
Resumo  

O objectivo da presente dissertação de Mestrado é o projecto de um sistema de aquisição de dados e 

controlo remoto de baixo custo, para medição e controlo de temperaturas e humidades em estufas 

agrícolas.  

A escolha deste tema surgiu após a realização de algumas visitas efectuadas a empresas e 

organismos da região do Algarve, onde se insere a instituição a que pertence o autor, a Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), do Instituto Politécnico de Faro (IPF).  

De entre as visitas, efectuadas com o intuito de detectar problemas que pudessem servir de objecto 

de dissertação, é de salientar muito particularmente a que se realizou à estação agrária da delegação 

em Faro do Ministério da Agricultura e Pescas, onde se desenvolve há alguns anos um projecto de 

investigação experimental das condições climáticas no interior de estufas em função das condições 

atmosféricas. Igualmente de interesse foi a visita realizada à Floral de Monte Rosa em 

Moncarapacho, que é uma empresa agrícola onde se produzem flores ornamentais para o mercado 

nacional e para exportação.  

Em ambos os casos o contacto proporcionado com os sistemas aí existentes, permitiu detectar 

algumas lacunas e limitações, que serviram como ponto de referência do nosso trabalho, e cuja 

tentativa de resolução constitui um fim a atingir.  

Muito embora vocacionado prioritariamente para a utilização em estufas de produção agrícola, o 

sistema de aquisição de dados desenvolvido poderá ser adaptado para outros fins nomeadamente a 

supervisão de instalações de climatização em edifícios.  

Em qualquer dos casos, devido à simplicidade de interface e à portabilidade do seu software, este 

sistema pode ser adaptado a qualquer microcomputador, transformando-o numa solução barata e 

flexível comparativamente com as existentes no mercado.  

O estudo realizado e a experiência recolhida está descrita nesta dissertação, que ficou organizada 

em cínco capítulos.  

No primeiro capítulo apresenta-se uma perspectiva geral do trabalho, fazendo-se a descrição dos 

problemas a resolver, indicando-se objectivos a atingir e a importância deste estudo.  

No segundo capítulo é apresentada a estrutura geral do sistema desenvolvido, fazendo-se uma 

apresentação simplificada dos elementos constituintes do sistema.  

Os terceiro e quarto capítulos tratam pormenorizadamente dos aspectos funcionais dos elementos 

constituintes do sistema de aquisição e controlo, abordando-se no primeiro o hardware e no último o 

software.  

Finalmente no quinto capítulo são feitas referências aos testes efectuados bem como às 

especificações finais do sistema desenvolvido, e, a sugestões para trabalho futuro.  


