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Resumo 

Esse manual do usuário é um dos produtos resultantes da dissertação de mestrado de 

Everton Lima Horst, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em 

Rede da Universidade Federal de Santa Maria. O manual tem como objetivo apresentar a 

interface web que exibe os dados coletados pelo protótipo da estação agrometeorológica, 

bem como demonstrar os passos para uma correta utilização da mesma por alunos e 

professores.  
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APÊNDICE A 

 

MANUAL DO USUÁRIO 

 





Técnico em Eletrônica pelo Instituto Monitor (2009). Bacharel em 
Sistemas de Informação pela Universidade da Região da 
Campanha (2012). Especialização em Redes de Computadores 
pela ESAB (2015) e mestrando no Programa de Pós Graduação 
em Tecnologias Educacionais em Rede pela Universidade Federal 
de Santa Maria.  Com experiência na área de telecom e Internet, 
atua como Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
(EBTT)(EBTT) no Campus Júlio de Castilhos do Instituto Federal 
Farroupilha, ministrando disciplinas da área de informática, 
lógica de programação, hardware, algoritmos e redes de 
computadores. 
Contato: evertonhorst@gmail.com

Andre Zanki Cordenonsi possui graduação em Informática pela 
Universidade Federal de Santa Maria (1996), mestrado em 
Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (2000) e doutorado em Informática na Educação 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008). 
Atualmente, é professor associado da Universidade Federal de 
Santa Maria, atuando nos Cursos de Graduação em Arquivologia 
e e Sistemas de Informação. Também é pesquisador do Mestrado 
Profissional em Patrimônio Cultural e do Mestrado Profissional 
em Tecnologias Educacionais em Rede, ambos da UFSM, atuando 
na área de gestão de documentos eletrônicos e desenvolvimento 
de tecnologias educacionais para o ensino superior.
Contato: andre.cordenonsi@ufsm.br

Este documento é resultado de um projeto de pesquisa realizada 
ao longo do curso de Mestrado Profissional em Tecnologias Edu-
cacionais em Rede da Universidade Federal de Santa Maria 
(2019-2021), de autoria de Everton Lima Horst sob a orientação 
do Professor Doutor Andre Zanki Cordenonsi. O objetivo do tra-
balho foi desenvolver uma estação agroclimatológica para o uso 
em diferentes contextos de ensino, com ênfase no Instituto Fed-
eral Farroupilha – Câmpus Júlio de Castilhos, no entanto, ressal-
ta-se que este manual ainda não foi aprovado ou avaliado pelo in-
stituto.



Objetivos



Informações iniciais

Falta da energia: 01:10h      Falta da energia: 01:20h

Retorno da energia: 01:23h     Retorno da energia: 01:35h

Próxima coleta: 01:30h      Próxima coleta: 02:00h

01

Os dados são atualizados a cada trinta minutos (30) respeitando 
sempre o intervalo de hora cheia (ex.: 01:00) e hora e meia (ex.: 
1:30). Isso significa que, no caso de uma falha no fornecimento da 
energia elétrica, ao retornar, a estação irá realizar a coleta de 
dados na próxima hora e meia se horário atual for inferior à hora 
e meia; caso contrário a coleta será realizada na hora cheia. A 
tabela abaixo demonstra as duas situações:
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Gráfico diário 03



Os gráficos aparecem acompanhados de um resumo dos dados. 
A imagem abaixo é um exemplo dos dados de temperatura, onde 
o resumo apresenta a a mínima e máxima registrada para o dia, 
seguido da hora em que o registro foi feito. Esse resumo é semel-
hante para os seguintes gráficos: umidade relativa do ar, pressão 
atmosférica, velocidade do vento, temperatura do solo e umidade 
do solo.

Os dados da precipitação de chuva mostram um resumo que 
contém o acumulado de chuva para o dia e a hora que teve a 
maior precipitação, juntamente com o gráfico que apresenta as 
informações detalhadas.



O registro da direção do vento é exibido em uma tabela horizon-
tal, onde cada coluna mostra o horário, a direção em graus e no-
menclatura dos pontos cardeais e colaterais, além de uma 
imagem que indica a posição em que o vento está soprando no 
momento do registro.

 

O registro do índice de radiação ultravioleta exibe um resumo 
com o índice máximo registrado e em qual horário aconteceu o 
primeiro registro, juntamente com o gráfico que mostra detalha-
damente a evolução do índice durante o dia. Uma legenda é exibi-
da juntamente com as informações para identificar intensidade 
de cada índice.



Gráfico mensal 04



O gráfico exibe o valor de mínima e máxima de cada dia, acom-
panhado de um resumo com a média, mínima e máximo do mês 
para os seguintes gráficos: temperatura, umidade relativa, 
pressão atmosférica, velocidade do vento, temperatura do solo e 
umidade do solo. A figura abaixo mostra, como exemplo, um gráf-
ico da temperatura acompanhado do resumo.

 

ParaPara a precipitação de chuva, o sistema apresenta um resumo 
com a máxima registrada para o mês e o gráfico de barras com a 
precipitação por dia registrado, como mostra a figura abaixo.



O gráfico do índice de radiação ultravioleta é exibido no formato 
de barras e exibe o índice máximo por dia, acompanhado de um 
resumo que exibe a legenda da intensidade de cada índice e o 
máximo do mês, como mostra a figura abaixo.

 

OsOs dados mensais da direção do vento são apresentados em 
forma de gráfico de pizza, onde são apresentados os percentuais 
da predominância do vento mensal, ou seja, qual percentual o 
vento soprou em determinada direção. As cores são identificadas 
na legenda em graus e em formato de pontos cardeais e colat-
erais. A figura abaixo demonstra o gráfico.



Planilha diária 05




