
 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 3: Conservação e eficácia de recursos em 
Eletrónica e Mecatrónica na área de Permacultura 

 

UNIDADE  7: DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTAÇÃO 
METEOROLÓGICA PARA AUXILIAR A PERMACULTURA 
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responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

ATIVIDADE 1 
 

Enquadramento teórico 
Os sistemas eletrónicos estão cada vez mais presentes nas mais diversas áreas, 

desde a indústria até à agricultura. Os processos de monitorização do solo, 

meteorologia, mapeamento de áreas, controlo de crescimento, diagnóstico e 

equipamento de laboratório em operações agrícolas são cada vez mais 

avançados e oferecem mais informação, permitindo melhor informação e 

rentabilidade de produção. Uma estação meteorológica é um lugar onde os dados 

são recolhidos para análise do tempo. Estas estão equipadas com instrumentos 

(ou sensores eletrónicos) para medir e gravar variáveis meteorológicas/climáticas, 

e os seus dados são usados para previsão meteorológica e caracterização do 

clima. Estes instrumentos e variáveis podem ser úteis em Permacultura.   

 

Palavras-chave 

Estação meteorológica, Arduino, Vento, Chuva, analógico  

 

Calendário 
Não existe uma época apropriada para iniciar esta atividade, pelo que pode ser 

feita em qualquer altura. 

 

Duração 

Cerca de 60 minutos. 
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Objetivos de aprendizagem 

• Planear e estruturar tarefas; 

• Transmitir ideias e conceitos de forma clara; 

• Demonstrar capacidade de análise e iniciativa; 

• Recomendar soluções para a resolução de problemas; 

• Demonstrar criatividade, autonomia e espírito de iniciativa. 

Objetivos educativos 

Os alunos de Ensino e Formação Profissional (EFP) devem ser capazes de: 

• Compreender o funcionamento de estações meteorológicas usadas em 

Permacultura;  

• Reconhecer a utilidade e vantagens de estações meteorológicas que 

podem ser úteis em Permacultura; 

• Programar e configurar uma estação meteorológica para análises em 

Permacultura. 

 

Equipamento e materiais necessários 
• Computador com ligação à Internet; 

• Estação meteorológica com anemómetro e pluviómetro;  

• Cabos Jumper; 

• Breadboard; 

• Arduino + cabo USB; 

• Resistência 10KΩ. 
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Tarefa 

Esta atividade consiste em montar uma estação meteorológica com uma 

ligação a um microcontrolador Arduino.  

 

Solução 

1) Montar a estação meteorológica: 

 

 

2) Montar o circuito microcontrolador 
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3) Fazer upload do código 

 

// CALIBRATION CONSTANTS 

// 1 rev/second = 1.492 mph = 2.40114125 kph 

#define CTE_CAL_ANEMOMETER 2.4011 

// 1 beat = 0.2794 mm 

#define CTE_CAL_PLUVIOMETER 0.2794 

 

// Period between measures in milliseconds 

#define PERIOD_ANEMOMETER 5000 

#define PERIOD_DIR_WIND 5000 

#define PERIODO_PLUVIOMETER 5000 

 

// Connection pins with Arduino 

#define ANEMOMETER_PIN 2 // Digital 2 

#define PLUVIOMETER_PIN 3 // Digital 3 

#define DIR_WIND_PIN 5 // Analog 5 

 

// Variables for incrementation 

volatile int numRevsAnemometer = 0; 

volatile int numBeatsBascule = 0; 

 

// Variables to conduct polling 

unsigned long nextMeasureAnemometer = 0; 

unsigned long nextMeasurePluviometer = 0; 

unsigned long nextMeasureDirWind = 0; 

unsigned long time = 0; 

 

// Wind direction, reading values to differentiate each direction: 

// int adc[8] = {26, 45, 77, 118, 161, 196, 220, 256}; 

int adc[8] = {104, 180, 308, 472, 644, 784, 880, 1024}; 

// Relationship between the read analog values and what they represent 

// To facilitate, you can use String library 

char *directions[8] = {"W","NW","N","SW","NE","S","SE","E"}; 

int direcaoInicial = 0; 
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void setup() { 

   Serial.begin(9600); 

   pinMode(ANEMOMETRO_PIN, INPUT); 

   pinMode(PLUVIOMETRO_PIN, INPUT); 

   digitalWrite(ANEMOMETRO_PIN, HIGH); 

   digitalWrite(PLUVIOMETRO_PIN, HIGH); 

   attachInterrupt(0, contadorAnemometro, FALLING); 

   attachInterrupt(1, contadorPluviometro, FALLING); 

} 

 

void loop() { 

 // Conducting polling 

 time = millis(); 

 if (time >= nextMeasureAnemometer) { 

 Serial.print("Wind (km/h): ");Serial.println(calcSpeedWind(), 2); 

 nextMeasureAnemometer = time + PERIOD_ANEMOMETER; 

 } 

 if (time >= nextMeasureDirWind) { 

 Serial.print("Direction: ");Serial.println(calcDirectionWind()); 

 nextMeasureDirWind = time + PERIOD_DIR_WIND; 

 } 

 if (time >= nextMeasurePluviometer) { 

 Serial.print("Rain (mm): ");Serial.println(calcAmountRain(), 3); 

 nextMeasurePluviometer = time + PERIOD_PLUVIOMETER; 

 } 

} 

/* 

 

Interrupt callback functions 

*/ 

void counterAnemometer() { 

 numRevsAnemometer++; 

} 
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void counterPluviometer() { 

 numBeatsBascule++; 

} 

 

double calcSpeedWind(){ 

 double speedAverage; 

 speedAverage = numRevsAnemometer; 

 speedAverage *= 1000.0*CTE_CAL_ANEMOMETER; 

 speedAverage /= PERIOD_ANEMOMETER; 

 // Resetting anemometer pulse counter  

 numRevsAnemometer = 0; 

 return speedAverage; 

} 

 

char* calcDirectionWind() { 

 int value, x; 

 value = analogRead(DIR_WIND_PIN); 

 for (x = 0; x < 8; x++) { 

 if (adc[x] >= value) 

 break; 

 } 

 // Ajusting initial direction 

 x = (x + directionInitial) % 8; 

 return directions[x]; 

} 

double calcAmountRain(){ 

 double volumeAverage; 

 volumeAverage = numBeatsBascule; 

 volumeAverage *= 1000.0*CTE_CAL_PLUVIOMETER; 

 volumeAverage /= PERIOD_PLUVIOMETER; 

 numBeatsBascule = 0; 

 return volumeAverage; 

} 
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Parceiros do projeto 

 
Centre for Work and Environment 

Giessen (ZAUG gGmbH) (Germany) 
Web: www.zaug.de 

Facebook: @digkomp.zaug 
 
 

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus) 
Web: www.citizensinpower.org  

Facebook: @citizensinpower 
 
 

The Polish Farm Advisory and 

Training Centre (Poland) 
Web: www.farm-advisory.eu  

Facebook: @PolishFarmAdvisory 
 
 

Centros Escolares de Ensino 

Profissional (CEPROF) (Portugal) 
Web: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
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