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1. RESUMO

A monitoração  climática  é  hoje  uma  preocupação  mundial  uma  vez  que  as

mudanças estão ocorrendo de forma cada vez mais dinâmica no planeta. Atualmente

existe no planeta uma rede de sensores para seu monitoramento climático e ambiental. A

inserção de estações meteorológicas de baixo custo pode, num futuro próximo, permitir

a inclusão do município de Matão nessa rede. As estações meteorológicas disponíveis

no  mercado  são  relativamente  caras.  Este  trabalho  visa  construir  uma  estação

meteorológica de baixo custo utilizando a plataforma Ardunio e/ou módulo ESP8266

NodeMCU e suas respectivas linguagens de programação que poderá ser acessada pelo

público via web. Usaremos como parâmetro de correlação uma estação meteorológica

comercial, já implantada e em funcionamento no IFSP Campus Matão que, faz parte do

projeto,  em andamento,  intitulado  “Monitoramento  edafo-climático  no  município  de

Matão”.  A cidade de Matão, juntamente com toda sua população, é assolada todos os

anos com enchentes que provocam prejuízos diversos. Várias estações de baixo custo

permitiriam  o  monitoramento  do  microclima  do  município  de  Matão.  Em  projetos

futuros,  a  monitoração  climática  pode  inclusive  auxiliar  na  previsão  de  alguns

fenômenos  climáticos  e  cooperar  na  questão  de  saúde  pública  evitando  doenças

infectocontagiosas provocadas por enchentes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma  estação  meteorológica  é  um  instrumento  que  tem  por  finalidade  a

observação  das  condições  atmosféricas  com  o  fim  de  fornecer  informações  para

previsão  do  tempo  e  estudar  o  tempo  e  o  clima  (Bhosale;  Dixit).  A monitoração

climática consiste na implementação de sistemas analógicos ou automáticos capaz de

fornecer  dados como temperatura,  umidade,  pressão,  velocidade  e direção do vento,



quantidade de chuva que devem ser devidamente armazenados para estudos estatísticos

e comparações futuras.

Uma estação meteorológica de superfície  automática  é composta  de sensores

com parâmetros meteorológicos que captam dados do ambiente em que está inserido e

os enviam a uma unidade de memória central, responsável por armazenar os dados e

disponibilizá-los aos usuários (DA SILVA; et. al).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no Brasil existem apenas

quatrocentas  estações meteorológicas,  um número pequeno relativo as dimensões  do

território  nacional  tornando,  por  si  só,  este  fato  uma  justificativa  plausível  da

importância da popularização e automatização de uma rede meteorológica maior, para

que possamos entender melhor as variações climáticas e suas consequências no nosso

país.

A medição  de  variáveis  meteorológicas  é  de  suma  importância,  visto  que

diversas atividades humanas são direta e indiretamente afetadas por essas. Para suprir

esta necessidade, criaram-se as estações meteorológicas. Estas foram aperfeiçoadas ao

longo dos anos, culminando nas estações meteorológicas automáticas de alta precisão e

amostragem, utilizadas atualmente (TORRES; et. al.).

A existência de uma estação meteorológica automática atualmente em operação

no Campus só vem a favorecer a implementação deste projeto. É sabido que a compra

de tal  equipamento acarretou em ônus aos cofres públicos e quanto mais a entidade

governamental puder demonstra sua utilidade prática, mais claro ficará os motivos de

sua aquisição.

A execução deste projeto permitirá obtermos mais um meio prover o IFSP –

Campus Matão  de  informações  meteorológicas  que  poderão  ser  validados  ou  não

quando  comparados  aos  dados  atualmente  coletados  pela  estação  meteorológica

automática comercial já em operação no Campus. O retorno das informações coletadas

pelas estações (comercial e a de baixo custo) poderão se tornar públicos por meio deste

projeto o que permitirá um estreito elo entre pesquisa e extensão beneficiando a cidade

de  Matão  uma  vez  que  poderão  consultar  livremente  as  informações  obtidas  pelos

equipamentos.

Além de  provermos  a  cidade  de  informação  e  ampliarmos  o uso  da  estação

meteorológica do  Campus,  um outro ponto chave para escolher  este tema como um

projeto de pesquisa deve-se a seu caráter multidisciplinar, capaz de permear pelos três

cursos  superiores  oferecidos  pelo  Campus Matão  e  mesmo  pelo  ensino  médio.



Investigações  científicas  modernas  são  muitas  vezes  multidisciplinar,  envolvendo

cientistas  de duas ou mais  áreas.  Uma abordagem multidisciplinar  é frequentemente

necessária  para  fazer  avançar  nossos  conhecimentos  em  uma  grande  variedade  de

campos (MUTERSPAW; et. al.).

Esta  abordagem  multidisciplinar  terá  como  partida  uma  iniciativa  de

investigações  pautadas  nos  princípios  da  aprendizagem  ativa  onde  o  bolsista  se

envolverá tanto com tarefas inerentes à sua graduação quanto com análises, sínteses e

avaliações de caráter teórico-prático próprios da pesquisa.

A  abordagem  ativa  multidisciplinar  aqui  almejada  fará  uso  de  softwares,

linguagens de programação, utilização de sensores eletrônicos, explorando e ampliando

o conhecimento  do estudante  mesclando  a  aprendizagem adquirida  em sala  de  aula

àquelas que serão adquiridas no decorrer da pesquisa.

A concepção, propriamente dita, da estação meteorológica se dará pelo uso da

plataforma de prototipagem eletrônica Arduíno e fará uso de sensores básicos, como por

exemplo, de temperatura, de luminosidade, de umidade do ar, de pressão atmosférica

entre outros. 

O uso deste sensores é quem possibilita a construção de estações meteorológicas

automáticas. De acordo com (Lopes e Villaruz), pesquisadores, estudantes e indivíduos

podem facilmente criar e implantar registradores de dados de baixo custo personalizadas

sem  a  necessidade  de  experiência  eletrônica,  software  complicado,  ou  ferramentas

especializadas. Ainda segundo os mesmos autores, a comunidade local também pode se

beneficiar do protótipo resultante por servir  como um monitor para estudo de longo

prazo  do  clima  na  área  (LOPEZ;  VILLARUZ).  A  implementação  de  estações

meteorológicas de baixo custo possibilitaria inclusive fazer estudos, de forma barata, do

clima em diversas regiões da cidade e não só em um ponto específico,  promovendo

assim  uma  avaliação  do  microclima  de  regiões  de  acordo  com suas  características

específicas.

O desenvolvimento tecnológico dos sensores, sua miniaturização e seus preços

acessíveis em muitos casos, permitiu o surgimento de uma rede ambiental de sensores.

Estes aumentarão consideravelmente a monitoração do ambiente natural e, em alguns

casos abrir novas técnicas para tomadas de decisão que não eram possíveis antes da

implementação  e  popularização  dos  sensores.  Apenas  como  exemplo,  uma  das

possibilidades  seria permitir  o estudo dos processos fundamentais  do meio ambiente

bem  como  a  oportunidade  de  alertar  para  perigos  tais  como  inundações  (HART.;



MARTINEZ).  O  sucesso  deste  projeto  poderia  a  médio  prazo  inserir  o  IFSP e  o

município de Matão nesta rede mundial de sensores.

O trabalho se insere na linha de pesquisa relacionada ao Grupo de Estudo em

agricultura de precisão (GEAP-IFSP) certificado e atualizado pelo IFSP. O projeto é

também relevante uma vez que dará seguimento a um projeto preexistente, intitulado

“Monitoramento edafo-climático no município de matão”, permitindo o conhecimento

sobre as condições atmosféricas que vai desde as curiosidades do dia a dia até como

rege as situações climáticas na região, esses assuntos são abordados superficialmente

nas escolas e nas disciplinas de ciências, fazendo necessário um apoio didático, onde a

estação meteorológica poderá ser o espaço para a aula prática desses conhecimentos

climáticos. [Como citar outro projeto?]

O  projeto  contará  com  uma  equipe  do  Campus Matão,  constituída  de

professores,  servidores e alunos além de um professor colaborador  externo e de um

aluno bolsista.

Dar-se  a  predileção  de  bolsa  aos  alunos  do  quarto  semestre  em diante,  que

tenham formação técnica em eletrônica, eletrotécnica, mecatrônica, informática ou áreas

correlatas.

O  projeto  se  dará,  nesta  fase,  exclusivamente  nas  dependências  do  Campus

Matão.

3. OBJETIVOS

Objetivo geral: Projetar e construir uma estação meteorológica de baixo custo fazendo

uso da plataforma Arduino e/ou módulo ESP8266 NodeMCU.

Objetivos específicos:

• Tornar o aluno apto a plicar a teoria vistas na grade curricular à prática.

• Promover a interação entre a pesquisa desenvolvida e sua extensão à sociedade.

• Estimular o aluno a escrever sua pesquisa no formato de textos científico que

posteriormente possa ser enviados a congressos e/ou publicações.

• Estudar sensores e suas propriedades físicas e elétricas;

• Fazer análise e montagem de circuitos elétricos;

• Confeccionar placas de circuito impresso e implementação de protótipos;



• Programar as plataformas com suas respectivas linguagens (LUA e C);

• Implementar dispositivos eletromecânicos (anemômetro);

• Viabilizar a leitura e interpretação de dados provenientes da estação (Calc, R,

QtiPlot);

• Desenvolver e manter interface web para divulgação dos resultados à sociedade;

• Monitorar a estação climática comercial preexistente e realizar a comparação de

seus dados com a estação desenvolvida, através de softwares estatísticos (livres).

4. MATERIAIS E MÉTODOS

- Máximo de três páginas.

- Descrever os equipamentos e os materiais a serem utilizados.

-  Descrever,  claramente,  a  estratégia  metodológica  que  deverá  permitir  que  os

objetivos sejam atingidos.

- Expor, claramente, se o projeto faz parte de um projeto maior e se conta com

financiamento externo ou específico interno do IFSP, descrevendo, sucintamente, a

utilização prevista para os recursos.

-  Incluir  a  descrição  de  viagens,  visitas  a  empresas/universidades/museus,

pesquisas de campo, caso hajam.

-  Vale  ressaltar  que  o  programa  fornece  apenas  bolsas  para  os  alunos.  O

financiamento para itens permanentes, de consumo, obras e serviços de terceiros,

caso necessário, deve ser obtido pelo orientador por outros meios.

O  proponente  deverá  informar se  haverá  participação  de  colaborador,  o  qual

também receberá certificado no final do projeto, descrevendo a importância e a

forma de participação dele.

5. PLANO DE TRABALHO

- As metas, fim a que se dirigem as atividades, deverão ser apresentadas na da Tabela 1

em  ordem  cronológica,  devendo  estar  coerentes  com  os  objetivos  específicos

definidos para a pesquisa no item 3.

- O cronograma da Tabela 2 deve ser coerente com as metas.



- Incluir, como metas, a entrega dos relatórios parcial e final.

-  Mais/menos  linhas  podem ser inseridas/removidas  de  acordo com o plano de

trabalho sendo proposto.

Tabela 5.1 Metas estabelecidas para a pesquisa.

META

S

DESCRIÇÃO

1 Levantamento bibiliografico/pesquisa, contínua sobre o tema.
2
3
4
5 Relatório Parcial entregue- até 15/07/15
6
7
8
9 Relatório Final entregue– até 30/11/2015

Tabela 5.2 Cronograma proposta para cumprimento das metas.

MESES
META

S

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6. VIABILIDADE DE EXECUÇÃO

A maioria dos requisitos técnicos para a execução deste projeto já existem no

Campus Matão.  Apenas  seriam  necessárias  algumas  adequações,  tais  como  o

particionamento  de  um  dos  computadores  já  existente  no  Campus para  o  uso  dos

sistemas  operacional  Linux/Windows®  e  a  instalação  de  alguns  softwares  livres

gratuitos.



Os poucos equipamentos não disponíveis no Campus são de baixo custo e na sua

maioria já podendo ser disponibilizado pelo orientador e pelo colaborador do projeto. A

aquisição de sensores, também de baixo custo, não acarretaria em ônus para o IFSP e

consequentemente para a União.

A pesquisa se  dará  dentro  do  Campus matão  e  contará  com o apoio  de  um

colaborador externo.

O apoio técnico necessário será proveniente da consulta de dados coletados a

partir  de  pesquisa  desenvolvida  no  Campus que  atualmente  faz  uso  da  estação

meteorológica automática. Também será necessário apoio da equipe de Tecnologia da

Informação  para  a  instalação  de  alguns  softwares  livres  gratuitos  em  um  dos

computadores disponível na sala de informática.

7. RESULTADOS ESPERADOS E DISSEMINAÇÃO

- Descrever, sucintamente, os produtos esperados para o trabalho: programas de

computador, páginas na internet, palestras, protótipos, artigos, etc.

- Descrever as estratégias de disseminação dos resultados.

Espera-se,  ao final  do projeto a  obtenção de um protótipo  capaz  de aferir  e

armazenar as informações relativas às ciências atmosféricas. É também almejado que

tais resultados sejam informados a quem possa interessar por meio de página na internet

de maneira gratuita.

Outro ponto a ser apresentado como produto final desta pesquisa é a questão da

reprodutividade e repetitividade dos dados coletados,  por meio de análise estatística,

quando comparados com aqueles provenientes de uma estação automática comercial,

mostrando a viabilidade ou não de se manter em funcionamento estações de baixo custo,

pelo período que durar o projeto.

A disseminação da pesquisa é uma preocupação constate deste projeto, visto que

um dos objetivos do mesmo é divulgar para a sociedade todos os resultados obtidos

através da monitoração climática. Espera-se ainda, como forma de disseminação, que ao

final  do período de bolsa,  o  aluno tenha submetido  pelo menos dois  trabalhos  para

encontros de iniciação científica e um trabalho para publicação.

Se pertinente  será  feita  solicitação  de  patente  referente  ao  objeto  final  desta

pesquisa.
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