor MCP3008, 

responsável por conversão do sinal analógico dos sensores para digital, o sensor de umidade 

do solo, responsável por captar o nível de umidade através do contato direto com o solo, bem 

como um sensor de temperatura a prova de água. 

 O esquemático construído a partir do Fritzing serviu como guia para a construção do 

protótipo real. Iniciou-se a criação do protótipo configurando a placa Raspberry PI 3 com seu 

sistema operacional e, após, interligando a mesma com a protoboard, conversores e seus 

sensores. A Figura 7 apresenta o protótipo real desenvolvido para os testes. 
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Figura 8: Imagem real do protótipo. 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Conforme expõe a figura acima, fora utilizado um power bank para estabilização da 

energia do protótipo e para evitar danos devido a quedas de energia. O mesmo possui o papel 

de manter o dispositivo sempre em funcionamento, mesmo passando por quedas de energia de 

até cinco horas.  

 No desenvolvimento do protótipo real também foi utilizada uma protoboard de 

tamanho menor, visando deixar o mesmo mais compacto e organizado. Outra observação que 

pode ser realizada visando o protótipo real é a utilização de um case na placa raspberry, que 

possui o papel de proteger a placa de danos causados por quedas ou até por exposição ao 

tempo e ambiente.  

4.1.1 Raspberry Pi 3 

 A placa Raspberry Pi 3 é a terceira geração da placa, que tem como principal 

característica seu tamanho, semelhante a um cartão de crédito. Esta possui uma entrada de 
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alimentação via USB Mini, saída HDMI, GPIO 40 pinos, 4 portas USB, módulo WiFi, dentre 

outros. No que se refere às suas especificações técnicas, os dados são listados abaixo: 

• Processador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 

1.4GHz 

• 1GB LPDDR2 SDRAM 

• 2.4GHz e 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE 

• Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300 Mbps) 

• 40-pin GPIO header 

• Conector de interface HDMI 

• 4 portas USB 2.0 

• Conector CSI para câmera Raspberry Pi 

• Conector DSI para display capacitivo Raspberry Pi 

• Saída de vídeo composto e áudio através do plug P4 

• Slot cartão micro SD para carregamento do sistema operacional e 

armazenamento de arquivos 

• Entrada de fonte DC micro USB 5V/2.5A 

• Suporte a Power-over-Ethernet (PoE) (requer HAT PoE separadamente) 

 
Na Figura 8 é possível visualizar a placa Raspberry Pi 3, seus conectores e pinos 

GPIO’s. 
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Figura 9: Placa Raspberry Pi 3 Model B+. 

 
 

Fonte: https://www.geekbuying.com/ 
 

 
 A placa é responsável por todas as ligações com sensores, coleta de dados e 

processamento. Também é responsável por, após coletar os dados, armazenar em um banco de 

dados local e enviar para um servidor externo para armazenamento centralizado. Dentre os 

sensores mais importantes na coleta de dados está o sensor de umidade do solo, descrito na 

subseção a seguir.  

4.1.2 Sensor de umidade do solo 

 O sensor de umidade do solo possui um papel importante no projeto, devido a estar 

constantemente ligado a um dos fatores mais importantes para a boa produtividade da planta: 

a quantidade de água disposta para suas raízes. O sensor possui duas pontas de prova, onde é 

realizada a passagem de uma corrente pelo solo e sua leitura é baseada na resistência elétrica 

resultante. Quanto mais água no solo, mais baixa é a resistência do solo e mais fácil fica a 

condução entre as pontas de prova. Quando o solo está seco, a condutividade é baixa, logo a 

resistência é alta. Dentre suas especificações, estão: 
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• Tensão de Operação: 3,3-5v 

• Sensibilidade: Ajustável via potenciômetro 

• Saídas: Digital e Analógica 

• Led indicador para tensão (vermelho) 

• Led indicador para saída digital (verde) 

• Comparador: LM393  

• Dimensões da placa: 30mm x 15 mm 

• Dimensões do sensor:  60mm x 20 mm 

• Comprimento do Cabo: 210 mm 

 Na Figura 10 é possível observar as características inerentes ao sensor de umidade do 

solo. 

Figura 10: Sensor de umidade do solo 

 
Fonte: www.curtocircuito.com.br 

 

 Através do sensor é possível realizar a leitura da umidade do solo e tomar decisões de 

acordo com seu programa. Seu nível de medição ainda pode ser ajustado através do 

potenciômetro presente no sensor que ajustará o ponto exato em que a saída digital D0 

alternará seu estado. Outro sensor imprescindível para o desenvolvimento do protótipo é o 

sensor de temperatura a prova de água, devido às condições presentes na estufa. 
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4.1.3 Sensor de temperatura a prova de água 

 O sensor de temperatura a prova de água DS18B20 é indicado para medir 

temperaturas à longa distância e em ambientes úmidos. É um sensor digital, portanto não 

sofre interferência em decorrência da distância. Sua temperatura máxima de resposta pode 

chegar até 125°C. Dentre suas especificações, estão: 

• Tensão de alimentação: 3.0VDC a 5.5VDC 

• Precisão de ±0.5°C de -10°C a +85°C 

• Lê temperaturas de -55°C a +125°C 

• Resolução de 9 ou 12 bits 

• Interface 1 fio (1 Wire), ou seja, precisa de somente 1 porta digital 

• ID único de 64 bits 

• Vários sensores podem ser utilizados no mesmo pino digital 

• Alarme de limite de temperatura 

• Tempo de atualização menor que 750ms 

• Ponta de aço com 6mm de diâmetro e 35mm de comprimento 

 Na Figura 11 é possível observar as características inerentes ao sensor temperatura à 

prova de água. 

Figura 11: Sensor de temperatura a prova de água. 

 
Fonte: https://www.filipeflop.com/ 

 

 Sua maior vantagem é a possibilidade de medir temperatura a longas distâncias e sua 

resistência à água, que em um ambiente de estufa é algo crucial. Juntamente a este também 
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fora utilizado um sensor de umidade e temperatura do ambiente, descrito na subseção a 

seguir. 

4.1.4 Sensor de umidade e temperatura ambiente 

 O sensor de umidade e temperatura DHT11 é responsável pelo monitoramento de 

temperatura e umidade. Possui saída de sinal digital, assim garantindo confiabilidade. 

Algumas de suas vantagens é sua precisão, qualidade, baixo tempo de resposta, além de seu 

baixo custo. Algumas de suas especificações compreendem: 

• Tensão de Alimentação: 3 - 5VDC 

• Tensão de Alimentação Máxima: 5,5VDC 

• Corrente de Operação: 200uA - 500mA 

• Corrente de Stand-By: 100uA - 150uA 

• Faixa de Medição de Umidade: 20 - 90%UR 

• Precisão da medição de Umidade: ± 5% UR 

• Faixa de medição de Temperatura: 0 - 50ºC 

• Precisão da Medição de Temperatura: ± 2ºC 

• Tempo de Resposta: < 5s 

• Dimensões: 23 x 12 x 5mm (incluindo terminais) 

 Na Figura 12 é possível observar as características inerentes ao sensor de umidade e 

temperatura DHT11. 

 

Figura 12:Sensor de umidade e temperatura DHT11. 

 
Fonte: https://www.filipeflop.com 
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 Sua principal função é coletar dados do ambiente, como temperatura e umidade, e 

enviar tais dados para a aplicação em Node.js sendo executada na placa Raspberry Pi 3. Foi 

optada pela utilização de um terceiro sensor, o DHT11, para garantir integridade dos dados 

coletados e sua precisão a partir de comparação de valores coletados pelos sensores de 

umidade do solo e temperatura a prova de água, visto que o sensor DHT11 não ficará exposto 

ao clima devido à sua fragilidade. 

4.2 SISTEMA EMBARCADO RASPBERRY PI 3  
 Para coleta e armazenamento local dos dados coletados foi desenvolvida uma 

arquitetura de sistema embarcado utilizando como soluções o uso das tecnologias JavaScript, 

a partir da plataforma Node.js e banco de dados não relacional MongoDB.  

 Antecedendo o início do projeto, foi realizado um levantamento das melhores 

maneiras de disponibilizar os dados coletados para o usuário final. Levando em conta os 

cenários levantados foram definidas as funcionalidades do protótipo, essas divididas entre 

requisitos Funcionais e Não Funcionais. 

 Requisitos Funcionais: 

• O sistema deve coletar os dados dos sensores de forma automática sempre em 

um intervalo de tempo de forma continua; 

• O sistema deve armazenar os dados coletados em um banco de dados local; 

• O sistema deverá realizar o envio desses dados para uma API externa em um 

determinado intervalo de tempo de forma continua; 

• O sistema deve possibilitar a configuração de proprietário e estufa no qual está 

enviando dados; 

• O sistema deve disponibilizar um endpoint para cadastro de novos produtores; 

• O sistema deve disponibilizar um endpoint para cadastro de novas estufas 

associadas a um produtor; 

• O sistema deve disponibilizar um endpoint para cadastro de dados coletados 

associados a uma estufa; 

• O sistema deve possuir um sistema de autenticação e validação de token; 

• O sistema deve possuir um endpoint para extração de relatórios das estufas 

cadastradas para o produtor. 

 Requisitos Não Funcionais: 
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• Segurança: As informações sobre identificador, tanto do usuário, quanto da 

estufa, não devem ficar expostos em código versionado; 

• Integridade: Os dados já enviados uma vez não podem ser enviados 

novamente; 

• Integridade: Os dados enviados devem possuir data e hora de coleta; 

• Eficiência: o sistema deverá ser coerente como o que é proposto, sendo eficaz 

em suas tarefas. 

 Visando o atendimento de tais requisitos, a aplicação necessitou da utilização de 

algumas bibliotecas de desenvolvimento, sendo que algumas serão descritas nas subseções a 

seguir. 

4.2.1 Biblioteca Mongoose 

 Esta biblioteca tem por objetivo principal a integração da aplicação em Node.js com o 

banco de dados não relacional MongoDB. A partir desta é possível realizar diversas 

interações com o banco de dados, dentre estas está a criação de coleções a partir de comandos, 

como consulta, inserção de dados, edição, remoção, dentre outras ações. 

 No protótipo em específico foi utilizado para a criação de uma coleção, onde ficam 

armazenados os dados coletados e operações para inserção e manutenção destes dados. Na 

Figura 13 é possível visualizar o script de criação da coleção utilizada. 
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Figura 13: Scrip de criação da coleção Registro. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A coleção é responsável por armazenar dados como temperatura e umidade captadas 

pelo sensor DHT11, temperatura do solo, umidade do solo, dentre outras informações. 

Também é possível visualizar um atributo chamado “integrado”, este é responsável por 

controle dos registros já enviados para a API centralizada, assim evitando a redundância de 

dados. 

 A biblioteca também é utilizada para consulta, inserção, remoção e atualização de 

atributos da coleção. Para isso, foi realizado o desenvolvimento de uma controller, 

responsável por manipular a coleção a partir de parâmetros passados para as funções que ela 

disponibiliza, assim fazendo o papel de um crud (create, read, update and delete). Na Figura 

14 é possível visualizar o código responsável por tais ações. 
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Figura 14: Controller responsável por manipular dados. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A partir desta é possível importar o arquivo em qualquer local do sistema e ter acesso 

às funções de controle da coleção. Na seção seguinte será apresentado a biblioteca node-dht-

sensor, o qual possui interação direta com a controller. 

4.2.2 Biblioteca Node-dht-sensor 

 Esta biblioteca é responsável pela captação dos dados coletados pelo sensor DHT11, 

citado anteriormente. Possibilita a captação da umidade e temperatura ambiente no qual o 

sensor está inserido, sendo que, para tanto, é utilizada a função read, conforme apresentado na 

Figura 15. 
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Figura 15: Utilização da biblioteca node-dht-sensor para coleta de dados. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Esta função está presente na chamada setInterval, nativa do JavaScript, que é 

responsável pela execução da função passada por parâmetro a cada determinada quantidade 

de tempo, informada no segundo parâmetro em formato de milissegundos. A mesma também 

é utilizada como rotina para envio das informações para a API centralizada, tópico a ser 

abordado na próxima seção. 

4.2.3 Biblioteca Request 

 A biblioteca request disponibiliza a possibilidade de realizar requisições pelo 

protocolo HTTP em aplicações node, que podem ser feitas através dos métodos GET, POST, 

PUT, DELETE e OPTIONS, cada uma com suas características. No sistema desenvolvido 

para o protótipo apenas foi utilizado o método POST, assim enviando os dados coletados e 

armazenados no banco local para a API centralizada. Na Figura 16 é possível visualizar de 

maneira geral como o processo é realizado. 
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Figura 16: Utilização da biblioteca request para envio de dados por http. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 De forma semelhante à biblioteca node-dht-sensor, a aplicação utiliza da função nativa 

setInterval como forma de programar uma rotina de envio. Além disso, é consumido o 

método index da controller para obter os registros ainda não integrados. Após, é realizado 

uma separação dos itens retornados e enviados de dez em dez para a API centralizada. Em 

caso de sucesso, os registros são atualizados como integrados. 

4.3 SISTEMA BACKEND 

 O sistema backend, em escopo inicial, propõe uma solução para centralização de 

dados coletados e a disponibilização dos mesmos através de consultas em endpoints, estes 

sendo protegidos por autenticação, ou seja, somente usuários autorizados poderão acessar as 

informações lá contidas. Para o desenvolvimento do mesmo, foi utilizada uma arquitetura 

semelhante à adotada para a construção do sistema embarcado utilizado na Raspberry, uma 

aplicação construída com Node.JS e um banco de dados não relacional MongoDB. A figura 

17 ilustra o esquemático da arquitetura utilizada no backend do sistema. 

 



49 
 

 

Figura 17: Arquitetura desenvolvida para o backend da solução. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

  Essa estrutura tem como ponto forte seu rápido tempo de resposta pra as requisições, 

tanto o Node.JS como o MongoDB possuem papel importante para tal eficiência. Para 

comunicação do servidor com seu banco de dados foi utilizada uma biblioteca Node.JS 

chamada Mongoose, sendo que a forma de utilização e estrutura adotadas serão apresentadas 

na seção a seguir. 

4.3.1 Biblioteca Mongoose 

 Conforme já explicado em uma seção anterior, esta biblioteca possui por objetivo 

principal realizar o intermédio de comunicação entre o sistema e o banco de dados, assim 

disponibilizando comandos para consulta, inserção, atualização e remoção de registros através 

de comandos disponibilizados pela mesma, possibilitando, ainda, a criação e manipulação de 

coleções. No backend da aplicação foi realizada a criação de uma collection principal 

utilizando subcollections que possuem informações de estufas e dados coletados, conforme 

podemos visualizar na Figura 18. 
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  Figura 18: Collection criada para controle de dados. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A collection Produtores armazena tanto informações de nome do produtor, e-mail, 

senha, como também suas estufas e os dados coletados nela. Essa estrutura permite que o 

produtor tenha associado à sua conta mais de uma estufa, não ficando limitado à coleta em 

apenas um local. Para utilização do protótipo em outro local, basta apenas o cadastro de uma 

nova estufa e associar seu id no arquivo de configuração do protótipo. Para controle dos 

dados, tanto de produtor como de estufas e dados coletados, foram implementadas três 

controllers, associadas a cada uma das coleções e subcoleções, que serão explanadas a seguir. 

4.3.1.1 Arquivo ProdutorController 
 É responsável por operações CRUD (create, read, update and delete) da collection 

principal, estando implementadas funções como: index, details, insert, update e delete, cada 

um com suas responsabilidades e parâmetros. Suas funções no arquivo ProdutorController são 

respectivamente: buscar todos os produtores existentes, buscar dados de um produtor 
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específico, criar um novo produtor e atualizar um produtor existente. Na Figura 19 é possível 

visualizar a forma como foram implementados os métodos index, details e insert. 

 

Figura 19: Métodos index, details e insert do ProdutorController. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Na linha 28 é possível visualizar a utilização de um arquivo importador com o nome 

de AuthenticationHelper, este tem por objetivo disponibilizar algumas funções que possam 

ser reutilizadas em outras partes do sistema, como por exemplo, a função encryptPassword, a 

qual utiliza a biblioteca crypto para conversão da senha enviada para AES256, uma forma de 

criptografia avançada, assim garantindo a segurança das informações do usuário. 

4.3.1.2 Arquivo EstufaController 
 O arquivo EstufaController é responsável pela inserção, listagem e busca por 

identificador dos dados contidos na subcollection estufas, sendo que utiliza das funções 

disponibilizadas pelo Mongoose para realizar suas operações. Esta conta com funções como 

insert, list e find. Estes são responsáveis, respectivamente, por criar uma nova estufa para um 

determinado produtor, listar todas as estufas existentes em um determinado produtor e buscar 

por informações de uma estufa específica. 
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4.3.1.3 Arquivo DadoController 
 Este arquivo  é responsável pela inserção, listagem e busca por identificador dos dados 

contidos na subcollection, pertencentes a uma estufa. Semelhante aos arquivos anteriores, 

utiliza funções da biblioteca Mongoose, juntamente a métodos nativos do JavaScript para 

realizar suas operações. 

Esta conta com dois métodos principais, o insert e list. O método insert, disposto na 

linha 5, realiza a busca da estufa passada pro parâmetro e insere um novo registro na mesma. 

Após, na linha 23 o registro do produtor é salvo, já contendo os novos registros. Já no método 

list, na linha 33, realiza a busca da estufa a partir do código do usuário e da estufa e, após, 

retorna os dados coletados da estufa. 

4.3.1 Framework Express 

 É um framework flexível que fornece um conjunto robusto de recursos para 

transformar uma aplicação Node.Js em um servidor.  No caso do projeto, o mesmo fora 

utilizado para criação de uma API acessível por método HTTP, que disponibiliza métodos 

utilitários HTTP, middleware, dentre outros recursos. 

 Nesta pesquisa, os recursos mais utilizados foram a criação de um servidor e de rotas 

para acesso via request por protocolo HTTP. Na Figura 20 é possível visualizar o arquivo de 

inicialização do servidor, bem como propriedades, como rotas, porta em que está disposto e 

configurações. 

 

Figura 20: Arquivo de inicialização da aplicação. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 



53 
 

 

 Observando-se a imagem é possível visualizar na linha 07 o método de declaração e 

inicialização do express. Logo abaixo, nas linhas 09 e 10 é utilizada a função use para 

algumas configurações do express, como configuração de CORS, para permitir recebimento 

de requisições via sistema web e seu middleware de comunicação, no caso o JSON.  

 Nas linhas 18 e 19 é possível observar, respectivamente, os métodos no qual são 

cadastradas as rotas da aplicação e a porta no qual a mesma estará disponibilizada. As rotas 

são provenientes do arquivo routes.js, que faz uso de recursos do framework para cadastrar 

rotas, seu tipo de requisição e quais métodos as mesmas executarão ao serem chamadas. Na 

Figura 21 é possível observar de forma mais clara como o processo ocorre. 

 

Figura 21: Arquivos de rotas da aplicação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 É possível observar que as rotas são separadas em três grupos, sendo que estes são 

referentes aos três controllers citadas anteriormente e seus métodos. Nas linhas 02, 03 e 04 os 

mesmos são importados para sua utilização. 

4.4 SISTEMA FRONTEND 
 A aplicação frontend tem como objetivo principal a disponibilização de forma clara 

dos dados coletados aos usuários, assim como o auxílio na tomada de decisões em relação à 
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estufa no qual o protótipo está situado. Através de levantamentos e entrevistas foram 

elencados seus requisitos Funcionais e Não Funcionais: 

 Requisitos Funcionais: 

1. O sistema deve disponibilizar ao usuário uma forma de autenticação; 

2. O sistema deve apresentar os dados coletados através de gráficos; 

3. O sistema deve gerar indicadores da situação atual da estufa, assim facilitando a 

visualização. 

 

 Requisitos Não Funcionais: 

1. Eficiência: o sistema deve possuir um tempo de resposta das requisições inferior a 5 

segundos; 

2. Usabilidade: o sistema deve ser fácil utilização, bem como, de fácil entendimento; 

3. Portabilidade: o sistema poderá ser utilizado em diversos dispositivos; 

4. Responsividade: o sistema deve se adequar ao tamanho da tela do usuário, de forma 

com que não quebre sua apresentação. 

 Em relação aos requisitos funcionais, o aplicativo desenvolvido visa disponibilizar aos 

usuários as informações coletadas de forma clara e apenas sendo necessária sua autenticação 

no sistema. A apresentação de indicadores e relatórios tende a ser de forma mais simplificada 

e compreensível, não necessitando de muita interpretação para sua compreensão. 

 Dentro dos requisitos não funcionais, o sistema visa ofertar ao usuário uma boa 

experiência quanto às suas características principais: eficiência, usabilidade, portabilidade e 

responsividade, atributos básicos em todo e qualquer aplicativo. Como forma de apresentar de 

uma maneira mais precisa os requisitos e funcionalidade do sistema foi realizada a criação de 

um Diagrama de Caso de Uso, apresentado na Figura 22. 
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Figura 22: Diagrama de caso de uso 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 A figura acima descreve as funcionalidades propostas pelo sistema, sendo possível 

identificar quatro atores, cada um deles podendo realizar as tarefas descritas nos Casos de 

Uso. O usuário possui funções de acessar o aplicativo disponibilizado, realizar autenticação e 

verificar os dados coletados e indicadores, já o administrador possui acesso para cadastro de 

novos usuários, assim como de estufas.  

A funcionalidade de cadastro de estufa fica a cargo do administrador devido a ser 

necessária a configuração manual do protótipo para envio de dados à estufa. A API possui o 

papel de disponibilizar funções base para o funcionamento e integração dos demais sistemas, 

tais como autenticação de usuário e cadastro de produtor, estufa e dados. O protótipo possui a 

função de coletar os dados a partir de seus sensores e enviar os mesmos à API através dos 

endpoints disponibilizados. 

 Como forma de atender tais requisitos relacionados ao usuário, foi desenvolvido um 

aplicativo utilizando o framework React Native, uma plataforma de desenvolvimento o qual 

converte código JavaScript para código nativo tanto para Android como para IOS. Nas seções 

a seguir serão descritos com mais detalhes tópicos como arquitetura utilizada, bibliotecas, 

dentre outros. 

4.4.1 Detalhamento da aplicação 

 O aplicativo desenvolvido, conforme explicado anteriormente, tem por objetivo 

apresentar os dados coletados ao usuário, possuindo para navegação, inicialmente, somente 

duas telas: de autenticação e dashboard. Na tela de autenticação, o usuário poderá acessar o 
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sistema utilizando suas credenciais cadastradas juntamente ao administrador do sistema. Para 

isso, basta o mesmo preencher os campos de e-mail e senha presentes na tela inicial do 

aplicativo, conforme apresentado na Figura 23. 

 

Figura 23: Tela de autenticação do aplicativo 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 O projeto foi arquitetado seguindo um padrão no qual seu objetivo é a máxima 

componentização e reutilização de código, evitando redundância de código e acelerando o 

desenvolvimento apenas utilizando componentes já criados anteriormente. Também, foi 

adotada a utilização de function components e hooks no desenvolvimento, visando manter o 

projeto com boas práticas de programação. Na Figura 24 é possível visualizar o arquivo da 

tela de autenticação já utilizando os padrões de desenvolvimento descritos acima. 
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Figura 24: Código da tela de autenticação do aplicativo 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 Na imagem acima é possível visualizar a utilização dos componentes nativos 

disponibilizados pelo React Native, assim como o uso de hooks. Nas linhas 04 e 05 é possível 

visualizar dois objetos importados da pasta styles, estes são estilos definidos para os campos 

de entrada de texto e botões, criados em arquivos separados visando sua utilização em outras 

telas do sistema. 

 Após o usuário inserir seu e-mail e senha na tela de autenticação e pressionar o botão 

entrar, o mesmo é direcionado para a tela de gráficos do aplicativo, onde são apresentadas 

informações sobre as estufas vinculadas à sua conta. Serão exibidas informações como 

temperatura e umidade atual da estufa, além de um gráfico de linhas com um histórico das 

informações, conforme é possível visualizar na Figura 25. 
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Figura 25: Código da Tela de exibição de dados do aplicativo 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 É possível observar que, inicialmente, o aplicativo realiza uma introdução ao usuário 

informando de que se tratam os gráficos exibidos e, logo após, apresenta cartões de acordo 

com as estufas cadastradas e vinculadas ao usuário, onde são expostas informações como 

nome da estufa, temperatura e umidade, data da última coleta de dados, além de um gráfico 

apresentando o histórico durante o período de coleta de dados.  

 Para implementação dos gráficos foi utilizada a biblioteca React Native Chart Kit, a 

qual utiliza de recursos SVG para criação de gráficos e a biblioteca Axios para realização de 

requests via protocolo HTTP para a API criada e apresentada em seções anteriores. Na Figura 
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26 é possível visualizar a utilização do componente LineChart, disponibilizado pela 

biblioteca. 

 

Figura 26: Utilização do componente LineChart 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

É possível observar a utilização de dois métodos para coleta de labels, os dados 

apresentados na parte inferior do gráfico e o data, indicadores coletados para montagem do 

gráfico, neste caso, a temperatura. Estes dados são provenientes dos indicadores coletados 

pelo protótipo e acessados via request HTTP pela biblioteca Axios. Há um tratamento em 

cima destes dados para apresentação, conforme apresentado na Figura 27, no método 

getLabels e getData. 
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Figura 27: Métodos responsáveis pelo tratamento dos dados coletados para exibição 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 O método getLabels é responsável por coletar as datas das coletas para apresentar na 

parte inferior do gráfico, conforme pode ser observado na figura 27, enquanto que o método 

getData fará uma média geral de todas os indicadores em cada data, assim possibilitando a 

apresentação em formato de gráfico de linha.   

5 RESULTADOS  

 A fim de apresentar os resultados de maneira clara, os mesmos serão divididos em 

duas subseções, tendo estas, respectivamente, o objetivo apresentar os dados coletados 

durante o período de testes com o protótipo e a apresentação do protótipo e aplicativo. 
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5.1 COLETA DE DADOS 

 Os resultados foram obtidos através da aplicação do protótipo em um cenário que visa 

a simulação de uma estufa real, sendo utilizado um ambiente fechado com, aproximadamente, 

60 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. Os 

testes foram realizados durante sete dias, destes, quatro com apenas um morangueiro no 

ambiente e, após, três dias adicionando quatro mudas de alface juntamente. 

 A partir destes testes foi possível observar a alternância de temperatura e umidade no 

ambiente em diversos climas, tanto em dias chuvosos quanto em dias ensolarados. No 

monitoramento, isto se manifestou através de alterações na média de temperatura e umidade 

de acordo com o clima, o que é possível ser observada na Figura 28.  

 

Figura 28: Histórico de média de umidade por dia 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A umidade do ar é um importante fator, sendo que, no cultivo de morangos, está 

diretamente ligada à prevenção de doenças na planta e ressecamento, enquanto que, em 

relação às alfaces, diz respeito ao seu nível de produtividade. Para Sganzerla (1997), as 

temperaturas ótimas para a 2p dependem do estágio de desenvolvimento da cultura: na 

germinação 15 a 20ºC e no desenvolvimento, 14 a 18ºC durante o dia e 5 a 20ºC durante a 

noite, devendo estes valores de temperatura estarem conjugados com umidade relativa do ar 

entre 60 e 70%. 

 Também é possível visualizar os diferentes níveis de umidade em um mesmo horário 

em um gráfico comparativo entre os dias 12, 13, 14 e 15 de novembro de 2019. Neste período 
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de tempo, a estufa possuía tanto morangueiros como mudas de alface. A Figura 29, a seguir, 

apresenta este histórico. 

 

Figura 29: Histórico de média de umidade por horário 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Outro fator importante que deve ser observado é a temperatura no interior da estufa, 

que está diretamente ligada à produtividade da planta e bem-estar. Segundo Ronque (1998): 

  
A temperatura é a principal variável climática que afeta a cultura do morangueiro 
alterando seu comportamento vegetativo e reprodutivo. Em condições de 
temperatura alta, a floração cessa e o morangueiro tende a se reproduzir por 
crescimento vegetativo, acelerando a produção de grande quantidade de estolões. 
Em condições de temperatura baixa a floração também cessa, porém, com o 
aumento do número de horas de frio, a planta passa a acumular substâncias de 
reserva. 

 

Já para o cultivo de alfaces, o ideal é a temperatura mais elevadas. A alface, embora 

cultivada o ano todo, se adapta melhor sob temperaturas amenas, apresentando em condições 

de campo maior produção nas épocas mais frias do ano (OLIVEIRA et al., 2004).  

A partir dos testes realizados foi possível manter um histórico da temperatura média 

diária, visto que são coletados cerca de 90 registros diariamente, contendo umidade e 

temperatura da estufa. Na Figura 30 é possível visualizar a média de temperatura diária. 
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Figura 30: Histórico de média de temperatura por dia 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A partir dos dados coletados, é possível identificar que não houve muita variabilidade 

da temperatura no interior da estufa, mantendo-se entre 20°C e 22,5°C,  ideal para o cultivo 

de morangos. Para Wang e Camp (2000), a faixa de temperatura ideal para morangueiro 

durante o período vegetativo é de 25/12°C para o período diurno e noturno, para a produção 

de frutos e crescimento das raízes é de 18/ 12°C, enquanto para a parte aérea a temperatura 

ideal é 25/12°C, respectivamente. Também foram gerados gráficos observando diferentes 

horários do dia e comparando os dias coletados para verificar padrões, conforme é possível 

visualizar na Figura 31. 

 

Figura 31: Histórico de média de umidade por horário 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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 A partir da figura acima é possível observar que a temperatura máxima não se mostrou 

superior a 24ºC. Segundo BRUNIDI et al. (1976), temperatura média mensal entre 15 e 18ºC 

é a mais indicada para aperfeiçoar a produção, com máxima entre 21 e 24ºC e mínima de 7ºC. 

Foram coletados um total de 300 registros até o momento de contagem. Estes estão divididos 

em uma média de 83 registros diários, visto que o protótipo está configura para coletar as 

informações a cada quinze minutos. A partir dos dados coletados e comparações com estudos 

e trabalhos já existentes, é possível identificar que tanto a umidade como a temperatura estão 

ideias para o cultivo de morangos, enquanto que, para o cultivo de alface, ainda que a 

temperatura esteja ideal, a umidade deve ser menor, em torno de 60% e 70%.  

 Em contrapartida e de forma comparativa com os resultados obtidos nesta pesquisa, no 

trabalho desenvolvido por Joffrey Peyrac de Albuquerque Galvão Junior (2018), intitulado 

“Pomodoro: Sistema de monitoramento e controle de umidade do solo para o cultivo de 

tomates em estufas”, fora realizado o monitoramento apenas da umidade do solo, apresentado 

em um aplicativo em forma de gráfico, que ficou entre 75% e 57%, ideal para o cultivo de 

tomates. Este obteve sucesso em sua pesquisa, porém apresentando dificuldades na utilização 

do sensor de umidade e temperatura do solo, que apresentou sinais de oxidação e teve que ser 

trocado duas vezes durante o experimento.  

 Já no trabalho desenvolvido por Braz da Silva Ferraz Filho (2018), intitulado 

“Agricultura de precisão em casas de vegetação: Controle e gestão de cultivo em produção de 

mudas”, o autor realizou testes durante o período de brotação das plantas tupinambor, aratura 

e açafrão. O mesmo obteve sucesso ao criar um ambiente controlado no qual auxilia o 

crescimento adiantado dos brotes, realizando o controle por microcontroladores e sensores e 

uma placa Arduino.  

5.2 PROTÓTIPO E APLICATIVO 
 O presente trabalho apresenta como solução o uso de um protótipo no qual os dados 

são coletados a partir de sensores e enviados para uma aplicação mobile, disponível para o 

usuário ter acesso às informações coletadas de sua plantação. O desenvolvimento e construção 

de ambos foram realizados em tempo de execução e os resultados apresentados nas subseções 

a seguir. 

5.2.1 Protótipo 

 O protótipo, conforme proposto anteriormente, foi construído a partir de uma placa 

RaspBerry Pi 3 e sensores, sendo que, para conexão e comunicação destes, foi utilizada a 
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plataforma de desenvolvimento Node.JS e bibliotecas da mesma. Ao final da pesquisa foi 

possível a apresentação de um protótipo totalmente funcional, o qual realiza consultas 

importantes para a plantação no ambiente de testes e envia para um servidor no qual é 

realizado um armazenamento centralizado.   

5.2.2 Aplicativo 

 O aplicativo, conforme demonstrado anteriormente, foi desenvolvido a partir da 

biblioteca React Native e propõe a exibição dos dados coletados ao usuário de forma simples 

e facilmente interpretada. O sistema possui duas telas, uma para autenticação do usuário e 

outra para exibição das informações. 

 Na segunda tela, a qual são exibidos os dados coletados, é apresentada uma saudação 

ao usuário com seu nome a algumas instruções sobre o aplicativo. Logo abaixo é realizada a 

exibição de uma lista de cartões, cada um referente a uma estufa cadastrada e vinculada ao 

usuário, contendo informações como dados de temperatura e umidade da última coleta e um 

histórico de temperatura apresentado em formato de gráfico linear. Após, é informado a data e 

hora da última coleta realizada. 

 Estas informações são cruciais para tomada de decisões em estufas, tendo como 

confirmação o fato de que, em entrevista com agricultores da região, foram relatados casos de 

perda total de produção de estufas devido à temperatura elevada, levando a queima da 

folhagem da planta. O fato de o aplicativo estar disponível ao usuário para realizar um 

acompanhamento quase que em tempo real de sua estufa evita a ocorrência de casos 

semelhantes. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Esta pesquisa apresenta uma solução acessível à pequenos e médios produtores que 

tenham por objetivo monitorar elementos essenciais no cultivo de plantas em estufas, tais 

como umidade do solo, temperatura do solo, temperatura ambiente e iluminação. O sistema 

permite extração de relatórios em formato de dashboard ao agricultor para auxiliá-lo na 

tomada de decisões referentes à sua plantação. 

Para a construção do protótipo, foi utilizada uma placa raspberry e micro-sensores 

ligados a ela, sendo que, após a coleta de dados, estes são enviados para um aplicativo 

desenvolvido em React Native ao qual o usuário final possuirá acesso. Considerando que o 

objetivo inicial do trabalho fora a disponibilização de um protótipo de baixo custo que oferte 

ao usuário o acompanhamento de sua estufa e a criação de um histórico desta, disponível em 
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um aplicativo que pode ser acessado de qualquer lugar, bastando apenas a conexão com 

internet, é possível afirmar que os objetivos foram alcançados positivamente.  

 Durante o desenvolvimento desta pesquisa algumas limitações foram encontradas em 

decorrência às tecnologias utilizadas para criação do protótipo, principalmente na questão de 

utilização de sensores que não possuem bibliotecas adequadas à sua utilização em placas 

Raspberry Pi 3 utilizando Node.js. Por fim, este problema foi contornado ao utilizar outros 

sensores, porém a variabilidade de informações coletadas foi diminuída. Insta salientar que 

houve sucesso na medida em que restou plenamente possível coletar dados e exibir o histórico 

de forma clara e remota no aplicativo. 

 Para implementação de trabalhos futuros, espera-se aumentar o número de sensores 

utilizados para coleta de dados e implementação de novos recursos e modos de organização 

do protótipo e aplicativo. Na item a seguir, serão descritos novos métodos a serem 

implementados, utilização de placas Arduino para coleta de dados, placa Raspberry Pi 3 

passando a ser uma central de controle e armazenamento, juntamente com novos recursos no 

aplicativo. Ainda, a implementação de um sistema web para controle do administrador do 

sistema, onde este terá acesso ao cadastro de agricultores e estufas de uma forma mais 

amigável e apresentável. 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 
 Uma das novas funcionalidades a ser implementada seria a utilização de placas 

Arduinos para coleta de informações com sensores. Passa-se a utilizar somente uma placa 

Raspberry Pi 3, juntamente com o módulo NRF24L01+ PA + LNA Wireless Arduino (WiFi) 

2.4GHz ligado a placa e a Arduino para comunicação e envio de informações. Sendo assim, a 

Arduino fica responsável por coletar os dados e enviar à placa Raspberry que, por fim, 

armazena os dados coletados em um banco de dados local e, após, envia para a API 

desenvolvida. 

 Além disso, também surge a hipótese da coleta dos dados de maneira manual para 

casos em que não há acesso à internet, devido às estufas estarem distantes da residência do 

agricultor. Neste contexto, se aplica a exportação manual dos dados através de uma planilha 

csv e, após, importação em um sistema web. Como também descrito na seção anterior, outra 

ideia futura é a utilização de novos sensores para coleta de dados, sendo que estes ficariam 

responsáveis por coleta de dados como PH da água e nível de exposição solar. 

 Ademais, outro futuro objetivo é a implementação de novas funcionalidades no 

aplicativo, tais como visualização detalhada por dia, exibindo todas as informações coletadas 
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em formato de gráficos e indicadores. Também, a implementação de sugestões ao usuário, 

como, por exemplo, quando irrigar a plantação ou resfriar a temperatura do solo, estas 

disponíveis por tipo de estufa e plantas cultivadas. Ainda, vem a tona como ideia futura a 

criação de uma interface de administrador do sistema, visando disponibilizar o cadastro de 

produtores e estufas de uma maneira mais amigável ao administrador do sistema. 
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