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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar um sistema de monitoramento wireless 
(sem fio) das variáveis climáticas velocidade e direção do vento, temperatura e 
umidade relativa do ar, para ser utilizado durante a aplicação de agrotóxicos em 
agricultura de precisão. O referido projeto constitui-se de um bloco para a coleta 
dessas variáveis e é composto por dois sensores, um para a aquisição da 
velocidade e direção do vento e outro para a temperatura e umidade relativa do ar. 
Essas medidas são tratadas através de um circuito de controle para então serem 
enviadas ao segundo bloco, o qual é constituído por um kit microcontrolador, 
responsável por fazer o tratamento das variáveis climáticas e disponibilizá-las em 
uma saída Interface Serial Periférica (SPI) do kit microcontrolador, para que estas 
possam ser disponibilizadas ao usuário através de um módulo de transmissão sem 
fio. Apresenta-se como uma solução tecnológica eficiente e de baixo custo para o 
monitoramento de variáveis climáticas durante a aplicação de agroquímicos. O 
monitoramento dessas variáveis é de suma importância durante a aplicação de 
fertilizantes e herbicidas na agricultura; com ele é possível extrair o máximo de 
proveito na aplicação. Com o monitoramento da velocidade e direção do vento, 
consegue-se controlar a deriva, a dispersão das gotas da calda pelo ar. Com o 
controle da umidade relativa do ar e da temperatura, é possível monitorar a 
absorção da calda pelas plantas. A crescente necessidade pelo aumento e eficiência 
na produção, a conservação do meio ambiente, a competitividade do mercado 
econômico, entre outros fatores, fazem com que a agricultura absorva os benefícios 
da tecnologia para proveito próprio.  

  Palavras-chave : monitoramento climático; sensores; micro-controlador; wireless. 
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ABSTRACT 
 

This work has the proposal to presents a wireless weather surveillance system for 
the wind speed, wind direction, temperature and humidity to be used over appliance 
of pesticides in precision agriculture. The project is composed by a block for the 
gathering of the variables, composed by two sensor, one for the wind speed and 
direction acquirement, another for temperature and air relative humidity. The 
measurement have their signal level treated to be sent to the second block, 
composed by a microcontroler set, responsible for signal processing. The weather 
variables follows up by SPI (Serial Peripheral Interface) to a second controller to be 
stored and retransmitted for a serial-wireless converter. Finally it is displayed into an 
end-user graphic application running over TCP/IP protocol. This project aims a low 
cost, perhaps, effective solution for weather surveillance. To watch those variables is 
a main concern while sprain pesticides or fertilizers to achieve minimum lost. By 
controlling wind speed and direction, driftage (the dispersion of the syrup drops over 
the air) is restrained. Supervising relative humidity and temperature, it’s possible to 
control the plants syrup absorption. The rising desire for improving production 
efficiency, great outfits, environment care, market competition, among others, causes 
the agriculture to aggregate technology benefits for itself. 
Key-words: weather surveillance, sensor, micro-controller, wireless 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A possibilidade da falta mundial de alimentos ou, pelo menos, a escassez 

destes é um problema que preocupa a todos. Grandes áreas antes agrícolas estão 

sendo substituídas por áreas urbanas, gigantescas companhias de produção de 

biocombustível ou algum outro tipo de conglomerado. Dessa forma, é necessário um 

aumento na produção com as mesmas áreas já cultivadas, o que leva à necessidade 

de uma maximização no aproveitamento dessas áreas. 

O desenvolvimento tecnológico vem resolvendo ou minimizando problemas 

de quase todos os setores da economia; com a agricultura não poderia ser diferente. 

A agricultura de precisão, ou simplesmente AP, chegou para tornar o campo mais 

produtivo, com impactos ambientais muito menores e lucros maiores, podendo 

inclusive agregar valor ao produto, em todas as regiões do mundo, como é o caso de 

diversos países da Europa onde os programas de qualidade ambiental têm grande 

peso no valor final dos produtos. 

Segundo Jorge e Neto (2002), a adoção da agricultura de precisão, não 

somente como parafernália eletrônica, mas como conceito, tem um grande potencial 

para a racionalização do sistema de produção agrícola moderno. A AP surge com os 

objetivos de diminuir a quantidade de agroquímicos aplicados nos solos e culturas; 

consequente redução dos custos de produção e da contaminação ambiental e 

melhoria da qualidade das safras. 

Ainda segundo esses autores, a agricultura de precisão vem ao encontro 

das exigências de um mercado globalizado, que requer maior volume de produção, 

exige menores preços e repudia técnicas e tecnologias que possam contaminar o 

ambiente. 

Um dos maiores custos da produção agrícola está relacionado à aplicação 

de agrotóxicos, sendo normalmente recomendadas doses superiores às necessárias, 

para o controle eficiente de pragas, doenças e plantas daninhas, o que além de 

aumentar os custos pode causar sérios danos aos recursos naturais. E os fatores 

decisivos para um maior aproveitamento na aplicação são os fatores climáticos: 

velocidade e direção do vento, temperatura e umidade relativa do ar. Se essas 

variáveis não estiverem dentro dos limites aceitáveis, a aplicação deve ser 

interrompida, pois a porcentagem de aproveitamento cai drasticamente. 
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A velocidade e a direção do vento, a temperatura e a umidade relativa do ar 

são fenômenos climáticos que atuam diretamente na pulverização, agindo mais 

intensamente nas gotas de tamanhos menores. A evaporação é um fenômeno ligado 

à relação superfície/volume da gota, que é tanto maior quanto menor é o diâmetro da 

mesma. À medida que a umidade do ar diminui, mais rapidamente a água evapora, 

sendo assim, o chamado "tempo de vida" diminui. Desta maneira, um sistema que 

seja capaz de monitorar essas grandezas em tempo real e disponibilizar para o 

operador da máquina também em tempo real, estará contribuindo de maneira intensa 

para a eficiência da aplicação de agrotóxicos.  

O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um protótipo que seja 

capaz de medir e monitorar essas variáveis climáticas para que seja possível o 

controle das mesmas durante a aplicação de agroquímicos, reduzindo impactos 

ambientais e custo, aumentando a produção agrícola e os lucros do produtor. 

Existem diversos produtos sendo oferecidos no mercado, porém a maioria deles está 

voltada para a área de mapeamento do solo e de grãos e para a aplicação de 

fertilizantes e inseticidas a taxas variáveis (VRT- Variable Rate Technology). No 

entanto, poucos oferecem uma solução para o problema da deriva e da evaporação 

da gota durante a aplicação.  

Baseado na metodologia da pesquisa qualitativa, este trabalho contém 

uma revisão bibliográfica sobre o tema abordado e suas principais aplicações. O 

protótipo do Sistema de Monitoramento foi desenvolvido utilizando-se software 

específico para a programação: nesse caso, o software keil, linguagem de 

programação C, kit microcontrolado, sensores específicos para a medição das 

variáveis climáticas e circuitos de controle e condicionamento das mesmas. O 

protótipo foi desenvolvido no laboratório de Trabalho e Conclusão de Curso (Lab 

TCC) e no laboratório NERsD do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Santa Catarina, Campus Florianópolis, durante o semestre letivo 2009//1, em 

conjunto com o acadêmico do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas 

Eletrônicos, Felipe Brunetto, em seu Trabalho de Conclusão de Curso.   

 



15 
 

1.1 Justificativa 
 

 
A agricultura de precisão é uma ferramenta poderosa que o agricultor tem 

a sua disposição para maximizar a produção, os lucros e, ainda, contribuir para a 

proteção ambiental. 

Um fator de fundamental importância quando se fala de agricultura de 

precisão, no entanto, é a porcentagem de aproveitamento pelas plantas na aplicação 

de insumos, já que esses somam o maior custo na produção agrícola, podendo 

chegar a 60% dos gastos totais da produção. Para um grande aproveitamento 

destes, são necessários certos fatores climáticos, como a velocidade e direção do 

vento, a temperatura e a umidade relativa do ar. Se esses fatores não estiverem 

dentro dos limites necessários - velocidade do vento em torno de 6,5 km/h, umidade 

relativa mínima de 50% e temperatura máxima de 30º C - a aplicação deve ser 

interrompida, já que a taxa de aproveitamento dos insumos pelas plantas fica em 

torno de 3%. 

Segundo especialistas, todos os anos são emitidos pelos órgãos 

competentes muitos autos de infração, punindo profissionais e empresas da área 

pelos danos causados por deriva de defensivos agrícolas em áreas sensíveis 

próximas às áreas de aplicação.  

 As perdas das gotas por deriva são um potencial problema para as 

aplicações de defensivos agrícolas, pois podem causar sérios danos em culturas 

comerciais não alvo. Os danos nessas culturas não alvo e também em áreas 

sensíveis como rios, lagos e outros recursos hídricos, na maioria dos casos, são 

irreversíveis 

Sendo assim, um sistema que faça a leitura dessas variáveis em tempo 

real e disponibilize, também em tempo real, para o operador da máquina, minimiza de 

maneira intensa as perdas durante a aplicação. Dessa forma, culturas próximas não 

serão afetadas, a agressão ao meio ambiente será bastante reduzida, o custo da 

aplicação será menor. Com o monitoramento da direção e velocidade do vento, 

também é possível monitorar a vulnerabilidade do operador da máquina, já que 

inúmeros casos de intoxicação são registrados anualmente.  

E é exatamente para este contexto que o Sistema de Monitoramento sem 

fio foi desenvolvido, um sistema eficiente e de baixo custo, capaz de disponibilizar em 
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tempo real a leitura das variáveis, contribuindo para uma maior porcentagem de 

aproveitamento durante a aplicação de agrotóxicos, aumentando lucros, proteção ao 

meio ambiente e diminuindo perdas e danos causados ao operador da máquina. 

 

 

1.2 Definição do Problema 
 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo para medição e 

monitoramento de variáveis climáticas para a Agricultura de Precisão, durante a 

aplicação de agrotóxicos, para isso, faz-se necessário um estudo sobre duas 

questões principais: 

• As condições climáticas afetam diretamente o aproveitamento de 

agrotóxicos pelas plantas durante a pulverização? 

• A deriva e a evaporação são afetadas pelas variáveis climáticas, 

velocidade e direção do vento, temperatura e umidade relativa do ar 

a ponto de necessitarem de monitoramento? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de medição e 

monitoramento para as variáveis climáticas, velocidade e direção do vento, 

temperatura e umidade relativa do ar para ser usado na Agricultura de Precisão.  

 

2.2 Objetivos Específicos 
 
 

• Apresentar o panorama da agricultura no Brasil; 

• mostrar a influência dos fatores meteorológicos nas aplicações agrícolas, 

bem como relatar a sua relação direta com a pulverização e os custos na 

produção; 

• propor um sistema de monitoramento climático sem fio (wireless) para 

aplicações agrícolas com custos competitivos e interface de visualização 

simples; 

• desenvolver um módulo de aquisição de dados climáticos para a monitoração 

de velocidade e direção do vento, temperatura e umidade relativa do ar ao ser 

empregado no sistema de monitoramento wireless para aplicações agrícolas; 

• contribuir para que a aplicação de agrotóxicos seja realizada em condições 

climáticas adequadas a fim de reduzir custos e impactos ambientais durante a 

aplicação dos insumos; 

• integrar o módulo de aquisição de dados a um módulo de transmissão 

wireless desenvolvido pelo acadêmico do Curso Superior de Tecnologia em 

Sistemas Eletrônicos, Felipe Brunetto, em seu Trabalho de Conclusão de Curso, 

a ser defendido neste mesmo semestre de 2009/1. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

3.1 Agricultura de Precisão 

 
 

O aumento da competitividade mundial, a procura cada vez maior por 

alimentos, causada pelo aumento populacional, a crescente preocupação com o meio 

ambiente, faz com que a agricultura procure maneiras de aumentar a produção e 

otimizar o uso das áreas cultivadas a fim de  manter os níveis de lucro e diminuir a 

agressão ambiental. Surge, então, o conceito de Agricultura de Precisão (AP), uma 

solução que engloba vários conceitos e aplicações tecnológicas, monitorando e 

agindo diretamente sobre o solo, insumos e colheita. Pierce & Nowak (1999 apud 

Coelho, 2005) afirmam que a agricultura de precisão é a aplicação de princípios e 

tecnologias para manejar a variabilidade espacial e temporal, com o objetivo de 

aumentar a produtividade na agricultura e a qualidade ambiental. Outro conceito 

sobre AP apontado por Roza (2000) é o de que a agricultura de precisão é uma 

filosofia de gerenciamento agrícola que parte de informações exatas, precisas e se 

completa com decisões exatas. É uma maneira de gerir um campo produtivo metro a 

metro, levando em conta o fato de que cada pedaço da fazenda tem propriedades 

diferentes. 

A AP baseia-se no gerenciamento localizado dos talhões (zonas 

delimitadas da fazenda) fazendo uso de recursos para mapeamento dos fatores de 

produção, ferramentas de suporte a decisão e aplicação a taxas variáveis (VRT) de 

insumos. Pensando em termos econômicos, essa prática prioriza investimentos em 

áreas onde o potencial de produção é maior, garantindo, assim, um retorno financeiro 

maior. A questão ambiental também é favorecida pelo fato de que há uma 

racionalização e uma redução no uso de insumos. Antuniassi, Baio e Sharp (2007) 

ressaltam também que o rendimento das culturas tem sido o foco dos estudos 

quando se fala de variabilidade espacial e temporal, lembrando que várias técnicas e 

equipamentos encontram-se disponíveis aos produtores como, por exemplo, o 

monitoramento e mapeamento da produção em colhedoras. Além das questões 

ligadas à fertilidade, outros fatores têm sido estudados como é o caso de estudos 

sobre a condutividade, temperatura, compactação e profundidade efetiva do solo. 
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Não se deve esquecer  também da utilização de ferramentas on-line para a avaliação 

desses parâmetros, a utilização de sensores e de estudos sobre a aplicação de 

insumos a taxas variáveis. 

A agricultura de precisão faz uso de computadores e software 

desenvolvidos exclusivamente para uso em suas aplicações, sistema de 

posicionamento global (GPS), sistemas de informação geográfica (SIG’S), sensores e 

tudo mais que tecnologicamente seja possível de ser utilizado para seu benefício. A 

AP engloba o uso de tecnologias atuais para o manejo de solo, insumos e culturas, 

adequando-se às variações espaciais e temporais e agindo em fatores que afetam a 

produtividade. Segundo Coelho (2005), agricultura de precisão ou manejo por zonas 

uniformes tem por princípio básico o manejo da variabilidade dos solos e culturas no 

espaço e no tempo. Sem essa variabilidade, o conceito de agricultura de precisão 

tem pouco significado e nunca teria evoluído. A agricultura de precisão engloba 

aspectos da variabilidade dos solos, clima, diversidade de culturas, desempenho de 

máquinas agrícolas e insumos (físicos, químicos e biológicos) naturais ou sintéticos, 

usados na produção das culturas. 

Existe uma grande preocupação ambiental envolvendo a agricultura, já que 

esta faz uso de uma grande quantidade de insumos, visando manter os lucros e a 

competitividade, que podem contaminar o meio-ambiente. Segundo Shiratsuchi, 

Christoffoleti e Fontes (2003), na Inglaterra e nos Estados Unidos há inúmeros casos 

de contaminação do lençol freático, cursos de rios e o próprio solo devido ao uso 

indiscriminado de defensivos, principalmente herbicidas e inseticidas. No Brasil não é 

diferente, existem graves problemas de contaminação ao meio-ambiente. Uma 

maneira de se diminuir a quantidade de agroquímicos utilizada em uma produção é 

fazer uso de técnicas e tecnologias que utilizam aplicação variada, dessa forma é 

possível controlar a quantidade de insumos dependendo do grau de infestação em 

cada talhão. Outra preocupação em relação ao uso de defensivos está relacionada 

com a taxa de aproveitamento destes durante a aplicação. 

 É sabido que variáveis climáticas como vento, umidade relativa do ar e 

temperatura afetam muito este índice. Conforme Suguisawa, Franco e Filho (2007, p. 

41) “a eficiência de herbicidas é influenciada pela temperatura e umidade relativa do 

ar que afetam a absorção e a translocação desses compostos na planta”. Com a 

diminuição da umidade relativa e/ou com o aumento da temperatura, as gotas da 

pulverização secam mais rapidamente, e a absorção do produto diminui ou, até 
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mesmo, cessa, afetando o desempenho biológico. De acordo com Cunha (2003), a 

deriva, que é diretamente afetada pela velocidade e direção do vento e pelo tamanho 

da gota, é considerada um dos maiores problemas da agricultura. Vários 

pesquisadores consideram que gotas menores que 100µm são facilmente carregadas 

pelo vento, sofrendo mais intensamente a ação dos fenômenos climáticos. 

 

 

3.1.1 Sistemas de Aplicação Localizada de Herbicidas  
 

 

 Existem basicamente duas maneiras de realizar a aplicação localizada de 

herbicidas: por mapas de infestações de plantas daninhas e por detecção em tempo 

real de infestação de plantas daninhas. Nos dois métodos de aplicação localizada, 

após a obtenção dos dados são gerados mapas e gráficos da lavoura através de 

softwares desenvolvidos para esse fim e, dessa forma, é possível fazer a análise 

detalhada da infestação em cada talhão. A seguir é descrito sucintamente as duas 

formas de aplicação localizada. 

 

 

a) Aplicação Localizada de Herbicidas Baseada em Mapas 

 

 

Segundo Shiratsuchi, Christoffoleti e Fontes (2003), esse tipo de aplicação 

necessita de um mapeamento prévio das plantas daninhas (mapas de distribuição), 

que mais tarde irão possibilitar a confecção de mapas de tratamento com inseticidas, 

podendo ser usados pra orientar pulverizadores e controlar o sistema de aplicação 

em equipamentos que utilizam o GPS e softwares específicos. Estes sistemas fazem 

a leitura de cada produto e quando ele deve ser aplicado no talhão, é o caso em que 

os pulverizadores têm mais de um compartimento no tanque. Ainda, segundo o autor, 

existem diversas metodologias de mapeamento das plantas daninhas, porém estão 

divididas basicamente em dois grandes grupos: detecção manual, em que o homem 

faz a avaliação com detecção visual ou com algum tipo de unidade móvel equipada 
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com GPS; detecção automatizada, feita por imagens aéreas de baixa altitude de vôo, 

por satélites ou por alguma outra forma de sensoriamento remoto. 

Após o mapeamento da área a ser cultivada, as seguintes etapas podem 

ser realizadas: mapeamento prévio das plantas daninhas; confecção e análise 

desses mapas gerados, planejamento e escolha das áreas de manejo; confecção dos 

mapas de tratamento, considerando espécies de plantas, classes (mono ou 

dicotiledôneas), qual produto herbicida será aplicado e a dose; efetivação da 

pulverização localizada.  

 

 

b) Aplicação Localizada Baseada na Detecção em Tempo Real (Real Time) 

 

 

Conforme Shiratsuchi, Christoffoleti e Fontes (2003), essa aplicação não 

necessita de mapeamento prévio, pois a pulverização é baseada em sensores 

acoplados ao pulverizador que detectam a planta daninha, controlando a 

pulverização. Com a utilização do GPS e dos sensores de detecção em tempo real, é 

possível confeccionar mapas depois da aplicação que servirão de base para melhorar 

as futuras aplicações. Esse tipo de aplicação se faz com o uso de pulverizadores 

sofisticados, providos de dispositivos de pressão e fluxo, normalmente acoplados à 

barra de pulverização, e tanques com vários recipientes internos, já que esse sistema 

utiliza muitas vezes mais de um herbicida ou alguma combinação deles por talhão. 

Esse sistema também controla a dose e o espectro de gotas do produto. 

A utilização desse tipo de mapa é muito útil quando da infestação por 

espécies perenes que se multiplicam por reprodução vegetativa, já que possuem uma 

estabilidade em sua distribuição espacial, chegando a ficar até quatro anos 

praticamente no mesmo local. 

 

3.1.2 Influências das Condições Climáticas Durante a Aplicação 

 

 

A aplicação de defensivos é um dos mais exigentes processos dentre 

todos aqueles ligados à produção agrícola, pois além de atender ao tratamento da 
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área cultivada de maneira efetiva, deve atender também aos cuidados com a 

preservação ambiental.  

Segundo Cunha (2003), embora os agrotóxicos desempenhem papel 

fundamental na agricultura, têm sido alvo de crescente preocupação por diversos 

segmentos da sociedade, em virtude do seu potencial de risco ambiental, devido a 

noticias de contaminação de animais e seres humanos. No entanto, a prática agrícola 

só é possível principalmente devido ao seu uso, pois é possível uma redução de 

mão-de-obra e um aumento da produção, abaixando os custos e melhorando a 

qualidade dos alimentos. Com a utilização adequada e de maneira racional evitam-se 

a contaminação do solo e da água, os danos à saúde humana e animal e o 

aparecimento de pragas, doenças e plantas daninhas mais resistentes. 

De acordo com Gil (1998 apud Saab, 2004), uma ação fácil como a 

calibração dos recursos do pulverizador antes da aplicação, pode reduzir em 50% o 

volume aplicado, mantendo a eficácia. Porém, a escolha do produto adequado e o 

conhecimento da melhor técnica de aplicação não são suficientes para garantir o 

sucesso da pulverização. Dentre as variáveis que o agricultor tem que considerar no 

momento de aplicar o agrotóxico, estão os fatores climáticos. Os valores de 

temperatura, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento devem ordenar a 

decisão. Os valores aconselháveis para essas variáveis são, no máximo, 30ºC para a 

temperatura, umidade relativa do ar de, no mínimo, 50% e velocidade do vento numa 

faixa que varia entre 3,2 a 6,5 Km/h ou, em algumas condições específicas, até 9,6 

Km/h, sendo aconselhável que a aplicação seja interrompida se as variáveis 

climáticas estiverem fora dos valores tolerados.  

Uma condição climática de falta de vento durante a aplicação também 

deve ser observada, já que a falta do mesmo é igualmente prejudicial à aplicação. 

Sem o vento, as gotas demoram um tempo maior para atingir o alvo, evaporam mais 

rapidamente ou ficam estacionadas no ar devido a uma possível inversão térmica, 

sendo levadas lentamente para fora do alvo.  

Conforme Souza e Palladini (2005) “o vento, a temperatura e umidade 

relativa do ar são fenômenos climáticos que atuam diretamente na pulverização, 

agindo mais intensamente nas gotas de tamanho menores”. A evaporação é um 

fenômeno ligado à relação da superfície/volume da gota, sendo tanto maior quanto 

menor for o diâmetro da mesma. À medida que a umidade do ar é mais baixa, mais 

rapidamente a água evapora, diminuindo o tempo de vida da gota.  
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O tempo de vida e a distância de queda de gotas de três diâmetros 

distintos podem ser vistos na Tabela 01, em duas condições climáticas diferentes. 

Através desta tabela é possível ver nitidamente a ação dos fatores climáticos agindo 

sobre as gotas. 

 

TABELA 01- Ação de variáveis climáticas sobre as gotas 

 
Fonte: www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br 

 

 

Vários autores consideram que gotas de 150 mm ou menores são as mais 

afetadas pelas condições climáticas, sendo facilmente carregadas pelo vento e se 

evaporam muito rapidamente. Sendo assim a eficiência da aplicação cai 

drasticamente.  

Ainda, segundo Souza e Palladini (2005), a direção do vento é tão 

importante quanto a velocidade durante a aplicação de agrotóxicos na redução dos 

danos causado pela deriva. Vegetação sensível ou comunidades próximas ao local 

de pulverização são facilmente agredidas se estiverem na mesma direção do vento, 

sendo uma das primeiras preocupações que o operador deveria ter no momento da 

aplicação. Porém são freqüentemente negligenciadas ao se iniciar uma pulverização 

trazendo riscos ao ambiente e a saúde humana. 

 Com o aumento da temperatura e diminuição da umidade relativa do ar, a 

porcentagem dos depósitos de agroquímicos sobre as folhas das plantas daninhas 

tendem a diminuir. A temperatura e a umidade relativa do ar afetam a absorção e a 

translocação desses compostos na planta. Com a diminuição da umidade relativa 

e/ou com o aumento da temperatura, as gotas da pulverização secam mais 

rapidamente e a absorção do produto diminui ou, até mesmo, cessa, afetando o 
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desempenho biológico. Na Figura 1, a diferença de aproveitamento fica evidente, 

mesmo sob condições ambientais consideradas adequadas.  

 

Figura 1 - Percentual de aproveitamento na pulverização 
Fonte: www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br  

 

 

De acordo com Saab (2004), o mercado brasileiro de agrotóxicos 

movimenta mais de 2 bilhões de dólares anuais. Estima-se que pelo menos 30% dos 

agrotóxicos aplicados sofrem perda devido às condições climáticas desfavoráveis, 

principalmente por deriva. Supondo que com melhor controle da pulverização, devido 

ao controle da velocidade do vento, fosse possível diminuir em 10% a deriva, 

poderíamos ter uma economia de mais de U$ 60 milhões. Essa estimativa foi feita 

levando em consideração apenas a deriva, não sendo contabilizado, por exemplo, a 

redução de contaminações de culturas próximas, redução da contaminação 

ambiental e humana.  
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3.1.3 Cenário da Agricultura de Precisão no Brasil 
 

 

Muitas empresas privadas e órgãos governamentais estão investindo em 

equipamentos e sistemas para a agricultura de precisão no Brasil. Exemplos são a 

John Deere, uma das maiores empresas de implementos agrícolas que também 

desenvolve produtos para a AP, a Embrapa, que desenvolve pesquisas em todos os 

setores da agricultura de precisão e, muitas vezes, em parceria com empresas 

privadas. Várias empresas com destaque regional, como a Arvus na região sul, 

Brazsoft na região centro-oeste, a Gil Equipamentos Industrial e a Enalta Inovações 

Tecnológicas na região sudeste e muitas outras.  

Porém, a maioria das empresas de AP não desenvolveu um sistema para 

o monitoramento de variáveis climáticas. A grande maioria possui sistemas de 

monitoramento e mapas do solo, sistemas georreferenciados, sistemas VRT, 

sistemas para monitoramento e mapas de colheita. É certo que a tecnologia aplicada 

nos pulverizadores vem tentando diminuir as perdas, especialmente as perdas por 

deriva, no entanto, estudos comprovam que o monitoramento das condições 

climáticas pesa tanto no bolso do produtor quanto na qualidade do meio-ambiente. 

A seguir serão apresentados alguns sistemas e produtos desenvolvidos 

por algumas empresas que trabalham com AP.  

 

 

a) Sistema AMS da John Deere: Monitor GreenStar, Antena StarFire iTC e 

Processador Móvel  

 

Os equipamentos AMS (Figura 2) da John Deere utilizam os mesmos três 

componentes comuns, possibilitando a realização de diversas atividades: retiram-se 

os componentes do pulverizador e colocam-se na colheitadeira para fazer o 

mapeamento, ou então no trator, por exemplo. Um agravante na hora da escolha 

desse sistema é o seu preço, por ser um sistema que utiliza tecnologia de ponta e por 

ser importado possui um alto valor no mercado nacional. 
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Figura 2 - Sistemas para aquisição de dados 

Fonte: www.deere.com 
 

 

b) Módulo de Controle e Visualização de Dados (John Deere) 

 

 

Este é um módulo de visualização de dados, utilizado nos sistemas de AP 

da John Deere. Uma observação a ser feita é a de que os produtos da empresa, 

como esse, por exemplo, já vêm incorporados nas máquinas no momento da compra, 

se assim o comprador desejar, ou ainda alguns modelos são fabricados já com algum 

tipo de tecnologia AP. Deve-se salientar que são máquinas com um alto valor 

agregado, já que utilizam tecnologia de ponta. A Figura 3 mostra este módulo. 

 

 

 
Figura 3 - Módulo de controle e visualização das variáveis adquiridas 

Fonte: www.deere.com   
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c) Módulo de Corretivos do Sistema Arvus 

 

 

O Módulo de Corretivos do Sistema Arvus é instalado em implementos 

agrícolas de distribuição de corretivos e possibilita a aplicação dos corretivos a taxas 

variáveis, ou seja, a quantidade de corretivos que caem no solo varia de acordo com 

as propriedades químicas do solo por onde o trator esta passando em determinado 

momento. Este módulo está representado na Figura 4. 

 

 

 
Figura 4 - Módulo para aplicação de corretivos 

Fonte: www.arvus.com.br 

  

 

d) Mini-Estação Meteorológica 

 

 

A mini-estação desenvolvida pela Embrapa e comercializada pela Gil 

Equipamentos, disponibiliza informações sobre a temperatura e umidade do solo, 

velocidade do vento, radiação solar, índice de chuva, entre outros dados. Trabalha 

com comunicação via rádio e pode ser interligada com outras estações via cabo. 

Possui painel solar e banco de baterias para prover seu nível de tensão operacional. 

A mini-estação meteorológica pode ser vista na Figura 5. 
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Figura 5 - Mini-estação meteorológica 

    Fonte: www.gil.com.br 

 

 

e)  Medidor de Velocidade do Vento 

 

 

Medidor de velocidade do vento desenvolvido pelo Engenheiro Agrônomo, 

Prof. Otavio Jorge Grigoli Abi Saab, Departamento de Agronomia, Universidade 

Estadual de Londrina. Cada cor indica uma faixa de velocidade do vento, dessa 

forma a cor que está sobre as outras indica a velocidade naquele momento, dessa 

forma é possível visualizar se as condições climáticas são favoráveis ou não a 

aplicação. O medidor pode ser visto na Figura 6. 

 



29 
 

 
Figura 6 - Medidor de velocidade do vento 

 
Fonte: http://www.agrolink.com.br/downloads/82318.pdf 

 

 

3.1.4   Incentivos e Investimentos em Agricultura 
 

  

De acordo com Silva (2008), neste momento, não há setor ou país que 

possa se considerar imune à crise financeira internacional. No tocante à agricultura, 

pouco depois de anunciada a maior colheita de grãos da história – 143,8 milhões de 

toneladas – as atenções se voltam para o plantio da safra 2008/2009. De acordo 

com o autor, a maior dificuldade no momento está na compra de insumos, 

especialmente fertilizantes, cujos preços são atrelados ao dólar. 

Atento a este quadro, o Governo Federal já anunciou várias medidas para 

garantir a próxima safra. No total, serão quase R$ 15 bilhões em recursos na 

agricultura. Há ainda a possibilidade de mais R$ 13 bilhões em crédito, previstos no 

último Plano Safra para a agricultura familiar, anunciado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. 

Os agricultores estão cada vez mais bem preparados, com maior acesso 

a informações e tecnologia para conduzir de forma sustentável seus negócios. E a 
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agricultura familiar está a par dessas informações afinal, não foi à toa que o crédito 

oficial para a agricultura familiar cresceu mais de 500% desde 2002. Os recursos 

para a assistência técnica e extensão rural foram ampliados em mais de 1.200% no 

mesmo período. A agricultura familiar é o segmento que garante 70% dos alimentos 

da cesta básica consumidos no Brasil, sendo 67% do feijão, 56% do leite, 89% da 

mandioca e 70% da carne de frango. Esses dados demonstram o quanto é 

importante investir nesta parcela da produção agrícola.  

Conforme Silva (2008) é tempo de agregar valor aos produtos agrícolas, 

por meio de investimento na qualidade. Também é preciso que os produtores 

avancem na profissionalização da atividade, na gestão do negócio, com otimização 

do uso de insumos para o controle de pragas e doenças e redução de perdas na 

colheita. 

Porém, esse avanço tecnológico pode custar caro. Lamb (2008) afirma 

que a agricultura de precisão no Brasil sofre com a carga tributaria, por exemplo, 

uma colhedora equipada com mapas de produtividade custa em média 339, 000 

reais, enquanto que no Uruguai a mesma máquina é vendida a 64,000 dólares. O 

autor afirma que esse é um fator decisivo para que o produtor brasileiro invista em 

tecnologia e renove a frota. Sendo assim, os kit’s para AP em todas as suas etapas 

(semeadura, pulverização, fertilização e colheita) desenvolvidos por empresas 

brasileiras e adaptáveis a qualquer tipo de máquina se torna uma opção rentável e 

eficaz com custos muito menores e tão eficientes quanto as máquinas importadas. 

 

 

3.2 Sensores 
 

 

 Segundo Thomazini e Albuquerque (2005), o termo sensor é utilizado para 

designar dispositivos que sejam sensíveis a alguma forma de energia relacionando 

informações sobre uma grandeza que precisa ser medida. Essa grandeza pode ser 

temperatura, velocidade, corrente, etc. 

Entretanto, um sensor nem sempre tem as características necessárias 

para ser usado diretamente em sistemas que necessitam ser controlados. Na grande 

maioria das vezes, o sinal de saída do sensor deve ser adequado ao sistema de 
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controle. Geralmente é utilizado um circuito de interface para a produção do sinal 

adequado para ser lido pelo controlador. 

Já para Werneck (1996), sensor é a parte sensitiva de um transdutor. Por 

exemplo, em um transdutor de pressão o sensor seria o diafragma capacitivo. 

E necessário também uma definição sobre transdutor, já que muitas vezes 

os termos sensor e transdutor são usados indistintamente. Conforme Werneck 

(1996), transdutor é um sistema que correlaciona duas formas de energia para fins de 

medida, medindo uma forma de energia e transformando-a em outra através de uma 

relação conhecida. Por exemplo, para medir pressão utiliza-se um transdutor que 

transforma a força exercida pela pressão em uma tensão elétrica que é proporcional 

a pressão aplicada. Então o transdutor é o sistema completo que faz essa medida, 

adequando o sinal de saída de forma a ser facilmente interpretado. 

Conforme Thomazini e Albuquerque (2005), transdutor é a denominação 

dada a um dispositivo completo, que transforma uma grandeza qualquer em outra 

para ser usada no sistema de controle. Ele transforma uma grandeza física em sinal 

elétrico que pode ser facilmente interpretado pelo sistema de controle.  

 

3.2.1 Sensores Analógicos 
 

 

São sensores que podem assumir qualquer valor no sinal de saída ao 

longo do tempo, desde que esteja dentro de sua faixa de operação. Exemplos de 

grandezas que podem assumir esses valores são: pressão, temperatura, velocidade, 

umidade, etc. 

 

3.2.2 Sensores Digitais 
 

 

 Esses sensores podem assumir somente os valores “ZERO” e “UM” na 

sua saída. Na verdade não existem grandezas físicas que assuam esses valores, 

porém eles são assim disponibilizados após serem convertidos pelo circuito 
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eletrônico do transdutor. São utilizados em detecção de passagem, encoders na 

determinação de distância ou velocidade, etc. 

 

 

3.2.3 Principais Tipos de Sensores 
 

 

Faz-se necessário um breve estudo sobre os principais tipos de sensores 

em questão, ou seja, sensores de temperatura, umidade, direção e velocidade.  

 

 

a) Sensores de Temperatura 

 

 

Um dos métodos principais para a conversão da temperatura em um sinal 

elétrico correspondente explora a mudança da resistência elétrica de certos tipos de 

materiais. Neste caso, o princípio da técnica de medida consiste em colocar o 

dispositivo sensível a temperatura em contato com o ambiente no qual se deseja 

medi-la. Assim, a medida de sua resistência indica a temperatura do dispositivo e, 

consequentemente, do ambiente. O tempo de resposta, nesse caso, é importante 

porque é necessário que o dispositivo atinja o equilíbrio térmico com o ambiente. Os 

principais sensores de temperatura são discutidos a seguir.  

 

 

• Termistores 

 

 

Termistores são resistores sensíveis à temperatura. São semicondutores 

eletrônicos cuja resistência varia com a temperatura, sendo extremamente sensíveis 

a pequenas mudanças de temperatura. Eles são fabricados com materiais 

semicondutores, tais como, óxidos de níquel, de cobalto, ou de magnésio, sulfetos de 

ferro, de alumínio ou de cobre. Existem duas famílias de termistores os PTC’s 

(positive temperature coeficient) que apresentam um coeficiente térmico positivo, ou 
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seja, sua resistência aumenta com a temperatura e os NTC’s (negative temperature 

coeficient) cujo coeficiente térmico é negativo e sua resistência diminui com a 

temperatura. 

 

 

• RDT (Resistance-Temperature Detector)  

 

 

São elementos resistivos formados de materiais como, platina, níquel ou 

uma liga níquel-cobre. São sensores que exibem coeficiente térmico positivo, 

possuem uma grande linearidade, repetibilidade de valores e uma ótima rapidez de 

resposta. 

 

 

• Termopar  

 

 

De acordo com Thomazini e Albuquerque (2005), termopar é um sensor de 

temperatura que consiste de dois materiais diferentes em contato térmico. O contato 

térmico, chamado de junção, pode ser feito por feito pela fusão ou solda de dois 

materiais diferentes. A operação de um termopar é baseada na combinação de 

efeitos termoelétricos que produzem uma tensão de circuito aberto quando duas 

junções são mantidas em temperaturas diferentes.  

 

 

• Sensores de Circuitos Integrados  

 

 

Possuem mais funções se comparados aos outros sensores, tais como, 

filtros, reguladores, proteções, além de funções programáveis. Todas essas 

vantagens fazem com que esse tipo de sensor seja um verdadeiro transmissor 

inteligente de temperatura. 
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Vale ressaltar que praticamente todos os sensores de circuito integrado 

que medem temperatura têm também um transdutor para a medida da umidade 

relativa do ar.  

 

 

b) Sensores de Umidade 

 

 

Segundo Thomazini e Albuquerque (2005), a umidade é o estado 

atmosférico que é determinado pelo conteúdo de vapor de água no ar, sendo assim a 

água em forma de vapor é a umidade. Umidade absoluta é a quantidade real de água 

que o ar contém e muda com a temperatura do ar. 

Porém, a quantidade de umidade do ar, geralmente é medida em umidade 

relativa, que é o resultado da quantidade de umidade presente a uma determinada 

temperatura e a máxima quantidade de vapor de água que o ar pode conter nessa 

mesma temperatura. 

 

 

• Sensor de Oxido de Alumínio (Capacitivo) 

 

 

 Segundo Thomazini e Albuquerque (2005), é um capacitor com eletrodos 

de alumínio e ouro separados por óxido de alumínio. Entretanto, trabalham com 

certas limitações, não são uniformes e necessitam frequentemente de calibragem 

separada; a precisão por longos períodos de tempo é baixa e a saída é não-linear. 

 

 

• Higrômetro Eletrolítico 

 

 

 Usa uma célula revestida por uma fina camada de pentóxido fosfórico. 

Pode ser aplicado à maioria dos gases elementares inertes e a compostos orgânicos 

e inorgânicos que não reagem com o pentóxido fosfórico. Fornece uma precisão de 
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leitura de ±5%, tornando-o suficiente pra a maioria das aplicações. Quando 

devidamente utilizado, proporciona um serviço duradouro e de confiança. 

 

 

• Higrômetros Ópticos de Condensação 

 

 

 É um dos instrumentos mais precisos e seguros. Oferece ampla faixa de 

medição e precisão superior a 0,5ºC; sua manutenção é simples, porém é muito 

sensível ao meio em que está inserido.   

 

 

c) Sensores de Velocidade 

 

 

• Tacômetros 

 

 

 Segundo Werneck (1996), o método mais comum de se medir a 

velocidade de um eixo é o uso de tacômetros, que são dínamos de corrente continua 

que, ao serem conectados a um eixo em rotação, geram uma tensão continua 

proporcional à velocidade angular do eixo. Porém, o sinal de saída contém o ruído 

proveniente do chaveamento entre os comutadores que influencia na saída, não 

operando bem em condições de baixa velocidade. 

 

 

• Acoplador Óptico 

 

 

 Conforme Thomazini e Albuquerque (2005), são sensores constituídos 

basicamente de um disco, com furos, conectado ao eixo do motor e um par óptico 

(transmissor e receptor) acoplado por meio de um feixe de luz. Muitas vezes é 

utilizado um fotoacoplador  integrado.  
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Este tipo de sensor faz parte dos denominados transdutores digitais de 

velocidade que fornecem uma saída em forma de pulsos, variável com a velocidade. 

Esses pulsos são normalmente enviados a contadores ou aplicados a um conversor 

de frequência para tensão, cuja saída será uma tensão DC proporcional à frequência 

de pulsos. 

 

 

d) Sensores de Direção 

 

 

• Giroscópios 

 

 

Conforme Werneck (1996), análogo à bússola que mantém uma direção 

fixa no espaço, o giroscópio mantém um plano fixo de rotação. Seu princípio de 

funcionamento baseia-se na geração de um momento de inércia gerado por uma 

massa dinamicamente equilibrada e em alta rotação que tende a manter um plano de 

rotação fixo no espaço.  Sendo assim, o eixo de rotação só permite o movimento de 

translação, se o novo plano de rotação for paralelo ao anterior. Quando fixado um 

eixo giratório com três graus de liberdade de momento, independente do movimento 

da base, o eixo sempre apontara para o mesmo ponto. Por ser um equipamento 

mecânico, está sujeito a um número maior de falhas, e a um grande desgaste por 

atrito, possui peso elevado e é bastante frágil.   

 

 

• Gyro Laser 

 

 

São giroscópios de estado sólido a laser. É baseado no uso de dois lasers 

de HE-NE colocados em direções opostas no mesmo caminho óptico, usualmente um 

triângulo. O comprimento de onda dos dois feixes se auto-ajustam e devem ser 

múltiplos inteiros do comprimento total do caminho óptico. Sendo assim, uma 

modificação no caminho causa uma modificação na frequência de operação. Se o 
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triângulo gira em torno de um eixo perpendicular ao seu plano, então o feixe de uma 

direção deve viajar mais que o outro.  

 

 

• Sensores Potenciométricos 

 

 

Um potenciômetro de precisão é utilizado para a medida da direção. 

Variações na direção do vento produzem uma correspondente mudança de tensão no 

potenciômetro. É um dos sensores mais utilizados para medição da direção do vento. 

 

 

3.3 Microcontroladores 
 

 

Segundo Gimenez (2002), o primeiro CPU e ser fabricado foi o 4004 de 4 

bits da Intel. Com grande sucesso no mercado, logo desenvolveram unidades com 

maior capacidade de processamento. Assim surgiram os microprocessadores 8 bits, 

8008, 8080 e o 8085. Outros fabricantes também lançaram processadores 

semelhantes de 8 bits para concorrer com os da Intel, como Motorola e Zilog, com o 

6800 e o Z80, respectivamente. Depois vieram processadores de 16, 32 e enfim 64 

bits. 

Apesar de os processadores terem constante evolução, para se integrar 

sistemas de controle das mais variadas funções, necessitava-se de diversos 

componentes discretos, diminuindo a portabilidade, aumentando custos, a 

complexidade, consumo elétrico e a chance de erros. Para suprir as necessidades 

que um microprocessador não cumpria satisfatoriamente, surgiu o microcontrolador. 

Os microcontroladores englobam em um único chip os principais 

elementos que um sistema microprocessado requer como CPU, memória, oscilador, 

portas de E/S, interface serial e temporizadores, formando um sistema computacional 

completo. Desta forma, pode-se abreviar e baratear a fase do projeto, pois se exige 

um menor número de componentes externos. 
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Entretanto, as CPUs dos microcontroladores são menos poderosas que os 

microprocessadores. Sua frequência de clock é mais baixa, seu espaço de memória 

endereçável costuma ser menor e seu conjunto de instruções se limita às instruções 

mais simples. Conforme Hari e Mohr (2001), a programação dos microcontroladores 

também é mais simplificada, porque os periféricos on-chip são acessados de forma 

padronizada e integrada na própria linguagem de programação, dispensando o 

conhecimento de detalhes externos. O fato de o controlador ser gravado em uma 

única pastilha, também mostra vantagens na área de proteção de propriedade 

intelectual, pois o código fonte é armazenado internamente, tornando-o 

consideravelmente mais seguro contra cópias ilícitas. 

O diagrama de blocos de um controlador simples é mostrado na Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Diagrama de blocos de um microcontrolador simples 

Fonte: VILLAÇA, Marco. V. M. Introdução aos Microcontroladores. Florianópolis: CEFETSC, 2007 

 

 

Desta maneira, observa-se que o campo de aplicação dos 

microcontroladores é distinto dos microprocessadores, com seu foco principal em 

sistemas que não requerem o poder de processamento de um microprocessador, 

tendendo a ter menor complexidade e custo. 

Segundo Villaça (2007, p. 28), “O microcontrolador é um microprocessador 

altamente integrado projetado especificadamente para uso em sistemas dedicados”. 
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Os principais microcontroladores encontrados no mercado:  

• ARM (Philips, ST e outros); 

• AVR (ATMEL); 

• 8051 (Intel e outros); 

• 68HC11 (Motorola e Toshiba); 

• HT8 (Holtek);  

• PIC (MicroChip); 

• Z80 (Zilog); 

 

 

3.3.1 Microcontrolador 8051 
 

 

O microcontrolador 8051 foi desenvolvido na década de 1970 pela Intel. 

Segundo Gimenez (2002), atualmente a arquitetura MCS-51 com suas derivações e 

clones é produzida por mais de dois mil fabricantes, garantindo uma ampla gama de 

preços e variações para as mais diferentes aplicações.  

De acordo com Sica (2006), as variantes do 8051 diferem basicamente 

quanto a memória do controlador. A versão 8031 não possui a memória interna de 

programa, somente a de dados. Já o 8751 e o 8052 possuem memórias internas, 

EPROM e FLASH respectivamente. Ainda existe a versão 80550 com conversor A/D 

embarcado. Observa-se que o código desenvolvido originalmente para o 8051 pode 

ser facilmente modificado para operar nas versões similares. 

Este microcontrolador é baseado na arquitetura Von Neumann, criada por 

John Von Neumann, caracterizada pela possibilidade de uma máquina digital 

armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados. O acesso a 

memória é feito através de um barramento único de dados, endereços e controle. 

O 8051 possui um set de 250 instruções em linguagem de máquina, 

portanto se enquadrando na arquitetura CISC ( Complex Instruction Set Computer),  

oferecendo ao programador um quadro de instruções completa, facilitando a 

programação em linguagem de máquina. 
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3.3.2  Interface Serial Periférica - SPI 

 

 

 É uma interface utilizada para comunicação de dados entre dois 

dispositivos, por exemplo, entre dois microcontroladores. Segundo Villaça (2007), SPI 

é um canal de dados serial síncrono que opera no modo full-duplex, isso quer dizer 

que ele carrega dados simultaneamente nas duas direções. A comunicação é feita 

usando a relação mestre-escravo, em que o mestre determina o início da 

comunicação. A SPI especifica quatro sinais: relógio com SCLK, saída de dados do 

mestre, entrada de dados do escravo através do MOSI, entrada de dados do mestre 

e saída de dados do escravo com o MISO e a seleção de escravo que é feita pelo 

SS. Como pode ser visto na Figura 08, o sinal de clock SCLK é gerado pelo mestre, 

ele também gera a seleção de escravo baixando seu sinal SS e existir vários 

escravos ele gera um sinal de SS para cada um. Fica claro através da Figura 8 que o 

sinal MISO transmite dados do escravo para o mestre e que o sinal MOSI faz o 

oposto. 

  

 

 

 
Figura 8 - Configuração SPI com um escravo 

Fonte: VILLAÇA, Marco. V. M. Introdução aos Microcontroladores. Florianópolis: CEFETSC, 2007 
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4 TECNOLOGIAS E CONCEITOS APLICADOS 
 
 

 

A seguir será descrita a relação dos principais componentes utilizados 

para a realização do protótipo de aquisição de dado meteorológicos, desde a 

escolha dos sensores e microcontrolador até a necessidade de componentes 

periféricos para a adequação do sinal.  

 

 

4.1 Sensor de Umidade Relativa e Temperatura 
 

 

O Sensor para medição de temperatura e umidade relativa escolhido para 

o projeto é o sensor SHT11 da Sensirion, que poder ser visto na Figura 9. É um 

sensor de circuito integrado que incorpora em um único chip os dois sensores.  

 

 
Figura 9 - Sensor de umidade e temperatura sht11 

Fonte: www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Datasheet-humidity-sensor-SHT7x.pdf 

 

 

O SHT11 é alimentado tipicamente com 3.3V e possui uma saída digital 

calibrada de fábrica. Possui uma grande confiabilidade e boa estabilidade a longo 

tempo. Este dispositivo possui como elemento sensível um polímero capacitivo para 

a umidade relativa e um sensor de temperatura do tipo "band gap". Os dois sensores 

encontram-se ligados a um conversor analógico-digital de 14 bits e a um circuito de 
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interface série. Isso resulta em uma qualidade de sinal superior, em uma resposta 

mais rápida e pouco sensível a distúrbios externos. Cada sensor SHT11 é 

individualmente calibrado numa câmara de umidade de precisão, sendo os 

coeficientes programados na sua memória. O fato de possuir uma interface série 

permite integrar facilmente o SHT11 em qualquer barramento série. 

Apesar de possuir dez pinos, geralmente utilizam-se apenas quatro, dois 

pinos para a alimentação e dois para a comunicação. O terminal SCK é utilizado para 

sincronizar a comunicação entre um micro controlador e o módulo. O terminal DATA 

é responsável pela saída e entrada de dados para comandar e ler os sensores e, por 

ser um pino three-state, necessita de uma resistência de polarização a VCC.  

 Para a alimentação é necessário um capacitor de desacoplamento de 100 

nF entre o GND e VCC como pode ser visto na Figura 10. 

                                   

 
Figura 10 - Esquema de ligação do sensor sht11 

Fonte: www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Datasheet-humidity-sensor-SHT7x.pdf 

 

 

4.2 Sensor de Direção e Velocidade do Vento  
 

 

           O sensor de direção e velocidade do vento utilizado nesse protótipo 

é o sensor Young 05106 R.M Comercializado pela Campbell. É um sensor de 

pequeno porte e que incorpora como a maioria dos sensores que medem essas 

grandezas, os dois sensores em um único componente. 
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O 05106 R.M mede a velocidade horizontal e a direção do vento. Foi 

originalmente desenvolvido para utilização em bóias marítimas, sendo robusto e 

resistente à corrosão, porém leve e preciso. O corpo do sensor, a hélice e outras 

partes são resistentes à radiação ultravioleta. O sensor mede velocidade de vento de 

0 a 60m/s, resistindo a rajadas de 100m/s. O sinal de saída é uma corrente elétrica 

alternada, senóide, com frequência proporcional à velocidade do vento. Este sinal AC 

é induzido por seis pólos magnéticos montados na haste da hélice. A cada revolução 

da hélice são produzidas três ondas senoidais completas. 

 O anemômetro é instalado sobre uma haste vertical e move-se apontando 

sempre de frente para o vento. A direção do vento é determinada por um 

potenciômetro. Para uma tensão constante de excitação aplicada ao potenciômetro, o 

sinal de saída é uma tensão analógica diretamente proporcional ao ângulo.  O sensor 

pode ser visto na Figura 11. 

 

 

 

 
Figura 9 - Sensor de direção e velocidade 

 Fonte: www.campbellsci.com/05106 
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4.3 Microcontrolador AT89S8252 
 

 

O microcontrolador escolhido para o projeto foi Atmel AT89S8252, 

baseado na família MCS-51TM da Intel. Suas principais características estão listadas 

a seguir: 

 

• 64 kbytes de endereçamento de memória de programa e memória de dados; 

• Memória de programa interna Flash de 8k bytes reprogramável “In-System” 

com 1000 ciclos de gravação; 

• Memória de dados interna EEPROM de 2k bytes com 100000 ciclos de 

gravação; 

• Faixa de alimentação de 4.0 a 6.0 V; 

• Frequência de operação de 1 a 24 MHz; 

• Memória RAM interna de 256 bytes; 

• 32 linhas programáveis de entrada/saída; 

• 3 contadores/temporizadores de 16 bits; 

• 9 fontes de interrupção; 

• Canal serial programável; 

• Interface Serial SPI; 

• Temporizador programável Watchdog (Cão de guarda); 

 

Dentre os aspectos levados em consideração para escolha deste 

controlador, estão a não necessidade de alta velocidade de processamento, preço, 

facilidade de programação e popularidade.  

A pinagem do AT89S8252 está demonstrada na Figura 12 e em seguida a 

Figura 13 apresenta o diagrama de blocos do controlador. 
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Figura 10 - Pinagem do AT89S8252 

Fonte: VILLAÇA, Marco. V. M. Introdução aos Microcontroladores. Florianópolis: CEFETSC, 2007 

 

 

 

 
Figura 11 - Diagrama de blocos do AT89S8252 

 
Fonte: VILLAÇA, Marco. V. M. Introdução aos Microcontroladores. Florianópolis: CEFETSC, 2007 
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• Kit de Desenvolvimento para Microcontrolador 

 

 

Os kits de desenvolvimento, ou placas de desenvolvimento, em geral são 

ferramentas utilizadas para facilitar o desenvolvimento de projetos e produtos que 

utilizam microcontroladores. Neste projeto foi utilizado o Kit de Desenvolvimento para 

microcontroladores AT89S8252 desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus Florianópolis e apresentado pelo 

Professor Marco Valério Miorim Villaça em sua apostila Introdução aos 

Microcontroladores.  

Este kit permite a gravação e a realização de testes necessários sobre os 

códigos desenvolvidos. Com ele é possível realizar a gravação do software em 

extensão .Hex (formato utilizado pelo software de gravação do kit) desenvolvidos no 

ambiente dev C++ ou no ambiente µvision da keil.  O kit de desenvolvimento pode ser 

visto na Figura 14. 

 

 

 
Figura 12 - Kit de desenvolvimento 

Fonte: VILLAÇA, Marco. V. M. Introdução aos Microcontroladores. Florianópolis: CEFETSC, 2007 
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5 O SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS METEOROLÓGICOS 

 
 

Este sistema é constituído pelos sensores de umidade relativa e 

temperatura da Sensirion,  velocidade e direção do vento da Campbell e seus 

componentes de adequação de sinal e pelo kit microcontrolador, todos descritos na 

sessão anterior, além dos softwares necessários para seu funcionamento. Este 

sistema também possui o software para a comunicação SPI, modo escravo, para a 

comunicação com o Sistema de Transmissão de Dados Meteorológicos desenvolvido 

pelo acadêmico Felipe B Brunetto em seu Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Todos os softwares foram desenvolvidos em linguagem de programação 

C e no ambiente de desenvolvimento Keil.  

O sensor da Sensirion possui saída digital, sendo possível conectar a 

saída deste diretamente no kit microcontrolador. Já o sensor da Campbell possui 

saída senoidal para o sensor de velocidade e saída  com tensão línear para o sensor 

de direção do vento, sendo necessário então um circuito que faça a conversão 

desses sinais para que possa ser injetado no kit microcontrolador. 

Essa conversão de sinal é feita pelo circuito integrado LM311 ligado à 

saída do sensor de velocidade do vento e na entrada do microcontrolador. Este 

circuito funciona como um comparador de tensão, fazendo com que a saída senoidal 

da frequência seja transformada em uma saída em pulsos. Para o sensor de direção 

é necessária a utilização de um conversor A/D (analógico/digital), para que a saída 

em tensão linear do potenciômetro do sensor seja transformada em saída digital para 

ser ligada a entrada do microcontrolador.  O último bloco presente na Figura 15 

representa a vantagem que o sistema tem de se integrar com outro  módulo para a 

transmissão dos dados. Esta integração é feita através do Trabalho de Conclusão de 

Curso do aluno Felipe B. Brunetto.  As figuras 16 e17 é apresentado um diagrama de 

blocos do sistema e um fluxograma geral para melhor entendimento do mesmo. Cada 

bloco será detalhando na sessão seguinte deste trabalho para melhor entendimento.  
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Figura 15- Diagrama de blocos  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Fluxograma do Sistema  

SPI
PI 

 
A/D 

Young                              
05106 

  
SHT11 

 
LM311 

 
 
 
 

89S8252 

 
 

Módulo de 
Transmissão de 

Dados 
Meteorológicos 

 

Requisita dados sensor 
temperatura e umidade 

relativa 

Requisita dados sensor 
direção e velocidade 

Armazena dados 

Armazena dados 

Trata dados 

Sistemas de 
Aquisição de 

Dados 

Envia dados SPI 



49 
 

De um modo geral, o sistema de aquisição de dados funciona de forma a 

ficar monitorando os valores dos sensores e capturando os mesmos conforme 

tempo estabelecido pelo software. Seja por interrupção externa no caso do sensor 

de velocidade, por estouro de timer no caso do sensor de direção do vento ou por 

um protocolo próprio de comunicação no caso do SHT11.  Após a captura, esses 

dados são tratados e enviados todos de uma só vez em forma de string, para serem 

disponibilizados na saída SPI do kit microcontrolado com as suas medidas de 

acordo com o padrão de medição de cada grandeza, ou seja, velocidade do vento 

em metro/segundo, direção em graus, temperatura em grau Celsius e umidade em 

porcentagem (%). 

 

 

•  Software SHT11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 17- Fluxograma software sensor SHT11 
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Inicialmente o software faz a configuração.  Após envia uma sequência de 

pulsos pré-estabelecida para o pino de Clock do sensor requisitando a medição da 

umidade, o sensor responde enviando através do pino DATA a medição com um bit 

de checksum. Se este valor não for válido, o microcontrolador requisita novamente a 

medida para a umidade. Se a medição estiver correta, este valor é armazenado e o 

microcontrolador manda nova sequência de pulsos requisitando, agora, o valor da 

temperatura. Novamente o sensor envia através do pino DATA o valor da 

temperatura com o bit de verificação, se este valor for válido a medição é 

armazenada, caso contrário, nova requisição será feita. Após a captura das duas 

variáveis, o software faz os cálculos matemáticos para transformar o valor capturado 

em temperatura em grau Celsius e a direção em graus. Este cálculo é feito com 

constantes e equações fornecidas pelo fabricante do sensor.     

 
 
 

• Softwares Young 05106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Fluxogramas software Young 05106 
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Inicialmente, o software para direção do vento faz a configuração dos 

registradores. Após estas configurações é realizada a requisição da leitura da A/D, 

aguarda o fim dessa conversão para fazer a leitura. Feito isso calcula a relação da 

tensão medida em graus. 

Já o software para a velocidade do vento, configura os registradores e 

habilita a INT1, após ocorrer a interrupção faz a leitura do timer1. Com o valor 

capturado, calcula a relação da frequência com a velocidade. 
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6 METODOLOGIA 
 

 

6.1 Metodologia da Pesquisa 

 

 

Segundo Lakatos (2001, p 43), “a pesquisa pode ser considerada um 

procedimento formal com método reflexivo que requer um tratamento científico e se 

constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais. Significa muito mais do que apenas conhecer a verdade: é encontrar 

respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos. Especificamente é 

um processo reflexivo sistemático, controlado e critico que permite descobrir novos 

fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo de conhecimento”.  

O objetivo fundamental de uma pesquisa é a realização de uma 

investigação para buscar a solução de um problema. Existem algumas classificações 

referentes à pesquisa realizada;  a seguir uma breve descrição de como esse 

trabalho esta inserido nas formas clássicas de classificação utilizadas.  Do ponto de 

vista da natureza, a metodologia aplicada neste trabalho é a pesquisa aplicada, 

onde a busca por conhecimentos para a aplicação prática dirigidos para a solução 

do presente problema se faz necessário. Já do ponto de vista da forma de 

abordagem do problema, ela é classificada como pesquisa qualitativa, que é o tipo 

de pesquisa em que o pesquisador desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a 

partir de padrões encontrados nos dados.  

Levando em consideração os seus objetivos, esta metodologia é 

classificada como explicativa, já que procura identificar os fatores que determinam 

ou contribuem para a ocorrência do problema fundamental da pesquisa. Quando 

pensamos no ponto de vista dos procedimentos este trabalho está inserido na 

pesquisa bibliográfica, este tipo de pesquisa é o primeiro passo de qualquer 

pesquisa científica. Esta pesquisa também pode ser inserida no grupo de pesquisa 

experimental, pois, temos um objeto de estudo com as variáveis que são capazes de 

influenciá-lo mapeadas.   
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6.2 Metodologia do Trabalho 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi realizado no laboratório de TCC 

e no laboratório NERsD ambos instalados no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Santa Catarina. 

O trabalho foi dividido em várias etapas que incluem desenvolvimentos 

teóricos e implementações práticas. Realizou-se um estudo sobre a agricultura de 

precisão e o panorama do mercado brasileiro, bem como suas necessidades em 

utilizar sistemas automatizados na AP. Um estudo sobre as tecnologias a serem 

implementadas também foi realizado, a fim de dar fundamento à decisão de quais 

sensores, microcontrolador e periféricos poderiam ser usados e qual a melhor 

escolha. 

Após essa primeira etapa, e com a decisão dos componentes a serem 

utilizados, o trabalho foi direcionado para um estudo mais aprofundado sobre os 

mesmos - sensor sht11 da Sensirion, sensor Young 05106 da Campbell, 

microcontrolador núcleo 8051- para a definição de detalhes internos da 

implementação de cada um. Nesta fase, a pesquisa foi realizada de acordo com o 

surgimento das necessidades. 

O próximo passo realizado foi o desenvolvimento dos algoritimos para a 

aquisição e tratamento das quatro variáveis climáticas baseados nos componentes 

escolhidos e, por fim, a integração hardware e software e a realização dos testes. 

 As etapas de desenvolvimento deste trabalho são descritas a seguir. 

 

1. Pesquisa sobre produtos já existentes na Agricultura de Precisão e suas       

tecnologias para comparar com os requisitos do projeto.  

2. Elaboração do projeto, análise do microcontrolador que será utilizado. 

3. Elaboração do projeto, análise dos sensores que serão utilizados e 

modelagem desta etapa em um programa específico para este fim. Neste 

caso, foi utilizado o software Proteus. Aqui já pode ser simulado o 

funcionamento dos sensores conectados ao microcontrolador. 

4. Nesta etapa verifica-se a necessidade da utilização de componentes 

periféricos para a adequação dos sinais vindos dos sensores e enviados ao 

microcontrolador, simulação em software. 
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5. Elaboração dos softwares necessários à comunicação entre os sensores e o 

microcontrolador. Nesta fase, os softwares são gravados no kit 

microcontrolador e testados separadamente, ou seja, primeiro realiza-se os 

testes com o software e o sensor sht11, após é feito o mesmo teste com o 

software e o sensor Young 05106. 

6. Fase fundamental para a validação dos resultados. Aqui os dois softwares 

são unificados e acrescenta-se o software para o funcionamento da SPI do 

microcontrolador. Nesta etapa, o trabalho está pronto para transmitir as quatro 

variáveis adquiridas dos sensores para outro kit microcontrolado via 

comunicação SPI. 

7. Redação da monografia. 
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7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

  

Para que fosse possível verificar o funcionamento, os testes foram 

realizados com os sensores separados e com a saída dos resultados em display 

sendo possível assim a verificação e aprovação dos resultados. Inicialmente 

realizaram-se simulações com os componentes e softwares de cada sensor, após foi 

implementado o hardware e realizados os testes.  Todas as simulações foram 

realizadas utilizando o software Proteus. 

 

 

a) Sensor SHT11 

 

 

A Figura 19 apresenta os valores da umidade e temperatura adquiridos 

pelo programa de simulação e o software desenvolvido para o sensor.  

 

 

 
Figura 19- Simulação resposta do sensor sht11 
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Tanto a simulação quanto a realização dos testes responderam de forma 

positiva, seguindo as mudanças de temperatura e umidades provocadas no sensor. 

Para a realização dos testes os pinos de DATA e clock do sensor foram ligados 

diretamente aos pinos de entrada do microcontrolador designados no software, já 

que sua saída é em sinal digital, conforme explicado anteriormente. Feito isso, o 

software foi modificado para que os valores fossem mostrados em um LCD tornando 

possível a leitura e verificação dos resultados. Um exemplo das leituras feitas pode 

ser visto na Figura 20. 

 

 

 
Figura 20 - Resposta do SHT11 para temperatura e umidade 

 
 
 

b) Young 05106 – Medição de velocidade do vento 

 

 

A figura 21, a seguir, mostra o valor da frequência adquirido pelo 

programa de simulação e o software desenvolvido para o sensor de velocidade do 

vento. Optou-se por fazer a medição em frequência para se ter certeza de que a 

leitura feita está correta, já que a saída deste sensor é em frequência. Para saber a 
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que velocidade em metros/segundo essa frequência equivale, basta acrescentar um 

coeficiente de multiplicação fornecido pelo fabricante do sensor ao valor medido em 

frequência. 

 

 
Figura 21 – Simulação da resposta do Young 05106 para velocidade do vento 

 
 
 

No teste prático, o software atendeu aos objetivos, lendo de forma correta 

os valores da entrada. Uma pequena diferença de 0,1HZ entre o LCD e o gerador de 

função foi observada, mas isso se deve ao fato deste aparelho não ter uma boa 

precisão.  Foram realizadas medições de 0Hz a 200Hz e todos os resultados obtidos 

corresponderam com os valores que estavam sendo aplicados na entrada do 

módulo. 
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c) Young 05106 – Direção do vento 
 

 

 

Na Figura 22 tem-se a simulação realizada para a medição de direção do 

vento. Este teste foi realizado com um potenciômetro no lugar do sensor de direção, 

já que a saída deste é uma tensão linear gerada por um potenciômetro interno ao 

Sensor Young 05106, ligado a um A/D, que por sua vez, está conectado ao kit 

microcontrolado. Tanto na simulação quanto na prática foi possível medir na escala 

de 0º a 360º. 

 

 

 
Figura 22 - Simulação da resposta do Young 05106 para direção  do vento 
 

 

Figura 23 mostra os resultados da direção em graus e da velocidade em 

frequência (Hz) para que fosse possível a simulação já que a saída do sensor é em 

frequência, como explicado anteriormente. 
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Figura 23 - Resposta do sensor para direção e velocidade do vento 

 

 

Para validação do Sistema de Aquisição de Dados, foi realizada a 

medição das variáveis pelo sistema desenvolvido neste trabalho e transmitido via 

comunicação SPI ao Módulo de Transmissão de Dados Meteorológicos 

desenvolvido pelo acadêmico Felipe B. Brunetto. Alguns exemplos dos resultados 

podem ser vistos nas Figuras 24 e 25, a seguir.  
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Figura 24 - Resposta do Sistema de Aquisição de Dados via SPI 

 

 

 
Figura 25 - Resposta do Sistema de Aquisição de Dados via SPI 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

É evidente a procura cada vez maior pela tecnologia empregada no 

campo. Prova disso é o surgimento de empresas nacionais focadas em soluções 

para a Agricultura de Precisão e a procura por parte dos agricultores em 

maquinários que possuam alguma solução embarcada.  

Embora esse crescimento seja promissor, o Brasil tem um longo caminho 

a percorrer quanto se fala em AP. O custo, seja para compra de máquinas, seja para 

aquisição de sistemas de medição e monitoramento ainda inibe muitos produtores, 

principalmente os de médio porte, mas nada que desanime o setor. 

Durante a pesquisa, observou-se a comercialização de produtos ou 

soluções voltadas para a área de mapeamento do solo ou para aplicação a taxas 

variáveis de insumos. Quase nenhuma solução preocupada com a taxa de 

aproveitamento de agroquímicos dependente das condições climáticas durante a 

aplicação. Embora seja um fator que represente um dos maiores custos em uma 

plantação, as poucas soluções estão sendo desenvolvidas por parcerias entre 

órgãos de pesquisa, como a Embrapa e algumas universidades, por exemplo, e 

empresas privadas.  

Pode-se afirmar que o Sistema de Monitoramento Climático desenvolvido 

neste trabalho atingiu seus objetivos de forma satisfatória, sendo capaz de monitorar 

as variáveis climáticas propostas. No entanto, não foi possível confrontar os 

resultados obtidos com uma estação comercial instalada e creditado,cujos 

resultados são comprovados, o que validaria ainda mais a proposta.     
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9 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 

 

Vale ressaltar que o trabalho apresentado não se restringe a apenas essa 

solução. Algumas melhorias podem ser aplicadas a fim de aumentar suas 

funcionalidades e diversificar suas aplicações. 

Quando a ideia do projeto foi concebida, pensou-se, entre outros pontos, 

na questão de custo. Levando essa questão em consideração e já que a proposta 

não necessita de grande poder de processamento, optou-se por trabalhar com o 

microcontrolador 89S8252. Porém, essa escolha causou alguns transtornos, pois 

esse microcontrolador não possui A/D interno. Foi necessário então, incluir no 

sistema um chip de conversor analógico /digital, e isso acarretou no aumento de 

custo e mão-de-obra. Sendo assim, seria interessante desenvolver este projeto em 

um microcontrolador que já possua um A/D integrado. 

Outra mudança que pode ser desenvolvida é a inclusão de outros 

sensores, fazendo com que o sistema possa ser usado como uma mini-estação 

meteorológica, podendo monitorar então outras culturas, ou ser usados em estufas. 

Pode ainda ser suprimido o sensor de direção e velocidade do vento e 

implementado mais sensores de umidade e temperatura para se fazer o 

monitoramento de sementes ou grãos em silos, já que estes devem ter essas duas 

variáveis controladas. 

O desenvolvimento de uma célula solar para prover a alimentação para o 

sistema é outra opção de melhoria, tendo em vista que o sistema fica em campo 

aberto. 
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