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Resumo A agricultura é uma área importante para a 
economia de um país, pois trata da provisão de 
alimentos para a população e contribui para o 
oferecimento das condições necessárias a sua 
sobrevivência. A fim de otimizar as técnicas agrícolas, 
buscam-se alternativas capazes de melhorar o sistema 
de irrigação, que deve ser projetado de forma a 
minimizar o desperdício da água utilizada e prover 
elementos que favoreçam o crescimento saudável dos 
vegetais. Este projeto visa a construção de um sensor de 
umidade de solos baseado em Arduino, capaz de 
detectar a umidade de um solo a partir de sua resistência 
elétrica, além de fornecer dados sobre os períodos de 
maior absorção de água pelos vegetais cultivados, 
controlando o fluxo da água de irrigação para o 
fornecimento das quantidades adequadas. 

Palavras Chaves: Sensor de umidade de solos, 
Arduino, Robótica, Irrigação. 

Abstract: Agriculture is an important area for the 
economy of a country, because it deals with the provision 
of food for the population and contributes to the offering 
of the conditions necessary for its survival. In order to 
optimize agricultural techniques, seek alternatives were 
able to improve the irrigation system, which should be 
designed to minimize the wastage of water used and 
provide elements that promote the healthy growth of 
vegetables. This project involves the construction of a 
soil moisture sensor based on Arduino, able to detect 
moisture of soil from its electrical resistance, and 
provides data on periods of increased water uptake by 
plants grown by controlling the flow the irrigation water 
for the supply of adequate amounts. 

Keywords: Soil moisture sensor, Arduino, Robotics, 
Irrigation. 

1 INTRODUÇÃO 

Os sensores de umidade de solos disponíveis 
comercialmente apresentam limitações em relação ao 

monitoramento de dados e à implementação de uma 
irrigação realmente inteligente. 

O acoplamento de um CLP ao sensor de umidade de 
solos permite criar novos paradgimas ao cultivo de 
vegetais, possibilitando um monitoramento mais eficiente 
e em tempo real. Além disso, o CLP pode ser utilizado 
para automatizar a irrigação da lavoura, controlando o 
fluxo de água fornecido para manter os níveis ideais de 
umidade necessários ao crescimento dos vegetais. 

O projeto proporciona ainda aos componentes a 
construção do espírito investigativo e dos procedimentos 
que embasam uma pesquisa científica, respeitando so 
parâmetros e etapas consagrados pelo método científico. 

2 O TRABALHO PROPOSTO 

O grupo estabeleceu os objetivos do trabalho a partir da 
análise de situações vivenciadas pela comunidade e 
instituição, a fim de permitir um estudo acerca de suas 
necessidades. Percebeu-se a necessidade de aprimorar 
o sistema de irrigação de vegetais cultivados, como 
forma de evitar a dependência de períodos de chuva e 
melhorando a utilização da água de irrigação, além de 
promover o crescimento mais eficiente dos espécimes 
cultivados. Como proposta, o projeto pretende construir 
um sensor de irrigação automatizado baseado no 
controlador Arduino, capaz de medir as condições 
ambiente e utilizar atuadores para promover a irrigação 
adequada ao meio de forma inteligente. 

2.1 Fase inicial 

Os integrantes iniciaram estudos sobre o Arduino, 
esquemas de montagens de sensores e programação 
Wiring, no ambiente próprio do Arduino. 

Simultaneamente, realizaram-se estudos sobre a 
absorção de água pelos vegetais e sobre a umidade dos 
solos, construindo uma fundamentação químico-
biológica para o projeto. 



 

Mostra Nacional de Robótica (MNR)     2 

2.2 Construção do sensor 

Dois eltetrodos rígidos de cobre serão inseridos em um 
bloco de gesso de formato cilíndrico, e conectados ao 
Arduino de acordo com o esquema eletrônico adequado. 
No mesmo bloco, será inserido um termistor NTC para 
realização das medidas de temperatura. Acoplado a 
esse sistema estará integrado um sensor de 
luminosidade. O conjunto estará conectado a um Arduino 
que, por sua vez, estará conectado a um computador 
para monitoramento dos dados via comunicação serial. 

 

Figura 1. Croqui do sistema utilizado 

2.3 Ensaio preliminar 

Será realizado um ensaio preliminar para determinação 
da curva de umidade no bloco de gesso. Inicialmente o 
bloco de gesso será aquecido durante 30 minutos para 
segagem total. Após o processo de secagem será 
realizada a medida da resitência do bloco. Em seguida, o 
bloco será inserido em um recipiente contendo água e a 
resistência será medida a cada dois minutos, até atingir 
o equilíbrio do sistema, quando o bloco de gesso estiver 
com umidade máxima. 

Com os dados obtidos, será levantada a curva de 
umidade do blco de gesso, que servirá como referência 
para as medidas de umidade no solo. 

2.4 Calibragem do sensor 

O bloco de gesso será inserido em um vaso contendo 
uma massa determinada de solo saturado com água e, 
após uma hora, terão início as medições de sua 
resistência, espaçada pelo intervalo de 1 minuto, até o 
momento em que as medições não apresentarem mais 
variação significativa – quando toda a água tiver 
evaporado. 

2.5 Realização das medições e tratamento 
estatístico 

Para realização deste estudo, será escolhida um 
espécime vegetal cultivado na instituição, como forma de 
focar o trabalho nas necessidades reais do ambiente 
vivenciado. 

A muda será plantada em um vaso contendo a mesma 
massa e tipo de solo utilizado na calibração. Em seguida, 
será inserido o sensor construído e o sistema será 
irrigado. Após uma hora, o bloco de gesso deverá 
estabelecer equilíbrio com a umidade do solo e as 
medições terão início, sendo repetidas em intervalos de 
1 minuto. 

A partir da repetição deste ensaio e com as médias dos 
valores obtidos será construída uma curva de umidade e 
esta será comparada com a curva construída no ensaio 
de calibragem do sensor, para determinar os períodos de 
maior absorção por parte do vegetal. 

2.6 Estabelecimento de níveis críticos e 
construção de sistema de alerta 

Com o estabelecimento da curva de absorção de água 
por parte do vegetal, o sistema poderá ser ampliado 
estabelecendo-se níveis críticos que deverão servir para 
a emissão de alertas para aumentar ou diminuir a 
irrigação do solo, de acordo com a umidade medida pelo 
sensor. 

O sistema de alerta deverá contar com um display onde 
serão dispostas informações referentes à umidade do 
solo, temperatura e luminosidade e, em caso de valores 
de umidade abaixo do nível crítico, será exibida uma 
mensagem de alerta. Simultaneamente, um LED 
acenderá quando os valores d eumidade apresentarem-
se menores do que o valor estabelecido como crítico. 

2.7 Irrigação automatizada 

A elaboração de um sistema de irrigação automatizada a 
partir de um sensor de umidade permitirá a manutenção 
dos níveis de umidade do solo e evitará desperdício de 
água, já que o processamento garantirá que o fluxo de 
água seja correspondente à necessidade do solo. 

2.8 Divulgação do projeto 

Durante a realização do projeto, os integrantes 
produzirão vídeos e construirão um mural com o objetivo 
de divulgar as informações obtidas com outros 
estudantes da instituição, contribuindo para a difusão do 
projeto na comunidade. 

2.9 Horta 

Após os testes realizados em laboratório e a calibração 
do sensor, haverá a construção de um protótipo que será 
instalado na horta da instituição, aplicando diretamente a 
tecnologia desenvolvida pelos integrantes para o 
acompanhamento do cultivo e aprimoramento do 
sistema. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Umidade do solo a partir da resistência 
elétrica 

A medida da umidade de um solo através da resistência 
elétrica é um método indireto que utiliza-se de eletrodos 
inseridos em meios porosos, normalmente gesso, 
determinando-se a passagem da corrente elétrica entre 
esses eletrodos. 

Ao entrar em contato com a água, há formação de íons 
cálcio (Ca

2+
) e sulfato (SO4

2-
), que constituem os 

transportadores eletrolíticos responsáveis pela 
transmissão da corrente elétrica entre os eletrodos. 
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Quanto maior a concentração desses íons, menor será a 
resistência elétrica entre os eletrodos. 

A produção dos blocos de gesso e eletrodos é de baixo 
custo, viabilizando a construção de sensores de umidade 
utilizando esse método. 

3.2 Arduino 

Para processar as informações dos sensores, o projeto 
utilizará uma placa Arduino Mega. 

O Arduino consiste em um projeto de hardware open-
source que atua como um sistema embarcado capaz de 
realizar processamentos diversos. 

Mais informações sobr o Arduino estão disponíveis no 
site oficial do projeto <http://arduino.cc>.  

 

Figura 2. Arduino Mega 

3.3 O sensor de umidade de solos 

O sensor a ser construído utiliza um método de medição 
indireta da umidade do solo, através da medida da 
resistência entre dois eletrodos de cobre dispostos em 
um bloco de  gesso – material permeável – que 
estabelece um equilíbrio iônico com o solo, absorvendo 
ou liberando água. A variação da umidade no bloco de 
gesso se dá de maneira inversamente proporcional à 
variação de umidade do solo. Além disso, o gesso úmido 
atua como sistema tamponante, evitando que pequenas 
variações de salinidade do solo possam interferir nas 
medidas. 

O circuito eletrônico do sensor de umidade de solos está 
representado na figura a seguir: 

 

Figura 3. Esquema de montagem do sensor de 
umidade de solos 

Um dos eletrodos é conectado diretamente à fonte de 
tensão de 5 V do Arduino. O outro eletrodo é conectado 
a uma porta analógica e a um resistor de 10 KΩ que, por 
sua vez, conecta-se a uma porta GND. 

Os valores obtidos pelo sensor serão interpretados na 
faixa compreendida entre 0 e 1023 e, caso seja 
necessário, será adicionado um potenciômetro para 
calibrar as medidas dentro da faixa desejada. 

3.4 O sensor de luminosidade 

Para determinar os períodos de maior absorção de água 
por parte dos vegetais, será acoplado ao sistema um 
sensor de luminosidade, construído com base em um 
resistor dependente de luminosidade (LDR). Esse 
componente eletrôncio apresenta resistência variável em 
função da luminosidade, tornando possível a medida 
desta condição do ambiente. 

 

Figura 4. Esquema do sensor de luminosidade 
utilizando LDR 

 

3.5 O sensor de temperatura 

A vaporização da água em um solo e a absorção de 
água por um vegetal são influenciadas pela temperatura. 
Torna-se evidente a importância de registrar as 
temperaturas durante as medições para possibilitar uma 
comparação de dados mais confiáveis. Um termistor é 
um controlador térmico, que consiste numa resistência 
sensível cuja função principal é exibir uma mudança 
grande, previsível e precisa em resistência elétrica 
quando um equipamento ou produto sofrer uma 
mudança na temperatura de corpo. Um termistor de 
Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC) (Negative 
Temperature Coefficient) exibe uma diminuição em 
resistência elétrica quando submetido a um aumento de 
temperatura do equipamento e um termistor de 
Coeficiente de Temperatura Positivo (PTC) (Positive 
Temperature Coefficient) exibe um aumento em 
resistência elétrica existe um aumento da temperatura do 
equipamento.  
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Figura 5. Sensor de temperatura 

 

4 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
Os dados obtidos permitirão o desenvolvimento de 
sensores similares e seu uso em cultivos, construindo 
um banco de dados que poderá ser utilizado para 
acompanhamento da evolução dos vegetais e do 
consumo de água envolvido. 
Como perspectiva, o sensor será testado em outros tipos 
de solos e espécies vegetais para comparação dos 
dados e aperfeiçoamento do sistema. 
Posteriormente, será desenvolvido um sistema de 
integração entre Arduino e internet, permitindo aos 
usuários do sistema a conferência dos dados e 
monitoramento dos dados do sistema em tempo real 
através de computadores e/ou smartphones. 
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