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SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO BASEADO NA UMIDADE DO SOLO 

 

1. RESUMO 

Na agricultura, a irrigação é essencial para se ter um produto de qualidade e 

em quantidade. A água, como matéria-prima neste processo, é cada vez, mas 

escassa devido ao crescimento populacional e os efeitos danosos causados no meio 

ambiente pelo homem. Este trabalho pretende apresentar uma forma de utilização 

da água de maneira mais racional, que utiliza um sistema automatizado de irrigação, 

baseado na monitoração da umidade do solo com a utilização de sensores. Esse 

sistema visa à economia de água, evita danos no meio ambiente controlando o 

excesso de irrigação, que pode causar erosão no terreno, além de possuir também a 

possibilidade de monitoração de todo processo via internet, podendo ser avaliado e 

operacionado por qualquer dispositivo que tenha conexão com a rede. 

2. INTRODUÇÃO 

Para a maioria das pessoas, irrigar condiz apenas ao ato de molhar o solo 

para satisfazer a necessidade hídrica da plantação. De um lado, essa visão não 

deixa de estar correta, porém a irrigação é um processo bem mais complexo, que 

exige uma série de estudos para que seja aplicada de maneira correta.  

Questões como o melhor controle hídrico, são de suma importância quando 

falamos de irrigação. O excesso de água em uma plantação, assim como a falta da 

mesma, implica em consequências negativas, podendo até fazer se perder toda uma 

colheita. Tendo em vista esse controle, este estudo busca soluções para melhoria do 

índice de incidência de água por produto plantado, aumentando assim a qualidade, 

diminuindo os riscos de perda, além de economizar quantidades significativas de 

água, inserindo, portanto, nesse processo, a questão ambiental relacionado ao 

desperdício de água. Esta é uma questão frequentemente citada quando se trata de 

irrigação, dada as condição de escassez da água e as fontes limitadas do planeta 

em comparação com o aumento da demanda pelo crescimento da população, com 

índices cada vez maiores. Nesse contexto, a automação pode vir a auxiliar na 

diminuição desse desperdício.  

A automação industrial, como setor de otimização de processos, visa 

melhorar a operacionalização da irrigação de forma que a deixe cada vez mais 

eficiente dentro dos conceitos de meio ambiente e de produção. Uma vez 

automatizada, a irrigação oferece um controle maior do processo. 
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 De acordo com as questões apresentadas, este projeto visa fazer a 

distribuição de água através de um controle do teor da mesma no solo, de maneira 

que só haja a irrigação quando de fato haja a necessidade, levando em conta cada 

tipo de cultura plantada para que assim se obtenha uma economia de água e um 

aumento na produtividade. 

Concatenado ao conceito do meio ambiente, agrega-se o conceito de 

produção, uma vez que com melhores controles hídricos e outros fatores, é possível 

atingir maiores índices de qualidade do produto cultivado, aumentando seu valor 

agregado, como também a produtividade da cultura como um todo.  

Os sistemas de irrigação permitem ampliar áreas agricultáveis, aumentar a 

produção de alimentos e melhorar a rentabilidade do agricultor, e aliados a 

tecnologias inovadoras que economizam água e energia, além de aumentar a 

produtividade no campo, preservam o meio ambiente.  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo implementar a construção de um sistema de 

automação em que é possível controlar a irrigação baseada na umidade do solo 

através de computadores, celulares, tablets e/ou qualquer dispositivo que tenha 

acesso à internet, propendendo à melhoria do índice de incidência de água por 

produto plantado, evitando perdas, aumentando a qualidade do produto e 

proporcionando significativa economia de água. 

4. METODOLOGIA 

O sistema de automação, objeto desta pesquisa, foi construído com a função 

de monitoramento utilizando um software supervisório que se conecta a web. O 

controle se baseia em níveis indicados pelos sensores de umidade de solo. Estes 

estão ligados ao controlador lógico programável (CLP), que por sua vez faz o 

controle da irrigação. Foi adicionado no processo o software supervisório para seu 

monitoramento via web, para que possa ser visualizado não somente em um 

computador dedicado, mas sim em outros dispositivos, contando também com 

relatórios via SMS e três idiomas.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Como forma de atingir o objetivo proposto, foi criado um sistema de 

automação, que será o responsável pelo controle da umidade do solo. Através de 

um software de supervisão o usuário terá acesso ao monitoramento do processo. 
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Este sistema servirá como uma interface entre o operador e a produção. Sensores 

de umidade alocados no solo serão os responsáveis pelo diagnóstico do nível de 

umidade, este terá a função de relatar o nível de umidade presente no solo. Todo o 

processo será controlado e gerenciado por um Controlador Programável. 

Todo esse sistema foi elaborado a partir de uma pesquisa feita sobre irrigação 

e automação articuladas às questões ambientais. Os pressupostos teóricos se 

fundamentam nos estudos de Duarte (2010) que desenvolveu um sistema 

automatizado de irrigação localizada e que consome pouca energia, sendo, portanto 

de baixo custo.   

Como responsável pela validação final do processo, o supervisório gerará 

relatórios com todos os passos executados durante o processo. Caso haja 

necessidade um SMS será enviado ao operador e/ou ao empresário. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O sistema de detecção de umidade funcionou de forma satisfatória, 

mostrando precisão no que diz respeito à detecção de umidade do solo, resultado 

esperado pelo grupo. A próxima etapa desenvolverá o sistema de comunicação e 

controle via internet.  
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