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RESUMO 

 

O uso de novas tecnologias na indústria e no campo tem conduzido uma revolução na forma de 

atuar nos mais diversos campos, incluindo a agricultura. A área atualmente denominada de 

Agricultura 4.0 ou Smart Farms, promove a integração de diversos sensores e equipamentos 

com objetivo de melhorar o desempenho, na qual os conhecimentos antes confinados à indústria 

e à área de telecomunicações, podem ser aplicados nos mais diversos contextos. Um destes 

contextos, ligados a Agricultura 4.0, são as estufas monitoradas e as fazendas verticais, onde 

todas as varáveis pertinentes a plantação são monitoradas em um ambiente controlado, 

utilizando redes de comunicação e tratamento de dados. Dada a diversidade e custo de sistemas 

para esta aplicação, é proposto neste trabalho o desenvolvimento de um sistema de 

monitoramento para plantação indoor modular de baixo custo, com objetivo de ser modular e 

acessível aos pequenos agricultores. Para elaboração do protótipo, foram utilizados módulos 

com conectividade Wi-FI que comunicam com a central de banco de dados, responsável por 

armazenar os dados provenientes dos sensores. O sistema foi avaliado com a construção de uma 

pequena maquete que emula uma plantação vertical. No entanto, devido a pandemia, o projeto 

foi limitado a um experimento com apenas um módulo mais limitado, mas que é possível de se 

observar o funcionamento do sistema de monitoramento.  
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ABSTRACT 

 

The use of new technologies in industry and in farms has led to a revolution in the way of acting 

in several fields, including agriculture. The area currently called Agriculture 4.0 or Smart 

Farms, promotes the integration of several sensors and equipment in order to improve 

performance, in which the previously restrict knowledge from the industry and the 

telecommunications area, can now be applied in the most diverse contexts. One of these 

contexts, linked to Agriculture 4.0, is the greenhouses and vertical farms monitoring, where all 

variables relevant to the plantation are monitored in a controlled environment, using 

communication networks and data processing. Given the diversity and cost of systems for this 

application, it is proposed in this work to develop a monitoring system for low cost modular 

indoor planting, in order to be modular and accessible to small farmers. To develop the 

prototype, modules with Wi-FI connectivity were used, which enabled the communication with 

the central database, responsible for storing the data coming from the sensors. The system was 

evaluated with the construction of a small model that emulates a vertical planting. Due the 

pandemics the project was limited to a simpler implementation of the monitoring system.  

 

Keywords: Agriculture 4.0; Remote Sensing; Vertical Farm.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com os frequentes avanços tecnológicos, tanto na área de eletrônica como na de 

comunicação sem fio, torna-se viável economicamente e tecnologicamente o desenvolvimento 

de dispositivos de monitoramento e controle remoto para os mais diversos fins. Isto aliado à 

crescente necessidade de velocidade na obtenção de informações, promoveu consideravelmente 

as redes de sensores sem fio, que enviam em tempo real informações pertinentes que 

comumente são usadas para controle e segurança [1]. 

 Dentre as tecnologias mais utilizadas nas redes de sensores sem fio, podemos destacar 

[2]: o Wi-Fi (IEEE 802.11 g/n), o LoRaWAN, o ZigBee (IEEE 802.15.4), e o Bluetooth (IEEE 

802.15). O LoRaWAN permite comunicação de rádio frequência em longas distancias, sendo 

frequentemente utilizada em zonas rurais, podendo atingir até 12 Km de alcance com um 

consumo mínimo de energia. O ZigBee é utilizado em aplicações que demandam baixo custo 

de implementação, baixa potência e baixa taxa de transmissão de dados. O Bluetooth é um 

protocolo que foi primariamente projetado para operar com baixo consumo de energia e baixo 

alcance, mas dependendo da potência e da sua versão, pode atingir até distâncias superiores a 

100 metros. 

 Essa gama de tecnologias sem fio permite realizar a leitura de informações nas mais 

variadas distâncias e aplicações. Dentre as aplicações de monitoramento sem fio, podemos 

destacar o monitoramento residencial [3], monitoramento ambiental de animais [4, 5], o 

monitoramento eletrônico de pessoas [6] e o monitoramento de plantações [7, 8, 9]. O 

monitoramento residencial tem como objetivo, a segurança da residência desde gravações de 

vídeo em tempo real ou com sistema de armazenamento, ao uso de sensores para acionamento 

de alarme [3]. No monitoramento de animais, podemos nos referir as tecnologias de 

monitoramento que transmitem dados via sinais eletromagnéticos a um receptor, sendo capaz 

de localizar animais, geralmente por sinais de GPS e GSM/GPRS [4]. O monitoramento de 

pessoas se faz necessário, geralmente, para o cumprimento de penas judiciais, consistindo em 

um equipamento com transmissor capaz de enviar em tempo real a localização exata do 

equipamento, geralmente no formato de uma tornozeleira [6]. 

 O monitoramento no meio agrícola se torna necessário quando se leva em consideração 

a economia gerada, o aumento da qualidade e produtividade ocasionada por uma melhor 

obtenção de informações [7, 9, 10]. Essa economia se deve ao fato de que, com um maior 

monitoramento, é possível regular o uso de energia, água, fertilizante, e outros materiais, pois 
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com as análises e informações obtidas, é possível evitar o desperdício e usar somente o 

necessário. 

A utilização e os benefícios de novas tecnologias no campo são evidentes, sendo um 

campo denominado de Agricultura 4.0 ou Smart Farming [11], termos originados da Indústria 

4.0, que caracteriza o mesmo impacto que as tecnologias tiveram na automação industrial. Em 

geral, quando se fala em agricultura 4.0, refere-se a conjuntos de tecnologias digitais, que, 

integradas e conectadas por meio de softwares e sistemas, são capazes de otimizar a produção 

agrícola, em todas as etapas que a regem.  

Mesmo com estas tecnologias, as plantações em campo aberto sofrem com as constantes 

mudanças climáticas, causando alterações nas fases de reprodução e de desenvolvimento de 

vários tipos de culturas agrícolas, tornando muito difícil o controle da produtividade dos 

produtos cultivados. Isto aliado a falta de estrutura tecnológica em regiões de plantio, tem 

motivado a migração das plantações para estufas e fazendas verticais próximas aos centros 

urbanos, principalmente em países desenvolvidos. 

As inovações tecnológicas também viabilizaram uma maior diversidade de estufas 

controladas (Figura 1) e as chamadas fazendas verticais (Figura 2), que são produções agrícolas 

que podem ser implementadas em construções urbanas [12]. Esse sistema envolve a produção 

agrícola controlada em construções urbanas e prédios, onde todas as variáveis ambientais são 

monitoradas e controladas, permitindo o dobro ou até o triplo de desempenho em comparação 

à agricultura tradicional [12]. Já em [13], é afirmado que a produção tradicional tem uma perda 

média de 30% do potencial plantado, enquanto as perdas nas fazendas verticais são reduzidas a 

um percentual menor que 1%. 

Figura 1 - Estufa para plantio de vegetais e plantio vertical em estufa. 

   
Fonte: [14]  
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Figura 2 - Fazenda vertical. 

 

Fonte: [13] 
 

 Ao considerar que este é um tópico relativamente recente e que a implementação de 

uma rede de monitoramento de uma fazenda vertical exige diversos módulos interconectados e 

espalhados pelo ambiente, é proposto neste projeto, construir um aparato de monitoramento 

constituído de um conjunto de nós de monitoramento com sensores aplicado à supervisão e 

controle de fazendas verticais.  No contexto desta proposta, tem-se como objetivo a construção 

de módulos visando baixo custo, a fácil implementação e que sejam facilmente adaptáveis.   

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral na realização deste trabalho é o desenvolvimento de módulos de 

sensoriamento que sejam capazes de monitorar, de forma autônoma, fazendas verticais e 

estufas, realizando a comunicação com um servidor. Além disso, o módulo também será capaz 

de controlar, de forma autônoma, irrigação e luminosidade, de acordo com a necessidade 

avaliada pelo processamento dos dados colhidos no monitoramento.  

 

Objetivo Específico 1: Projetar e construir uma estufa pequena, que seja possível a instalação 

dos módulos de sensoriamento. 

 

Objetivo Específico 2: Projetar os módulos de sensoriamento para utilização na estufa. Testar 

diferentes tipos de atuadores e ver a eficácia no desenvolvimento de plantas. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para desenvolver o protótipo serão cumpridas algumas etapas de desenvolvimento, 

abordando desde o estudo de outros protótipos, ao desenvolvimento dos módulos, finalizando 

com testes de validação do mesmo, conforme detalhado nos itens a seguir.  

1) Estudo de referencial teórico e de protótipos 

Utilizando buscadores de artigos indexados como o Google Scholar e a IEEE Explore, 

será montada uma base de artigos que utilizam protótipos similares ao proposto neste trabalho. 

Além disso, buscando um viés de inovação, também serão feitas buscas de startups e produtos 

comerciais que tenham objetivos similares ao do protótipo. 

Com estas informações, serão levantados os principais requisitos do protótipo, sendo 

também definida um tipo de cultura alvo para os testes iniciais. A informação da cultura alvo e 

de características da produção serão realizadas em parceria com o Programa de Extensão da 

UFU – POMAR. 

2) Planejamento e desenvolvimento do protótipo 

O modulo inicial terá um foco para agricultura vertical em ambientes indoor. Esta 

escolha tem como objetivo facilitar o desenvolvimento do produto e reduzir os custos de 

desenvolvimento, dado que desta forma a tecnologia Wi-Fi se torna viável e os modens são de 

fácil aquisição. 

Será montada uma rede local, utilizando um computador pessoal, um modem Wi-Fi e 

três módulos de sensores. Cada modulo enviará informações para um sistema de gerenciamento 

de banco de dados, o MySQL. Para realização do protótipo, será utilizado o ESP8266, que é 

um microcontrolador com capacidade de conexão Wi-Fi. Cada modulo contará com um 

ESP8266 NodeMCU V3, que também possui entradas digitais que podem ser usadas para 

entrada e saída de dados. Cada módulo de sensores contará com sensor de umidade do solo, 

sensor de temperatura e umidade do ar e sensor de luminosidade. 

 Os módulos de sensores enviarão as informações através de uma rede Wi-Fi, 

informações que poderão ser vistas em tempo real em uma interface gráfica. Essas mesmas 

informações também serão armazenadas em um banco de dados, para que possam ser usadas 

futuramente.  

 Como um dos objetivos é manter os módulos com baixo custo, foi estabelecido um teto 

inicial de R$50,00 por módulo baseados nos preços comerciais dos possíveis componentes. No 

entanto, espera-se reduzir este custo pela metade por meio de uma melhor análise de 

fornecedores e dos possíveis componentes do módulo.  
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3) Testes e Validação  

 Serão elaborados três módulos de sensores conectados ao servidor, estes podem ser 

configurados para medir três ambientes individuais, ou 3 pontos da mesma estrutura. Na prática, 

são utilizados uma grande quantidade de módulos de forma a monitorar de forma uniforme as 

variáveis em todo o cultivo. 

 No entanto, devido a limitações de custo, foi estabelecida a quantidade 3 módulos, 

levando em conta uma possível futura expansão. Idealiza-se a construção de uma maquete como 

realizada em [17] (Figura 8), de forma a implantar um sistema em 3 níveis de uma fazenda 

vertical, com monitoramento das variáveis e controle de iluminação e de irrigação (Figura 9).  

 A validação será realizada com o monitoramento de um cultivo em tempo real. A análise 

de performance dos cultivos será realizada em uma Iniciação Científica posterior. Os custos 

envolvidos no projeto serão financiados pelo orientador do projeto.  

Figura 3 - Idealização da maquete e dos módulos para o projeto. 

 
Fonte: Autor 

 

2.1 MATERIAIS E CUSTOS 

 

Tabela 1 - Principais componentes utilizados e respectivos custos. 

Descrição Quantidade Custo Total 

Nodemcu V3 ESP8266 1 30,00 

Sensor DHT11 1 10,00 

Sensor Umidade Solo 1 9,00 

Carregador 5v 1 14,00 

Minibomba submersa 5v 1 20,00 

Total 83,00 
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

3.1 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

O estudo e construção de formas de monitoramento em estufas e fazendas verticais é algo 

bastante recorrente, visto que, os sistemas são desenvolvidos e aplicados somente ao tipo de 

plantio no qual se quer monitorar. Outra grande vertente de estudos e implementações está 

relacionada com a tecnologia de comunicação sem fio utilizada, visto que depende diretamente 

do tamanho da estufa e do acesso a esse tipo de conexão. 

 Um exemplo desta diversidade, é o trabalho de Girardi [15], que visa o controle e 

monitoramento de canteiros de cogumelo em cultivo familiar, utilizando o Arduino MEGA 

2560 como microcontrolador, armazenando os dados colhidos dos sensores em uma plataforma 

web de Internet das coisas, chamada Thingsboard. Os principais sensores utilizados neste tipo 

de plantio são o de humidade e o de temperatura, além do acionamento válvulas solenoides para 

irrigação. Neste projeto é utilizada uma rede cabeada para comunicação dos sensores com o 

microcontrolador e deste com a central de monitoramento (computador) (Figura 3). 

Figura 4 - Fluxograma de projeto. 

 
Fonte: [15] 

 O projeto de Santos [16], visa o estudo de um sistema de controle de temperatura de 

estufas de baixo custo com monitoramento via aplicativo para dispositivo móvel. No estudo, 

procura-se aumentar a velocidade de controle de temperatura, evitando variações bruscas. Para 

isso, utiliza-se como atuadores um cooler e uma lâmpada, ligados a um Arduino Promini 

(Figura 5). No projeto em questão também é utilizado o ESP8266 para enviar dados a um 

servidor (raspberry pi), armazenando os dados em um banco de dados que pode ser acessado 

por aplicação móvel. 
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Figura 5 - Sistema de monitoramento e controle de temperatura. 

 
Fonte: [16] 

 A utilização de comunicação sem fio visa resolver problemas na velocidade de obtenção 

de informações em cultivos controlados, pois é possível consultar esses dados armazenados em 

outros locais, sem a necessidade de monitoramento presencial constante por parte de 

funcionários. 

 Seguindo outra vertente para a comunicação sem fio, Sampaio [7] demonstra o projeto 

e implementação de um sistema de monitoramento de estufa agrícola, utilizando uma rede 

hierárquica de sensores sem fio (RSSF) com tecnologia Zigbee. No projeto, os nós sensores, 

que são de nível hierárquico mais baixo, enviam dados para um nó intermediário, denominado 

roteador, e o mesmo envia essas informações à um nó coordenador, de mais alto nível 

hierárquico. 

 No trabalho de Bitencourt [8], foi proposto desenvolver um sistema de monitoramento 

e controle das variáveis que atuam diretamente no cultivo de hortaliças em estufas hidropônicas. 

No projeto, ocorre a captação de informação de vários sensores em tempo real, e ao mesmo 

tempo, essas informações são analisadas e processadas utilizando Lógica Fuzzy contida no 

software LabView. 

Figura 6 - Diagrama de blocos do sistema. 

 
Fonte: [8] 

 Outro trabalho interessante nesta área foi desenvolvido por Fernandes [17], onde é 

proposta uma solução automatizada para o controle da temperatura, luminosidade e umidade 

do solo em estufas, voltado para pequenos e médios produtores rurais de hortaliças. A 
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comunicação do protótipo com o banco de dados é realizada via rede cabeada, mas a conexão 

do usuário ao banco de dados é feita via Wi-Fi por meio do roteador wireless (Figura 7).  

Figura 7 - Maquete de estufa controlada para plantio de hortaliças. 

 
Fonte: [17] 

 

3.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para compreensão do projeto é necessário aprofundar o conhecimento em alguns 

conceitos teóricos importantes, dentre eles, os tópicos sobre fazendas verificais, sensores, o 

ESP32 e os sistemas utilizados.  

 

3.2.1 Estufas e Fazendas Verticais 

Podemos definir fazenda vertical como um conjunto, geralmente automatizado, de locais 

propícios para a produção de alimentos e medicamentos, organizadas em diversas camadas 

verticais. Tem o proposito de causar baixo impacto ambiental, além da possibilidade de ser 

instalada em ambientes urbanos, pois foi pensada para aproveitar ao máximo o espaço físico.  

Fazendas verticais e estufas tem como vantagem a proximidade do consumidor, reduzindo 

significativamente os custos de transporte, além de possibilitar um alimento mais fresco na 

mesa dos consumidores. 
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Figura 8 - Fazenda vertical. 

 
Fonte: [12] 

 

3.2.2 Sensores 

 DHT11 

O sensor de umidade e temperatura DHT11 é um sensor capaz de realizar leituras de 

temperatura e umidade, sendo as leituras de temperatura cobrindo a faixa de 0º a 50º C e 

umidade entre 20 e 90%. É um sensor muito utilizado em projetos de prototipagem pois é de 

baixo custo e bons resultados. 

Figura 9 - Sensor DHT11. 

 
Fonte: [18] 

 

Especificações: 

– Modelo: DHT11 (Datasheet) 

– Faixa de medição de umidade: 20 a 90% UR 

– Faixa de medição de temperatura: 0º a 50ºC 

– Alimentação: 3-5VDC (5,5VDC máximo) 



16 
 

 

– Corrente: 200uA a 500mA, em stand by de 100uA a 150 uA 

– Precisão de umidade de medição: ± 5,0% UR 

– Precisão de medição de temperatura: ± 2.0 ºC 

– Tempo de resposta: 2s 

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

 

 Sensor de umidade do solo 

 

 É um sensor capaz de detectar a resistividade da terra, medindo assim a umidade 

presente no solo. Esse sensor deve ser introduzido no solo que se deseja medir a umidade. A 

saída desse sensor libera um nível lógico alto quando a umidade está baixa, e um nível baixo 

quando a umidade está alta. 

Figura 10 - Sensor Umidade do solo. 

 

Fonte: [22] 
Especificações: 

– Tensão de Operação: 3,3-5v 

– Sensibilidade ajustável via potenciômetro 

– Saída Digital e Analógica 

– Fácil instalação 

– Led indicador para tensão (vermelho) 

– Led indicador para saída digital (verde) 

– Comparador LM393 

– Dimensões PCB: 3×1,5 cm 
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– Dimensões Sonda: 6×2 cm 

– Comprimento Cabo: 21 cm 

 

Pinagem: 

– VCC: 3,3-5v 

– GND: GND 

– D0: Saída Digital 

– A0: Saída analógica 

 

3.2.3 ESP8266 

O ESP8266 é um microcontrolador que funciona de forma similar a um Arduino [19], 

mas com um diferencial que é a conexão Wi-Fi. O módulo é muito utilizado em automação 

residencial, redes de sensores, robótica, monitoramento e outros. O ESP vem como uma placa 

chamada de nodeMCU, que possui conversor Serial e regulador de tensão próprio, também 

possui pinos próprios para i2C, SPI, analógicos e outros. A programação desse módulo pode 

ser realizada através da IDE do Arduino, facilitando a sua utilização. 

Figura 11 - Portas ESP8266. 

 

Fonte: [19] 

Especificações: 
- Programação e alimentação via Micro-USB; 
- Chip USB serial CH340; 
- Tensão de operação: 5V – 9V (Via MicroUSB e pino VIN); 
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- Corrente de operação: em média 70 mA(com picos de 200mA); 
- Chip WiFi ESP8266 - 12E com conexão Wi-Fi padrão 802.11 b/g/n e antena embutida; 
- Alcance da antena: 90m; 
- Memória RAM: 20 KB; 
- Memória FLASH: 4MB; 
- 10 (dez) portas GPIO’s:  Com funções de MISO, MOSI, SCK, PWM, I2C, SPI e RX, TX 
(Comunicação Serial) 
- 01 (uma) porta ADC – 10 bits de resolução; 
- 03 (três) Modos de operação: Access Point /Station /Access Point + Station; 
- Suporta até 5 conexões TCP/IP e comunicação TCP e UDP; 
- Pinos extras para acesso à GND, VIN (Tensão de Entrada) e 3.3V; 
- Temperatura de operação: - 40ºC à +125ºC; 
- Modos de programação: (IDE Arduíno, Python, entre outros); 
- Update remoto de firmware (via Arduíno OTA); 
- Dimensões: 55 x 30 x 7 mm 
 

3.2.4 Comunicação (Wi-Fi) 

O padrão Wi-Fi [20], termo comumente utilizado como sinônimo para o padrão IEEE 

802.11, é bastante utilizado na atualidade, principalmente pelo fato de utilizarem frequências 

que não carecem de licença para operar. Geralmente, uma rede Wi-Fi é utilizada para propagar 

para que está no raio de ação, um ponto de acesso à internet, fazendo com que os usuários 

possam utilizar a internet sem fio. Dento da família IEE 802.11, existem diversos padrões de 

conexão, que em determinadas frequências, é capaz de fornecer diferentes taxas de conexão à 

internet. 

 

3.2.5 MySQL 

O sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL [21], utiliza como padrão a 

linguagem SQL, que é considerada a mais conhecida para a inserção de dados, além de acesso 

e gerenciamento dos dados armazenados em um banco de dados. Como diferencial, apresenta 

suporte para praticamente qualquer plataforma utilizada atualmente, tendo compatibilidade 

com diversas linguagens de programação, como Delphi, Java, C/C++, C#, Visual Basic, Python, 

Perl, PHP, ASP e Ruby. O MySQL é um software livre, com base na GPL. 

 

3.3 PROJETO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 
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O projeto do sistema de monitoramento consiste na montagem de um modulo que, 

utilizando o ESP8266, faça comunicação com um banco de dados gerenciado pelo sistema 

MySQL.  

O Sensor DHT11 será responsável pela coleta das informações de temperatura do ar e 

umidade do ar, e o sensor de umidade do solo coletará informações relacionadas à quantidade 

de água presente no solo. Os sensores fornecerão essas informações ao microcontrolador 

ESP8266, que será programado para enviar, por meio de conexão Wi-Fi, os dados dos sensores 

à uma tabela no banco de dados. Assim, o microcontrolador se conectará a uma rede privada, 

enviando as informações ao banco de dados em intervalos programados. Através do aplicativo 

Xampp, teremos acesso ao servidor de código aberto do MySQL, sendo possível criar a tabela 

de dados para que seja completada pelos dados fornecidos pelo ESP8266.  

Através de códigos PHP e HTML, foi criada uma página web com acesso aos dados do 

banco de dados MySQL que armazenam os dados dos sensores. Assim, através da página WEB, 

é possível acessar os dados do banco de dados por período. Também é possível através da 

página observar gráficos de temperatura do ar, umidade do ar e umidade do solo, por tempo. 

 

3.4 PROJETO DOS MÓDULOS 

 

Inicialmente foi feito o projeto do módulo, verificando as portas que seriam utilizadas 

para entrada dos dados dos sensores. Foi desenvolvido um circuito impresso em placa de 

fenolite cobreado, para que fossem conectados os sensores e o microcontrolador, assim como 

para inserir o sistema de alimentação de 5v, responsável por alimentar o ESP e os sensores. 

Figura 12 - Placa Fenolite. 

 

 Fonte: Autor. 
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Figura 13 - Diagrama de conexões do ESP8266. 

 
Fonte: Autor 

Após a montagem e funcionamento dos sensores conectados ao modulo, foi adicionada 

uma minibomba d’agua de 5v, que com o auxílio de um circuito externo de relé e transistor, 

acionava irrigação através de uma saída digital em ciclos de tempo programados. Devido 

limitações de recursos causados pela pandemia, o aperfeiçoamento do sistema de irrigação ficou 

para um trabalho futuro. Após montagem do microcontrolador e dos sensores na placa, o 

circuito foi colocado em uma caixa acrílica para que fique mais protegido, pois não se trata de 

um sistema à prova de água. O modulo após montado, fica com os sensores conectados por 

cabos, facilitando assim o posicionamento dos sensores na estufa. 
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Figura 14 - Módulo de sensoriamento. 

 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 15 - Módulo de sensoriamento. 

 
Fonte: Autor. 

 

O Código que controla o microcontrolador ESP foi desenvolvido através da IDE do 

Arduino, sendo necessário a instalação dos pacotes referentes ao modulo ESP. Para que todo o 

sistema funcione, são necessários vários códigos de programação. Para que o microcontrolador 

se conecte à rede, é necessário criar um código de conexão em php. Ao instalar o software 

Xampp, é criada uma pasta no disco do computador, e dentro da pasta do xampp, criamos uma 

pasta que será utilizada pelo banco de dados, onde serão inseridos os códigos de conexão e 

salvamento. Esse código de conexão deve conter as informações do banco de dados e da tabela 

criada dentro do banco de dados. Assim, o código do microcontrolador consegue acessar o 

código de conexão, obtendo permissão para se conectar ao banco de dados e acessar a tabela 

criada no MySQL. 
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Código de conexão 

<?php  

 try{ 

  $HOST = "localhost";    

  $BANCO = "bdnodemcu"; 

  $USUARIO = "root"; 

  $SENHA = ""; 

  $PDO = new PDO("mysql:host=" . $HOST .";dbname=" . $BANCO .";charset=utf8",$USUARIO, $SENHA); 

 }catch(PDOException $erro){ 

  echo "Erro de conexao, detalhes: " . $erro->getMessage(); 

 } 

 $suaConexao = mysqli_connect("localhost","root","","bdnodemcu"); 

 

if (mysqli_connect_errno()){ 

  echo "Erro" . mysqli_connect_error(); 

  } 

 ?> 

 

Também na pasta do Xampp, é necessária a criação de um código para realizar o 

salvamento dos dados na tabela, e assim como no caso da conexão, sempre que o 

microcontrolador desejar salvar algo na tabela do banco de dados, é necessário utilizar esse 

código php para formar a URL utilizada para salvar os dados. 

Código de salvamento 

<?php  

 

 include('conexao.php'); 

 $sensor1 = $_GET['sensor1']; 

 $sensor2 = $_GET['sensor2']; 

 $sensor3 = $_GET['sensor3']; 

 

 $sql = "INSERT INTO tbdados(sensor1, sensor2, sensor3) VALUES(:sensor1, :sensor2, :sensor3)"; 

 

 $stmt = $PDO->prepare($sql); 

 $stmt->bindParam(':sensor1', $sensor1); 

 $stmt->bindParam(':sensor2', $sensor2); 

 $stmt->bindParam(':sensor3', $sensor3); 

 

 if($stmt->execute()){ 

  echo "salvo_com_sucesso"; 

 }else{ 

  echo "erro_ao_salvar"; 

 } 

 ?> 
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Com os códigos salvos na pasta do banco de dados, o microcontrolador, através do código 

desenvolvido na IDE do Arduino, consegue se conectar a rede onde está alocado o banco de 

dados, além de acessar e salvar informações na tabela de dados criada. 

Código do microcontrolador ESP8266 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include "DHTesp.h" 

#ifdef ESP32 

#pragma message(THIS EXAMPLE IS FOR ESP8266 ONLY!) 

#error Select ESP8266 board. 

#endif 

 

DHTesp dht; 

 

const char* ssid     = "HORTA"; 

const char* password = "planta1234"; 

 

const char* host = "192.168.0.113";  

 

//float sensor1 = 50; 

//float sensor2 = 60; 

//float sensor3 = 70; 

 

const int pino_bomba = D7; 

void setup() { 

 

    pinMode(pino_bomba, OUTPUT); // pino 13 

   

  Serial.begin(9600); 

  delay(10); 

 

  dht.setup(4, DHTesp::DHT11); 

 

  Serial.println(); 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Conectando com "); 

  Serial.println(ssid); 

   

  WiFi.begin(ssid, password); 

   

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("WiFi conectado");   

  Serial.println("Endereco IP : "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 
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} 

 

 

//float sensor3 = 1; 

 

void loop() { 

//======================================================= 

//Espaco reservado para a leitura dos sensores 

 delay(dht.getMinimumSamplingPeriod()); 

 float sensor1 = dht.getHumidity(); 

 float sensor2 = dht.getTemperature(); 

 float sensor3 = analogRead(A0); 

 //sensor3 = 100 - ((sensor3/1024) * 100); 

  sensor3= 2*(map(sensor3, 1023, 0, 0, 100)); 

 

 if(sensor3 > 100){ 

    sensor3 = 100; 

 }else{ 

  sensor3 = sensor3; 

  } 

//======================================================= 

  if (isnan(sensor1) || isnan(sensor2))  

  { 

    Serial.println("Failed to read from DHT"); 

  } 

  Serial.print("Conectando com "); 

  Serial.println(host); 

   

  // Use WiFiClient class to create TCP connections 

  WiFiClient client; 

  const int httpPort = 80; 

  if (!client.connect(host, httpPort)) { 

    Serial.println("Falha na conexao"); 

    return; 

  } 

   

  // We now create a URI for the request 

  String url = "/nodemcu/salvar.php?"; 

              url += "sensor1="; 

              url += sensor1; 

              url += "&sensor2="; 

              url += sensor2; 

              url += "&sensor3="; 

              url += sensor3; 

               

 

  Serial.print("Requisitando URL: "); 

  Serial.println(url); 

   

  // This will send the request to the server 

  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + 
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               "Host: " + host + "\r\n" +  

               "Connection: close\r\n\r\n"); 

 

unsigned long timeout = millis(); 

while (client.available() == 0){ 

  if (millis()-timeout >5000) { 

    Serial.println(">>> Client Timeout !"); 

    client.stop(); 

    return; 

  } 

  }  

  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial 

  while(client.available()){ 

    String line = client.readStringUntil('\r'); 

    //Serial.print(line); 

    Serial.println(); 

 

    if(line.indexOf("salvo_com_sucesso")!=-1) { 

      Serial.println("FOI SALVO COM SUCESSO!!"); 

       

      }else if(line.indexOf("erro_ao_salvar")!=-1) { 

      Serial.println(); 

      Serial.println("OCORREU UM ERRO!!"); 

       

      }  

  } 

   

  Serial.println(); 

  Serial.println("Conexao fechada"); 

  delay(100000); 

  digitalWrite(pino_bomba, HIGH); // Liga a bomba 

  delay(10000); // aguarda 10 segundo 

  digitalWrite(pino_bomba, LOW); // desliga a bomba 

   

} 

 

3.5 OPERAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO  

 

Ao ligar o módulo, ele se conecta automaticamente a rede da máquina onde está 

armazenado o banco de dados. Para fins de teste, o módulo de sensores enviam novas 

informações a cada 01min56s, em média. Para a visualização desses dados, a página WEB 

fornece as informações por data, e, assim que o usuário escolhe a data desejada, a página busca 

no banco de dados todos os dados inseridos naquele dia, gerando também três gráficos com as 

informações disponíveis. 
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Código idex da página WEB 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <?php 

ini_set('display_errors', 0 ); 

error_reporting(0); 

?> 

 <title>Informações da Plantação</title> 

  

 <style type="text/css"> 

  /* ESTILOS GERAIS */ 

  .container{ 

   width: 50%; 

   margin: 0 auto;    

  } 

  /* ESTILOS FORMULARIO */ 

  .areaPesquisa{ 

   border-radius: 5px; 

   background-color:#58FA58;   

   padding: 10px; 

  } 

  .titulo{ 

  width: 100%; 

  cursor: pointer; 

  } 

  input{ 

   padding: 10px; 

   margin: 8px 0; 

   border: 1px solid #000; 

   border-radius: 4px; 

  } 

  select{ 

   padding: 10px; 

   margin: 8px 0; 

   border: 1px solid #000; 

   border-radius: 4px; 

  } 

  input[type=submit]{ 

   width: 50%; 

   background-color:#228B22; 

   color:#fff; 

   cursor: pointer; 

  } 

  table{ 

   border-collapse: collapse; 

   width: 100%; 

   margin-top: 10px; 

  } 
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  table th { 

   background:#228B22; 

   color: #fff; 

   height: 30px; 

  } 

  /* ESTILOS TABELA */ 

 </style> 

 <body> 

  <img src="topo.png" alt="some text" width= 100% height=100%> 

 <div class="container">  

<?php 

$numModulo = "0"; 

?> 

  <div align="center" class="areaPesquisa"> 

 

   <form action = "" method="post"> 

    <label>Selecione a data: </label>  

    <input type="date" name="data"> 

 

     <label>Escolha o Módulo: </label>  

 

     <select name = "modulo" id="modulos"> 

       

      <option value="0">Selecione...</option> 

      <option value="1" >Módulo 1</option> 

      <option value="2" >Módulo 2</option> 

      <option value="3" >Módulo 3</option>   

    

     </select>  

    <input type="submit" name="submit" value="Buscar"> 

   </form> 

  </div> 

  </head> 

<?php 

 include('conexao.php'); 

    // var modulo = document.getElementById("modulo").value 

 

 $numModulo = $_POST['modulo']; 

 $numModulo1 = "Dados do módulo 1"; 

 $numModulo2 = "Dados do módulo 2"; 

 $numModulo3 = "Dados do módulo 3"; 

  if($numModulo == 1){ 

   echo "<h1> Informações do dia ". $_POST['data']. " - Módulo 1</h1>"; 

     if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){//echo"<h1> Recebeu a data ". $_POST['data']. "</h1>"; 

   $dataPesquisa = $_POST['data']; 

   $sql = "SELECT * FROM tbdados WHERE data_hora LIKE '%". $dataPesquisa ."%'"; 

  } 

 } 

  elseif($numModulo == 2){ 

   echo "<h1> Informações do dia ". $_POST['data']. " - Módulo 2</h1>"; 
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     if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){//echo"<h1> Recebeu a data ". $_POST['data']. "</h1>"; 

   $dataPesquisa = $_POST['data']; 

   $sql = "SELECT * FROM tbdados2 WHERE data_hora2 LIKE '%". $dataPesquisa ."%'"; 

  } 

 } 

  elseif($numModulo == 3){ 

   echo "<h1> Informações do dia ". $_POST['data']. " - Módulo 3</h1>"; 

    

     if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){//echo"<h1> Recebeu a data ". $_POST['data']. "</h1>"; 

   $dataPesquisa = $_POST['data']; 

   $sql = "SELECT * FROM tbdados3 WHERE data_hora3 LIKE '%". $dataPesquisa ."%'"; 

  } 

 } 

  /* 

  if($_POST['1']){ 

  $sql = "SELECT * FROM tbdados WHERE data_hora LIKE '%". $dataPesquisa ."%'"; 

  } 

  elseif ($_POST['2']) { 

  $sql = "SELECT * FROM tbdados2 WHERE data_hora LIKE '%". $dataPesquisa ."%'";  

  } 

  else{ 

  $sql = "SELECT * FROM tbdados3 WHERE data_hora LIKE '%". $dataPesquisa ."%'"; 

  } 

  */   

  /*  

  output type="timestamp" name="hora"; 

  $horaPesquisa = $_post['hora']; 

  echo"<h1> Recebeu a hora ". $dataPesquisa. "</h1>"; 

  $temperatura = array(); 

  $hora = array(); 

  $sql = "SELECT * from tbdados"; 

   */ 

else{ 

 echo "<h1> Selecione o módulo! </h1>"; 

 /* 

  //echo"<h1> Não recebeu nada, vai mostrar o mes atual</h1>"; 

  //$dataAtual = date('Y-m'); 

  $dataAtual = date('Y-m-d'); 

  echo $dataAtual;   

  //echo "Mes atual: ".$dataAtual; 

 $sql = "SELECT * FROM tbdados WHERE data_hora LIKE '%". $dataAtual ."%'"; 

 */ 

 } 

 $i = 0; 

  $temperatura = array(); 

  $hora = array(); 

  $humidSolo = array(); 

  $humidAr = array(); 

  $resultado = mysqli_query($suaConexao,$sql);  

if($numModulo == 1){ 
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  while ($row = mysqli_fetch_object($resultado) ){ 

      $temperatura[$i] = $row->sensor2; 

    $hora[$i] = $row->data_hora; 

    $umidSolo[$i] = $row->sensor3; 

    $umidAr[$i] = $row->sensor1; 

    $i = $i + 1; 

  } 

 $stmt = $PDO->prepare($sql); 

 $stmt->execute(); 

 echo "<table border=\"1\">"; 

 echo"<tr> 

   <th>Umidade do ar em %</th> 

   <th>Temperatura do ar em ºC</th> 

   <th>Umidade do solo em %</th> 

   <th>Data/Hora</th> 

  </tr>"; 

 while($linha = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ)){ 

  $timestamp = strtotime($linha->data_hora); 

  $dateTabela = date('d/m/Y H:i:s', $timestamp); 

  echo"<tr>"; 

  echo"<td>" . $linha->sensor1 . "</td>"; 

  echo"<td>" . $linha->sensor2 . "</td>"; 

  echo"<td>" . $linha->sensor3 . "</td>"; 

  echo"<td>" . $dateTabela . "</td>"; 

  echo"</tr>"; 

 } 

 

}elseif($numModulo == 2){ 

 while ($row = mysqli_fetch_object($resultado) ){ 

      $temperatura[$i] = $row->sensor22; 

    $hora[$i] = $row->data_hora2; 

    $umidSolo[$i] = $row->sensor23; 

    $umidAr[$i] = $row->sensor21; 

    $i = $i + 1; 

  } 

 $stmt = $PDO->prepare($sql); 

 $stmt->execute(); 

 echo "<table border=\"1\">"; 

 echo"<tr> 

   <th>Umidade do ar em %</th> 

   <th>Temperatura do ar em ºC</th> 

   <th>Umidade do solo em %</th> 

   <th>Data/Hora</th> 

  </tr>"; 

 while($linha = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ)){ 

  $timestamp = strtotime($linha->data_hora2); 

  $dateTabela = date('d/m/Y H:i:s', $timestamp); 

  echo"<tr>"; 

  echo"<td>" . $linha->sensor21 . "</td>"; 

  echo"<td>" . $linha->sensor22 . "</td>"; 

  echo"<td>" . $linha->sensor23 . "</td>"; 
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  echo"<td>" . $dateTabela . "</td>"; 

  echo"</tr>"; 

 } 

}else{ 

 while ($row = mysqli_fetch_object($resultado) ){ 

      $temperatura[$i] = $row->sensor32; 

    $hora[$i] = $row->data_hora3; 

    $umidSolo[$i] = $row->sensor33; 

    $umidAr[$i] = $row->sensor31; 

    $i = $i + 1; 

  } 

 $stmt = $PDO->prepare($sql); 

 $stmt->execute(); 

 echo "<table border=\"1\">"; 

 echo"<tr> 

   <th>Umidade do ar em %</th> 

   <th>Temperatura do ar em ºC</th> 

   <th>Umidade do solo em %</th> 

   <th>Data/Hora</th> 

  </tr>"; 

 while($linha = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ)){ 

  $timestamp = strtotime($linha->data_hora3); 

  $dateTabela = date('d/m/Y H:i:s', $timestamp); 

  echo"<tr>"; 

  echo"<td>" . $linha->sensor31 . "</td>"; 

  echo"<td>" . $linha->sensor32 . "</td>"; 

  echo"<td>" . $linha->sensor33 . "</td>"; 

  echo"<td>" . $dateTabela . "</td>"; 

  echo"</tr>"; 

 } 

} 

 echo "</table>"; 

?> 

<script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>     

   <script type="text/javascript"> 

    google.load('visualization', '1', {'packages':['corechart']}); 

    google.setOnLoadCallback(desenha1Grafico); 

    function desenha1Grafico() { 

   var data1 = new google.visualization.DataTable(); 

     data1.addColumn('string', 'hora'); 

     data1.addColumn('number', 'Temperatura'); 

     data1.addRows(<?php echo $i ?>); 

     <?php 

     $k = $i; 

     for ($i = 0; $i < $k; $i++) { 

     ?> 

      data1.setValue(<?php echo $i ?>, 0, '<?php echo $hora[$i] ?>'); 

      data1.setValue(<?php echo $i ?>, 1, <?php echo $temperatura[$i] ?>); 

     <?php 

     } 

     ?> 
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       var options1 = { 

        title: 'Temperatura por Data e Hora', 

       /*width: 400, height: 300,*/ 

        colors: ['red'], 

        legend: { position: 'bottom' } 

             }; 

     // cria grafico 

     var chart1 = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart1_div')); 

    // desenha grafico " 

     chart1.draw(data1, options1) 

    } 

   </script> 

   <script type="text/javascript"> 

    google.load('visualization', '1', {'packages':['corechart']}); 

    google.setOnLoadCallback(desenha2Grafico); 

    function desenha2Grafico() { 

   var data2 = new google.visualization.DataTable(); 

     data2.addColumn('string', 'hora'); 

     data2.addColumn('number', 'Umidade do solo'); 

     data2.addRows(<?php echo $i ?>); 

     

     <?php 

     $k = $i; 

     for ($i = 0; $i < $k; $i++) { 

     ?> 

      data2.setValue(<?php echo $i ?>, 0, '<?php echo $hora[$i] ?>'); 

      data2.setValue(<?php echo $i ?>, 1, <?php echo $umidSolo[$i] ?>); 

     <?php 

     } 

     ?> 

      

       var options2 = { 

        title: 'Umidade do solo por Data e hora', 

       /*width: 400, height: 300,*/ 

        colors: ['blue'], 

        legend: { position: 'bottom' } 

             }; 

      

     // cria grafico 

     var chart2 = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart2_div')); 

     // desenha grafico " 

     chart2.draw(data2, options2) 

    } 

   </script> 

   <script type="text/javascript"> 

    google.load('visualization', '1', {'packages':['corechart']}); 

    google.setOnLoadCallback(desenha3Grafico); 

    function desenha3Grafico() { 

   var data3 = new google.visualization.DataTable(); 

     data3.addColumn('string', 'hora'); 
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     data3.addColumn('number', 'Umidade do ar'); 

       data3.addRows(<?php echo $i ?>); 

       <?php 

     $k = $i; 

     for ($i = 0; $i < $k; $i++) { 

     ?> 

      data3.setValue(<?php echo $i ?>, 0, '<?php echo $hora[$i] ?>'); 

      data3.setValue(<?php echo $i ?>, 1, <?php echo $umidAr[$i] ?>); 

     <?php 

     } 

     ?> 

         var options3 = { 

        title: 'Umidade do ar por Data e hora', 

       /*width: 400, height: 300,*/ 

        colors: ['green'], 

        legend: { position: 'bottom' } 

             }; 

       // cria grafico 

     var chart3 = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart3_div')); 

       // desenha grafico " 

     chart3.draw(data3, options3)     

    } 

   </script> 

   <div id="chart1_div"></div> 

   <div id="chart2_div"></div> 

   <div id="chart3_div"></div> 

  </div> 

<img src="topo.png" alt="some text" width= 100% height=100%> 

</body> 

</html> 

 

 

4 RESULTADOS  

 

Após a finalização da montagem e programação do modulo, para fins de teste, foi feito 

um modelo de estufa simples para que fosse realizado o monitoramento e irrigação. A planta 

utilizada foi a cebola verde, onde foi monitorado, para a verificação do funcionamento do 

modulo, a umidade do solo, a umidade do ar ambiente e a temperatura ambiente.   
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Figura 16 - Estufa com módulo de sensoriamento. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 17 -  Irrigação. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 18 - Sensor de umidade do solo instalado. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 19 - Sensor de umidade do solo instalado. 

 
Fonte: Autor. 
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Os dados coletados foram enviados à tabela criada no banco de dados, sendo armazenados 

em 5 colunas, contendo a identificação da informação, os valores coletados pelos sensores e 

informações de data e horário na qual foi realizado a amostra. 

Figura 20 - Tabela de dados. 

 
Fonte: Autor. 

 

As informações do banco de dados podem ser acessadas por uma página web, onde é 

necessário selecionar a data e o modulo que se deseja obter informações. Assim, a pagina acessa 

o banco de dados, coleta e mostra as informações referentes aquela data. 

Figura 21- Página WEB. 

 
Fonte: Autor. 
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Também na página são gerados gráficos utilizando as informações fornecidas pelo banco 

de dados. Os gráficos demostram as informações de temperatura, umidade do solo e umidade 

do ar dispostas em uma linha do tempo, sendo possível interagir com o gráfico gerado e verificar 

informações em pontos específicos. 

Figura 22 - Gráfico temperatura por data e hora. 

 
Fonte: Autor. 

Figura 23 - Gráfico Umidade do solo por data e hora. 

 
Fonte: Autor. 

Figura 24 - Gráfico Umidade do ar por data e hora. 

 
Fonte: Autor. 
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

O módulo foi projetado com o intuito de ser de baixo custo e eficiente, utilizando os 

recursos oferecidos pelo microcontrolador ESP. Na execução do projeto foi possível observar 

as limitações do projeto, como por exemplo as variações de medidas entre sensores iguais, 

evidenciando que seria necessária uma calibragem dos módulos e sensores, para se obter um 

resultado mais fiel a realidade.  

A utilização de banco de dados para armazenamento das informações se mostrou muito 

útil, pois além de guardar as informações de forma segura, foi possível, através de programação 

PHP e HTML, acessar esses dados do banco de dados e realizar análises gráficas das 

informações armazenadas. Essas análises possibilitariam, em trabalhos futuros, um eficiente e 

completo acompanhamento do desenvolvimento de uma plantação ou estufa, tornando possível 

um controle muito mais eficiente do crescimento das plantas e de como a temperatura e umidade 

afetaria. 

Algumas melhorias ainda podem ser realizadas no projeto. Como exemplo, a adoção de 

um sistema de monitoramento de luz ambiente, para controlar uma iluminação artificial para a 

estufa, melhoria essa que não foi realizada devido a falta de componentes ocasionada pela crise 

pandêmica. Outra melhoria que pode ser realizada em um trabalho futuro é um sistema de 

irrigação mais eficiente, com parâmetros de umidade de solo controlando a quantidade de água 

adicionada ao solo. Assim, seria possível manter uma umidade controlada, de acordo com a 

necessidade do tipo de plantação monitorada. 

As ferramentas utilizadas no projeto se mostraram muito eficientes. O ESP8266 se mostrou 

eficiente, com uma conexão estável e funcionamento suficiente para receber informações dos 

sensores, e as enviar via Wi-Fi para o banco de dados. O Sistema de gerenciamento MySQL se 

mostrou muito eficiente, contendo todas as funções necessárias para a utilização das tabelas de 

dados, possibilitando inclusive gerar arquivos csv para a exportação dos dados presentes no 

banco de dados. Para a visualização desses dados de forma iterativa, a página web em PHP e 

HTML se mostrou suficiente, mas talvez o teste de outras plataformas como java possam ser 

mais simples de se utilizar, pois o código de formulação da página ficou bem extenso. 

Como conclusão, obtivemos um módulo de sensoriamento e controle eficiente, mas que 

demanda conhecimento de programação para se definir os parâmetros de tempo de coleta das 

informações e para calibragem dos sensores. Uma dificuldade do projeto foi utilizar o modulo 

ESP como controlador do sistema de irrigação, pois ele possui saída de somente 3,3v, o que 

não é compatível com a maioria dos módulos do Arduino. Os sensores fabricados para 
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utilização no Arduino funcionam perfeitamente no microcontrolador ESP8266, facilitando 

assim a obtenção desses módulos e diminuindo o custo. 
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