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1. Resumo 

O crescimento populacional aliado as limitações das áreas produtivas tem sido 

um dos principais problemas do século XXI. Este panorama tem promovido uma 

perspectiva substancial em um setor conhecido por agronegócio, ond e a eficiência 

produtiva é um dos principais pilares. 

O Smart Garden Facens, objeto deste projeto de iniciação científica, é um robô 

que atua na agricultura plantando sementes, irrigando, retirando ervas daninhas e 

monitorando periodicamente o solo. 

O sistema funciona através de uma programação que torna o robô autônomo, 

sabendo o momento exato de executar uma ação sobre a plantação. Além disso, o 

sistema funciona sobre um eixo cartesiano que pode ser adaptado para um aplicativo 

de celular permitindo sua operação e monitoramento remoto. 

Este sistema permite que qualquer pessoa (sem conhecimento técnico, com 

deficiências físicas, entre outras) possa manuseá-lo. 

Outra característica interessante é a reutilização da água da chuva e da energia 

solar, minimizando impactos ambientais. 

 

2. Introdução 

O Smart Garden Facens é um projeto que consiste em automatizar um canteiro 

controlando a quantidade de culturas e o crescimento das plantas, considerando a 

umidade, qualidade do solo e o controle de pragas e ervas daninhas. 

Além disso, é possível automatizar a plantação de acordo com as necessidades 

do agricultor. O robô reconhece o espaço limitado ao canteiro e atua de acordo com as 

necessidades de cada cultura, podendo irrigá-la, plantar novas sementes, realizar 

fertilização, retirar ervas daninhas e monitorar a qualidade do solo. 

Na horta existente no Campus da Faculdades de Engenharia de Sorocaba 

(FACENS) é possível realizar esse projeto, uma vez que não há nenhum 

monitoramento eletrônico, todo manejo é manual. Além disso, o projeto será um 

complemento na educação dos alunos de engenharia agronômica, elétrica e 

mecatrônica. 

 



3. Objetivos 

O objetivo é desenvolver um protótipo a ser utilizado no campus da FACENS, a 

partir do desenvolvimento de hardware e utilização de softwares open sources. Tal 

protótipo será capaz de realizar o plantio, a irrigação e o controle de ervas daninhas, 

monitorando e adequando o manejo de acordo com as necessidades da cultura e do 

clima. Todas as ações serão controladas utilizando energia limpa. 

É possível que tal projeto se torne uma linha produtiva de grande interesse 

comercial no futuro próximo, em função da escassez de soluções tecnológicas na área 

do agronegócio. 

 

4. Metodologia 

Será utilizado um software de modelagem tridimensional com a finalidade de 

projetar as peças que serão impressas, assim como para um melhor entendimento de 

todo o robô, evitando gastos extras com falhas de projeto, assim, serão utilizadas 

máquinas específicas para o desenvolvimento do Smart Garden Facens, pode-se citar 

a impressora 3D e CNC Router para a usinagem de peças em alumínio. 

Além disso, serão utilizados computadores que permitem realizar a programação 

dos softwares necessários para o controle do Smart Garden Facens. Ainda será 

realizada toda a montagem da máquina em local adequado, montagem tanto mecânica 

quanto elétrica e de controle, e após terminada toda a montagem, serão realizados 

testes em campo, afim de certificar a funcionalidade de todo o sistema. 

 

5. Desenvolvimento 

O desenvolvimento inicial do projeto foi exclusivamente bibliográfico, utilizando-

se de referências sobre áreas afins, uma vez que este tipo de maquina é muito recente, 

não possuindo grande desenvolvimento bibliográfico. 

Em sequencia iniciou-se a parte da modelagem em software de modelagem 

tridimensional, como uma forma de melhorar ao máximo o sistema mecânico antes de 

desenvolver a maquina propriamente dita. 



Neste ponto o projeto está sendo executado, como próximas etapas teremos as 

os orçamentos, desenvolvimento de software para controle, compra e montagem da 

máquina em local adequado. 

 

6. Resultados Preliminares 

Por ser um trabalho extremamente recente, os resultados preliminares estão 

todos no software de modelagem, onde estão sendo projetadas todas as peças 

individuais do sistema, e a eventual montagem de todas as peças para o modelo 

projetado da máquina. 
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