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Resumo: Com a automação da horta hidropônica, pode se 

mostrar, ensinar e aprender sobre a facilidade e utilidade que a 

robótica nos proporciona na agricultura e também expor ao 

método prático e pouco utilizado de plantio caseiro. O objetivo 

do trabalho é automatizar todas as etapas do cultivo, desde a 

germinação até a colheita. Com toda a horta automatizada, a 

presença humana será dispensada. Desde a automação de 

alguns processos como: bombeamento de água até o contêiner 

das mudas, verificação do nível de líquido do estoque de 

nutrientes, acionamento da fonte de luz, nível de acidez da 

solução aquosa, controle de temperatura do substrato e do meio 

ambiente, coleta e substituição de solução que se torna 

inutilizável e colhendo o legume em seu estágio final sendo 

assim possível poupar o esforço humano na conferência de tais 

dados. 

Palavras Chaves: Hidroponia, automação, horta, Arduino. 

Abstract: With the automation of the hydroponic vegetable 

garden, it can show, teach and learn about the ease and 

usefulness that robotics provides us in agriculture and also 

expose to practical and little used method of home planting. 

The objective of the work is to automate all stages of 

cultivation, from germination to harvesting. With all automated 

vegetable garden, human presence will be dispensed with. 

From the automation of some processes such as: pumping 

water to the container of the seedlings, checking the liquid 

level of the nutrient store, triggering the light source, acidity 

level of the aqueous solution, temperature control of the 

substrate and the environment, collection and replacement of 

solution that becomes unusable and reaping the vegetable in its 

final stage being thus possible to spare the human effort in the 

conference of such data. 

Keywords: Hydroponics, automation, vegetable garden, 

Arduino. 

1 INTRODUÇÃO 

Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são causadas pela 

ingestão de alimentos e/ou água contaminados. Existem mais 

de 250 tipos de DTA e a maioria são infecções causadas por 

bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas. Outras doenças são 

intoxicações causadas por toxinas naturais ou por produtos 

químicos prejudiciais que contaminaram o alimento (Portal do 

Ministério de Saúde) (PMS, 2018). 

A hidroponia, ou cultivo sem terra, impede que doenças 

transmitidas pelo solo ou por agrotóxicos manifeste-se no 

alimento a ser cultivado, não prejudicando a saúde de quem a 

digerir aumentando a expectativa de vida do consumidor. 

No ano de 2013 ocorreram 9043 internações por desidratação, 

doença causada pela perda excessiva de líquidos, processo que 

é acelerado quando se expõe ao sol por um tempo 

indeterminado [SECRETARIA DA SAÚDE, 2013]. a 

automação da horta reduzirá ou extinguirá a ação humana em 

diversas fases do cultivo, fazendo com que doenças como 

insolação, desidratação, entre outras causadas pela exposição 

aos raios solares diminuem drasticamente no meio rural e 

urbano.   

As principais vantagens são as questões da economia de água 

e, por se tratar de uma planta que recebe nutrição adequada, ela 

é mais limpa, então o uso de defensivos é muito menor. Hoje, a 

gente chega a ter 80% de redução nos níveis de agrotóxicos 

[CANAL RURAL, 2015]. E com a automatização de horta 

hidropônica estes índices poderão ser ainda mais favoráveis. 

Porém, além de uma horta sustentável será visada também a 

comodidade do cultor, conferindo a este, mais praticidade no 

monitoramento da mesma, através da placa Arduino 

[ARDUINO, 2016], sensores de pH, de nível de líquido, de 

temperatura da solução e do ambiente dentro da estufa, dentre 

outros. 

2 HORTA DOMICILIAR 

Os benefícios de ter uma horta continuam inúmeros e 

melhoram a qualidade de vida das pessoas. Dentre eles, 

destacam-se: 

Saúde: Possuindo uma horta em casa, existe a possibilidade de 

colher alimentos frescos, conhecer o manejo e diversificar a 

alimentação diária. 

Conhecimento: Quando as pessoas cultivam hortaliças, 

temperos e/ou plantas medicinais, precisam buscar informações 

sobre o manejo e cultivo das mesmas. 

Terapia: As atividades culturais obrigam o horticultor a 

destinar um tempo semanal em sua horta para deixá-la com 

bom aspecto e livre de doenças, pragas e plantas daninhas. 

Assim, a prática se torna terapêutica e social, já que envolve 

mais pessoas no processo de cultivo. 

Economia: Cultivando seus próprios temperos, alimentos e 

plantas medicinais, o indivíduo economiza nas compras. 
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2.1 Hidroponia 

Os benefícios da hidroponia são muitos e melhoram a 

qualidade de vida das pessoas. Dentre eles, destacam-se: 

Produto cultivado tem maior qualidade: Em hidroponia as 

plantas crescem em um ambiente controlado, onde todas as 

necessidades das plantas são supridas na quantidade e 

momento correto. Com isso o tamanho e a aparência dos 

produtos hidropônicos são constantes durante todo o ano. 

Baixo custo com mão de obra: Como em hidroponia o cultivo 

é feito sem solo e em um ambiente protegido é menor o gasto 

com aplicação de agrotóxicos e não há gasto com gradagens, 

capina, controle de plantas daninhas, etc. Além disso, 

operações como irrigação e adubação são realizadas de forma 

automatizada, dispensando então mão de obra. 

Pode ser realizado em qualquer local: uma vez que seu 

cultivo independe da terra, pode ser implantado mais perto do 

mercado consumidor. 

Não há necessidade rotação de cultura: Diferentemente do 

cultivo convencional, em hidroponia o cultivo é feito em meio 

limpo, e sempre que necessário é possível fazer a limpeza e 

desinfecção do sistema hidropônico. Assegurando assim, boa 

condição fitossanitária ao processo e a cultura. 

Alta produtividade e colheita precoce: Como se fornece às 

plantas boas condições para seu desenvolvimento não ocorre 

competição por nutrientes e água, e além disso, as raízes nestas 

condições de cultivo não necessitam de muita energia para 

crescer antecipando o ponto de colheita e aumentando a 

produção. 

Menor uso de agrotóxicos: Insetos e microrganismos de solo 

e as plantas daninhas não são problemas em hidroponia, deste 

modo, não é necessário o uso de agrotóxicos para esse fim. 

Além disso, o cultivo protegido protege o vegetal da chuva e 

consequentemente é menor a incidência de doenças fúngicas, 

com isso há menor uso e custo com fungicidas. 

Menor desperdício de água e nutrientes: Na hidroponia a 

água e o s nutrientes são fornecidos de maneira racional ao 

cultivo. Além disso, diferentemente do cultivo convencional, 

não há perda de adubo por lixiviação e perda de água por 

escorrimento superficial. 

Oferta de um produto diferenciado com maior valor 

agregado: por ser um produto de melhor qualidade, aparência 

e maior tamanho, torna-se um produto diferenciado, podendo 

agregar à ele melhor preço e comercialização mais fácil. 

Maior vida de prateleira: os produtos hidropônicos são 

colhidos com raiz, com isso duram mais na geladeira. 

2.1.1 Automatização de hortas 

Os benefícios da automatização de hortas domiciliares 

continuam inúmeros e melhoram a qualidade de vida das 

pessoas. Dentre eles, destacam-se: 

A quantidade correta de água funciona como o combustível 

para a fotossíntese, entre outros mecanismos necessários à vida 

das plantas. Por isso, se quiser que fiquem saudáveis, é 

importante ofertá-la no volume e na frequência exigidos 

por espécie. 

Com o dia a dia corrido e as mudanças climáticas constantes, 

contar com o auxílio de um sistema inteligente ajuda a cuidar 

bem dos recursos paisagísticos. Em caso de ausência por 

longos períodos, como em viagens, a eficácia é a mesma. 

Mas o investimento em um projeto de irrigação automatizada 

traz ainda outras vantagens: graças à melhor distribuição da 

água, ele economiza o precioso recurso hídrico. Com o fim dos 

desperdícios, a conta de água é imediatamente reduzida. 

E mais: para que o projeto se torne ainda mais econômico 

e sustentável, pode-se desenhá-lo de modo que consiga 

aproveitar a chuva, coletada por meio de cisternas verticais 

instaladas junto às calhas dos telhados. 

Por fim, a boa notícia é que é possível instalar um sistema de 

irrigação automatizada em jardins, gramados e hortas já 

existentes. Trata-se de uma prática comum quando os 

moradores percebem os cuidados que os espaços verdes 

demandam. 

A melhor prova de que a irrigação automática realmente 

funciona são as plantas saudáveis, mas, se quiser se certificar, 

coloque o dedo na terra e observe: se estiver seca, é preciso 

aumentar a oferta de água; se estiver encharcada, basta reduzi-

la. 

De tempos em tempos, os painéis de controle, como tudo na 

casa, também precisam receber manutenção, mesmo que seja 

apenas preventiva. O serviço especializado fica a cargo do 

projetista responsável. 

 

3 AUTOMATIZAÇÃO DE HORTA HIDROPÔNICA 

O trabalho apresentado mostra a elaboração de um sistema 

automatizado de horta hidropônica por meio de sensores e 

atuadores para manter toda a horta supervisionada e funcional, 

de modo a dispensar a manutenção das mesmas pelo homem. 

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A Figura 1, abaixo, mostra o esboço da visão geral do projeto.  

 

      Figura 1 –  Esboço da visão geral do projeto. 
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 A numeração indica os componentes que serão utilizados na 

composição do sistema da horta, conforme a legenda abaixo: 

 

Legenda:  

1 – Reservatório: onde ficará armazenado a solução aquosa 

com os nutrientes necessários para o desenvolvimento das 

plantas.  

2 – Tubulação de abastecimento: tubos de PVC que serão os 

responsáveis em levar a solução nutritiva para o canal de 

cultivo. 

 3 – Canal de cultivo: composto por   duas caixas de vidro nas 

quais, haverão orifícios onde serão postas as plantas para se 

desenvolverem  e, orifícios para entrada  e saída dos nutrientes.     

 4 – Materiais que serão utilizados para produção da base da 

estufa: Duas bases de vidro com encaixes para  as caixas. 

 5 – Cooler:será responsável pela refrigeração da estufa, 

controlando a temperatura da mesma. 

 6 – Microaspersor: se responsabilizará pela pulverização da 

horta. 

 7 – Lâmpadas: serão utilizadas lâmpadas incandescentes e UV  

para controlar a temperatura  e ajudar na fotossíntese. 

Também será utilizado: 

Bomba: responsável pela transferência da solução aquosa do 

reservatório para o canal de cultivo automaticamente para 

reduzir a ação humana..  

 

Figura 2 –  Bomba reservatório água parabrisa AUDI A3 

A4 

Circuito/Sensor de condutividade demonstrado na Figura 3, 

será utilizado para controlar a concentração de solução na água. 

  

Figura 3 – Circuito do sensor de condutividade 

 

Figura 4 – Representação gráfica do sinal emitido pelo 

circuito do sensor de condutividade (Figura 3) 

Sensor de PH: Controlará a acidez da solução medindo o 

potencial hidrogeniônico e informando quando precisará de 

substituição do líquido. 

 

  

Figura 5 – Medidor teste PH P/água C/lcd digital Tds 03 (O 

objeto  sofrerá alterações para ajustar-se ao Arduino). 

Sensor de  umidade e temperatura: Controlar as condições de 

temperatura e umidade da estufa para distinguir a quantidade 

de água a ser bombeada. 

 

Figura 6 – Sensor de umidade e temperatura DHT11 



 

 

Arduino: Necessário para automatizar a horta e controlar a 

maior parte dos materiais supracitados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Figura 7 – Arduino Mega 2560 R3 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As atividades desenvolvidas estão relacionadas com diferentes 

campos do conhecimento que juntas formam o objeto comum 

que é o envolvimento e dirigir ensinamentos a todos sobre as 

vantagens, praticidades e utilidades da robótica e da boa 

alimentação. Com base nesse argumento é que este trabalho 

não trata apenas de uma atividade em si, mas do que uma horta 

domiciliar automática e hidropônica pode favorecer para a 

relação entre a alimentação saudável, a robótica e ensino. 

Assim as atividades aqui discutidas são alguns exemplos onde 

cada uma delas tem a sua contribuição para a 

interdisciplinaridade e disseminação do conhecimento. 

Também vale ressaltar que esse projeto teve como base o 

trabalho “Horta hidropônica automatizada por 

microcontrolador” apresentado na Mostra Nacional de 

Robótica ( MNR ) edição de 2017. Os participantes, 

professores orientadores e tutores anteriores do projeto 

disponibilizaram o trabalho para que fosse feito melhorias para 

o mesmo, detalhes que estão sendo trabalhado para a edição de 

2018. 

 

 

Tabela 1 – Cultivos ( Comparação ) 

Domiciliar hidropônica 

automatizada 

Comum 

Dispensa trabalho humano. Necessita trabalho humano. 

Certeza de um alimento 

saudável. 

Apresenta tóxicos e/ou 

agentes prejudiciais a 

saúde. 

Maior duração no tempo de 

conservação. 

Tempo reduzido em relação 

a hidropônica. 

Fatores climáticos não 

interferem na produção.  

Necessita de boas 

condições climáticas. 

A Tabela 1 compara o cultivo de hortaliças por meio da 

domiciliar hidropônica automatizada e da comum, com o 

intuito de mostrar as vantagens de ter uma horta em sua 

residência e as desvantagens de uma horta comum para o 

humano, comparando o tempo de cultivo, a necessidade de 

esforço físico humano e a utilização de produtos tóxicos.  

 

Esboço tridimensional do projeto finalizado em computador: É 

possível ter uma noção de espaço e materiais utilizados e os 

seus devidos lugares (Próximas 2 figuras). 

 

Figura 8 – Visão 3D computadorizada (Vista diagonal 

maior). 

 

Figura 9 – Visão 3D computadorizada (Vista diagonal 

menor). 

 

6 CONCLUSÕES 
 

Todos os materiais e circuito que serão utilizados na horta 

hidropônica automatizada, foram escolhidos para oferecer alta 

performance, rapidez e total controle sobre as plantas, para a 

obtenção de um produto de alta qualidade. 

Vale ressaltar, que a horta poderá ser levada para lugares com 

escassez de água, por não necessitar de irrigação, nem de solo. 

Por conta da praticidade do sistema de automação de horta 

hidropônica, pessoas que residem em apartamentos ou lugares 

sem condições para a criação de hortas e sentem o desejo de tal 

coisa, poderão ter seu desejo realizado. 
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