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1. Resumo 

  O projeto consiste em um sistema automatizado que fará o monitoramento e 

controle das condições do solo para o cultivo de hortaliças em estufas. Esse controle 

será feito através de sensores de umidade e temperatura ligados a um sistema 

microcontrolado que, por sua vez, acionará os irrigadores quando necessário. O 

projeto contará com um aplicativo de celular em que o usuário poderá fazer o 

monitoramento remoto das condições em campo. 

 

2. Introdução 

A crescente busca pela inovação tecnológica aplicada às mais diversas 

frentes de trabalho, aliada com a necessidade de projetos focados à 

sustentabilidade proporcionam uma situação propícia para explorar o cenário da 

agricultura no país. Sabe-se que o Brasil reúne os três principais requisitos para a 

produção agrícola, sendo eles as extensas áreas livres, clima favorável e solo fértil, 

esses fatores levam o país a ter um papel fundamental no mercado externo de 

alimentos e produtos agrícolas e agropecuários, além disso, boa parte do comércio 

interno também é voltada para esse fim. 

 De acordo com dados divulgados pela UNESCO, o crescimento constante da 

população mundial gera uma demanda crescente de recursos agrícolas, estima-se 

que a agricultura precisará produzir 60% a mais de comida até 2050, sendo que 

esse número é de 100% para os países em desenvolvimento. Considerando que o 

setor agrícola é responsável pela maior parte do consumo de água do país, e 

considerando também que o desperdício ainda é muito alto, torna-se interessante 

explorar o ramo de irrigação e conceituá-lo dentro da automação, criando uma 

solução para evitar desperdício e suprir as necessidades do ramo. 

 Partindo deste ponto, os Sistemas de Automação de Irrigação se tornam uma 

importante arma no combate ao uso indevido da água. Sua função é fazer com que 

por meio da “leitura” das variáveis externas (temperatura, umidade, UV), possa ser 

entendido quando e quanto deve ser utilizado de água para que seja atingido os 

níveis necessários de umidade e temperatura daquele plantio específico. Além do 

uso correto do recurso hídrico, a automação do sistema facilita a manutenção da 

produção seja agrícola ou de hortas particulares. As visitas a campo são de menor 

frequência, pois todo o sistema pode ser visualizado remotamente. 

 



3. Objetivos 

O objetivo principal desse trabalho é a automação de um sistema de irrigação 

em uma estufa, aumentando sua produtividade, utilizando a água de forma 

racionada, diminuindo a frequência de visitas ao local e também reduzindo a mão de 

obra. Dessa forma, pretende-se tornar o plantio na estufa praticamente autônomo. 

Para que todo esse trabalho seja concretizado, são realizadas análises das variáveis 

umidade e temperatura do solo, para obtenção do “ponto ótimo” de eficiência na 

produção do plantio. Além disso, será definido os componentes e microcontrolador 

para que atenda os objetivos deste trabalho.  

 

4. Metodologia 

  Utilizando o software Solid Workds, da plataforma CAD, a estrutura e layout 

do protótipo foram elaboradas e, com a utilização da ferramenta Proteus, foram 

desenvolvidos os desenhos dos circuitos de acionamento e também da parte de 

entradas e saídas digitais do módulo Arduino. A programação do microcontrolador 

foi realizada pelo software proveniente da empresa Arduino juntamente da 

plataforma de programação em linguagem C. Antes de se iniciar a programação, foi 

elaborado um fluxograma para que as necessidades do projeto pudessem ser 

identificadas de forma mais visual. O controle é basicamente feito por set points de 

leituras de sinais de umidade, que são referências de acionamento do sistema. O 

valor de leitura de temperatura é uma variável apenas amostral para o usuário, que 

remotamentente pode ter acesso via aplicativo. Este app foi criado através da 

plataforma Android chamada Android Studio. A função do app é basicamente 

informar os valores de temperatura e umidade para o usuário, que poderá utilizar os 

valores coletados para estudo, bem como histórico de referências climáticas 

 

5. Desenvolvimento 

O desenvolvimento foi divido em três blocos para que pudesse ser 

desenvolvido o projeto: módulo de entrada (sensores), módulo de controle e módulo 

de saída (bomba). 

Neste projeto foi utilizado o Arduino UNO R3, baseado na arquitetura 

ATmega328, contendo 14 pinos de entrada/saída digitais das quais 6 podendo ser 

utilizados como PWM, 6 pinos de entrada analógicas. Esta placa de 



desenvolvimento microcontrolada foi selecionada pelo seu tamanho reduzido e por 

atender todas as necessidades do protótipo.  

Para a obtenção dos valores da umidade do solo  foi utilizado o sensor FC-28-

D, já muito utilizado em placas de desenvolvimento microcontrolada. Na medição da 

temperatura do solo foi utilizado um termopar, também muito utilizado em projetos 

de Arduinos.  A bomba, responsável pela irrigação em si, é de um modelo submerso 

FP-58 110V, que será acionada por um relé. 

Um LCD de 16x2 com um módulo de redução de pinos a ser utilizados no 

Arduino foi implementado para que pudesse ser apresentado aos usuários 

informações como a temperatura, nível de umidade e mensagens de interface 

humana, para que facilitasse o entendimento do status do processo. 

 

6. Resultados preliminares 

 

 O projeto foi montado e, mesmo ainda não concluído, já apresentou resultados 

positivos. Os testes realizados mostraram que o sistema funciona e que, depois de 

pronto, deve atender às expectativas de forma eficaz. Os sensores se mostraram 

muito precisos e a escolha do microcontrolador Arduino UNO muito satisfatória, não 

apenas pela boa capacidade de processamento, mas também pela flexibilidade de 

programação e versatilidade. 

 O aplicativo para smartphones ainda está em andamento e não pôde ser 

testado, mas a perspectiva de sucesso é grande.  

 Em suma, o projeto demonstrou utilidade e conseguiu atingir seu objetivo 

principal e, apesar de simples configuração tem expectativas positivas em relação à 

eliminação de desperdícios em uma plantação. 
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