
      

 

ESCOLA DE ENGENHARIA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE 

ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNO GODOY SEGALOTI ALVES 

 

 

 

 ANÁLISE DA DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DE 
SENSORES RESISTIVOS DE UMIDADE DO SOLO EM 

PLATAFORMA ARDUINO 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 
 2020 



      

 
 

BRUNO GODOY SEGALOTI ALVES 
 

ANÁLISE DA DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DE SENSORES RESISTIVOS DE 
UMIDADE DO SOLO EM PLATAFORMA ARDUINO 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao Curso de Engenharia 
Agrícola e Ambiental, da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito 
parcial à obtenção do título de Bacharel 
em Engenharia Agrícola e Ambiental. 

 

 

 

 

Orientador (a): 
Prof. D.Sc. Ivanovich Lache Salcedo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niterói 
2020  



      

 

 

 

 

 



      

BRUNO GODOY SEGALOTI ALVES 

 

 
ANÁLISE DA DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DE SENSORES RESISTIVOS 

DE UMIDADE DO SOLO EM PLATAFORMA ARDUINO 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao Curso de Engenharia 
Agrícola e Ambiental, da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito 
parcial à obtenção do título de Bacharel 
em Engenharia Agrícola e Ambiental. 

 

Aprovada em _27_ de __Agosto_ de 2020. 
 
 
BANCA EXAMINADORA 
 

 
________________________________________________________________
__ 

Prof. , Orientador, D.Sc Ivanovich Lache Salcedo. 
 
 

_____________________________________________________________ 
Prof. , DSc – Leonardo da Silva Hamacher 

 

________________________________________________________________
__ 

Prof. , DSc – Carlos Rodrigues Pereira 

 



      

 



      

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho aos meus familiares pelo incentivo dado.  

Ao meu orientador Ivanovich pela disposição em me ensinar, pela atenção e por 

sua paciência demonstrada no decorrer do trabalho.  

Aos meus amigos, pela compreensão de minha ausência.  

Em especial, dedico a minha mãe, meu pai, meus irmãos e minha amiga Ana 

Laura por todo carinho e apoio. 

 

 

 

 

 

 



      

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus. 

Agradeço à minha família, aos meus pais Luiz Augusto Segaloti e Miria Godoy 
pelo carinho, paciência, amor, e apoio nos momentos mais difíceis, me dando 
força para continuar. Nossa união proporcionou um ambiente tranquilo em nossa 
casa, que me proporcionou um bom estado emocional durante a minha 
graduação. 

Agradeço ao meu orientador, professor Ivanovich, pela confiança, paciência e 
atenção para me orientar. Em muitos momentos me senti perdido e seu apoio foi 
essencial para a conclusão desse trabalho. 

Agradeço especialmente aos meus amigos Daniel Cruz e Hayon Liu, que me 
acompanharam durante essa jornada acadêmica, e deixaram essa trajetória mais 
leve.   

E enfim, agradeço ao meu irmão Luiz Augusto Segaloti, a minha irmã Millena 
Segaloti e aos meus amigos (Ana Laura, Ana luiza, Silvia e Ítalo Monsores, Felipe 
Franco e Alesssandra, Matheus Meirelles, José Vitor, João Victor Saramago, 
Ramon Junger, Alexsander Salles, Pablo Parize, Luiza Segalot, Fani Belmont, 
Flávio Oliveira, Pedro Paulo, Lucas Meirelles, Andrew dos Anjos, Leonardo Dias) 
que de alguma forma, diretamente ou indiretamente, me ajudaram para conclusão 
desse curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, 

para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo 

caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados, e vê à sua frente 

um oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para 

sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. 

Voltar é impossível na existência. O rio precisa de se arriscar e entrar no 

oceano. E somente quando ele entrar no oceano é que o medo desaparece, 

porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, 

mas de tornar-se oceano." 

 

 Osho 

 



      

RESUMO 

O controle da umidade do solo é uma das condições mais importantes para 
uma formação adequada das plantas e para o alto rendimento de quase todas as 
culturas. Pesquisas recentes mostraram que a utilização da irrigação 
automatizada monitoradas por sensores de umidade podem economizar em até 
80% de água. Considerando a escassez de água no mundo, e sabendo-se que a 
agricultura é a atividade que mais consome água doce no planeta, desenvolver 
soluções inovadoras a fim de auxiliar o manejo da irrigação para utilização racional 
da água e evitar o consumo exagerado deveria ser uma obrigatoriedade na 
agricultura. Logo, o controle da umidade do solo se tornou um dos grandes 
desafios da engenharia agrícola. Existem hoje no mercado diversos tipos de 
sensores de umidade de solo para realizar essas medições. Ainda há discussões 
e dúvidas sobre o melhor método de realizar essas medições de umidade. O 
estudo em questão propõe uma análise sobre esta temática. Assim, o trabalho 
objetivou-se em: (i) apresentar e analisar as medições realizadas por um sensor 
de umidade de solo (S1) que ficará enterrado em um solo durante 
aproximadamente dois meses, e comparar os resultados com as medições de 
outros dois sensores idênticos (S2 e S3), que serão conservados e não ficarão no 
solo o tempo todo;  O S2 realizará medições todos os dias, e o S3, fará medições 
apenas uma vez por semana, com o propósito de analisar a eficiência, 
durabilidade e a resposta desses sensores durante esse tempo. (ii) Esse trabalho 
também tem como objetivo oferecer para pequenos proprietários rurais uma 
possibilidade de um sistema de baixíssimo custo de monitoramento de umidade 
do solo. Como resultado foi encontrado que os sensores resistivos responderam 
de forma satisfatória à curto prazo, mas apresentou irregularidades em suas 
medições a partir de alguns dias, potencialmente causadas pela oxidação dos 
materiais. É possível prever uma irregularidade crescente nas medições feita 
pelos sensores. Tal previsão pode ser justificada pela aparente tendência de um 
aumento de variação entre as medições durante o experimento. Assim, a sua 
funcionalidade em longos períodos de tempo pode ser questionada. 

PALAVRAS – CHAVE: capacidade de campo, ponto de murchamento, 
Arduino. 

 

  



      

ABSTRACT 

 

The soil moisture control is one of the most important conditions for an 
adequate plant formation and for the high yield of almost all crops. Recent 
researches have shown that the use of automated irrigation monitored by humidity 
sensors can save up to 80% on water. Considering the scarcity of water in the 
world, and knowing that agriculture is the most fresh water consumer activity on 
the planet, developing innovative solutions in order to help the management of 
irrigation for the rational use of water and to avoid excessive consumption should 
be a mandatory in agriculture. Therefore, the soil moisture control became one of 
the biggest challenges of agricultural engineering. There are nowadays several 
types of soil moisture sensors on the market to perform these measurements. 
There are still discussions and doubts about the best method of making these 
moisture measurements. The study in question proposes on this theme. Thus, the 
work aimed to: (i) present and analyze the measurements made by a resistive soil 
moisture sensor (S1) that will be buried in a soil for approximately two months, and 
compare the results with the measurements of two other identical sensors (S2 and 
S3), which will be conserved and will not remain on the ground all the time; The 
S2 will take measurements every day, and the S3 will take measurements only 
once a week, with the purpose of analyzing the efficiency, durability and behavior 
of these sensors during that time. (ii) This work also aims to offer small rural owners 
the possibility of a low-cost soil moisture monitoring system. As a result, it was 
found that the resistive sensors responded satisfactorily in the short term, but 
showed irregularities in their measurements after a few days, potentially caused 
by the oxidation of the materials. It is possible to predict an increasing irregularity 
in the measurements made by the sensors. Such prediction can be justified by the 
apparent tendency for an increase in variation between measurements during the 
experiment. Thus, its continuity of excellence over long periods of time can be 
questioned 

 

KEY WORDS: field capability, wilt point, Arduino. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Produção agrícola atual 

A evolução da tecnologia afetou diversos setores da sociedade nos últimos 
anos. Hoje, é impossível imaginar uma área em que não seja necessário um apoio 
tecnológico. Não investir em tecnologia significa não evoluir, e no caso de 
instituições como de serviços, comerciais ou produtivas, pode ocorrer prejuízos e/ou 
perda de competitividade.  

No setor agrícola não poderia ser diferente. Nas grandes propriedades rurais, 
na agricultura familiar, ou na produção agrícola urbana, os produtores tiveram que 
investir em novas tecnologias para evoluir e ter bons resultados, melhorarem a 
qualidade das suas plantações, aumentarem sua produtividade, gerarem mais 
lucros e consumirem menos recursos.  

Devido aos avanços tecnológicos nas grandes propriedades rurais, a 
agricultura se tornou uma das principais bases da economia de diversos países, 
principalmente no Brasil, que tem essa área reconhecida mundialmente. Segundo 
a Embrapa (2019), na safra 2018/19, o Brasil conseguiu produzir 114,843 milhões 
de toneladas de soja, ficando em segundo lugar na produção mundial do grão. Em 
relação à agricultura familiar, tal atividade no país envolve aproximadamente 4,4 
milhões de famílias e é responsável por gerar renda para 70% dos brasileiros no 
campo segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). 

Entretanto, a introdução da tecnologia na agricultura familiar é um pouco 
menor, pois os custos de implantação dos sistemas convencionais de irrigação são 
bem altos na maioria das vezes (BATALHA et. al, 2005). É importante destacar que 
nesses ambientes de núcleo familiar, geralmente, algumas atividades como 
irrigação, monitoramento de temperatura ou controle de umidade do solo são 
realizadas manualmente e sem o uso de equipamentos eletrônicos, pois às vezes 
os recursos desses agricultores podem ser baixos para a aquisição desses produtos 
(Machado et. al, 2019). Por isso, existe a necessidade de se criar, desenvolver e 
aprimorar novas tecnologias de baixo custo que possam atender a esses 
agricultores familiares. Dentre as novas tecnologias implementadas nessa área, 
uma alternativa que ganhou destaque nos últimos anos foi o Arduino, uma 
plataforma de prototipagem eletrônica. 
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1.2 Importância dos sistemas de irrigação 

A água é considerada o recurso mais importante da Terra.  Seu consumo é 
percebido em diferentes setores, como na utilização direta para o consumo humano, 
industrial, geração de energia, aquicultura, irrigação, dentre outras atividades. 
Dentre essas atividades que consomem água, a irrigação merece uma atenção 
maior, pois, de acordo com a ONU (2018), aproximadamente 70% da água doce no 
mundo é consumida pela agricultura irrigada, que se caracteriza por ser a maior 
consumidora de água doce do planeta.  

Diante dessa situação, e levando em consideração a escassez de água no 
mundo atualmente, é de muita importância que olhemos para a irrigação com alguns 
cuidados, assim como aprimorar e melhorar a eficiência do uso da água na 
irrigação.  

Pode-se afirmar que o sucesso de uma cultura agrícola está diretamente 
relacionado a um projeto eficiente do sistema de irrigação, assim como um correto 
manejo. Mas essa não é uma tarefa bem simples. O manejo incorreto da irrigação 
pode trazer inúmeras desvantagens, principalmente do ponto de vista ambiental, o 
que tem gerado algumas discussões sobre esses impactos. É necessário saber 
como, quando e o quanto de água se deve aplicar. . 

Em busca de sistemas de irrigação com o uso mais eficiente da água a fim 
de controlar o desperdício, os sistemas automáticos de irrigação se destacaram nos 
últimos anos. (CARVALHO, 2018) cita em seu trabalho uma grande vantagem sobre 
esses sistemas, pois permitem conhecer o momento e o volume exato para irrigar 
uma cultura. Essa análise é baseada em diversos fatores que podem impactar esse 
processo, uma vez que o objetivo da irrigação é de que as demandas hídricas da 
planta sejam atendidas e que não haja alterações significativas nas condições 
físicas e químicas do solo. 

Nesse contexto, nota-se a importância dos sistemas automáticos de 
irrigação. Mas ainda é necessário estudos que mostrem mais detalhes sobre os 
parâmetro de acionamento dos sistemas automáticos de irrigação, e novos estudos 
sobre possibilidades de sistemas automáticos de baixo custo para pequenos 
agricultores, que nem sempre dispõem de capital financeiro para investirem em 
tecnologias de grande porte, e acabam encontrando dificuldades para o manejo de 
sua irrigação. Nesse trabalho, estudaremos uma possibilidade do uso de sensores 
resistivos e capacitivos de baixo custo que enviam informações de umidade do solo 
para um microcontrolador, que por sua vez, envia essa informação para um 
computador, permitindo monitorar a umidade do solo. 
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1.3  Sistemas automáticos de acionamento dos sistemas de irrigação 

É muito comum ainda observar o controle de um sistema de irrigação sendo 
realizados manualmente em algumas propriedades. Mesmo quando os projetos são 
bem planejados, o rendimento não é tão elevado quanto um sistema automático 
(Guimarães, 2011). Além disso, os sistemas de irrigação automáticos reduzem 
consideravelmente o esforço físico do agricultor e a mão de obra nas operações 
agrícolas, deixando a unidade produtiva mais competitiva e produtiva (TEIXEIRA et. 
al., 2009). 

Existem inúmeras variáveis possíveis para se analisar em um sistema de 
acionamento automático de irrigação. Algumas ganham destaque maior por sua 
influência. (Guimarães, 2011) utilizou em seu projeto de automação e 
monitoramento remoto de sistemas de irrigação as variáveis de umidade do solo, 
temperatura e ocorrências de chuva. (VALADÃO, GONTIJO, et al., 2007) afirma em 
seu trabalho que as variáveis mais importantes para definir o momento certo de 
irrigar são baseados em fatores do solo, do clima e das plantas. O engenheiro 
(Júnior, 2017) concorda com essa ideia, quando destaca em seu trabalho que 
existem principalmente três maneiras de gerenciar a irrigação: através das 
condições climáticas de uma região; através da condição hídrica da cultura; e 
através da condição do solo. Ainda existem discussões sobre qual seria a melhor 
metodologia para gerenciar a irrigação. Portanto, em busca de uma melhor 
eficiência, geralmente são utilizadas as condições dos três manejos combinados: 
clima, planta e solo. 

Neste trabalho, vamos estudar esta última condição de manejo citada, a 
condição de umidade do solo, que será monitorada através de sensores resistivos 
e capacitivos de umidade de solo de baixo custo, ligados a plataforma Arduino. O 
trabalho também visa mostrar os resultados das medições dos sensores, discutir 
esses, apresentar gráficos, analisar a eficiência e a durabilidade desses sensores 
que serão conservados de maneiras diferentes. Por fim, também é possível mostrar 
aos pequenos agricultores vantagens e desvantagens de se monitorar a umidade 
do solo de seus jardins, hortas e estufas, utilizando esses sensores. 
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2 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo verificar uma solução de 
monitoramento de umidade do solo utilizando sensores resistivos e capacitivos de 
baixo custo em plataforma Arduino. 

2.1 Objetivos Específicos 

- Analisar a durabilidade e eficiência dos sensores resistivos e capacitivos 
durante um intervalo de tempo. 

- Comparar sensores resistivos com capacitivos. 

- Apresentar gráficos, mostrando como os sensores se comportam em 
condições diferentes de conservação. 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Sistemas de irrigação 

Irrigação é a técnica de aplicação artificial de água ao solo, em quantidades 
adequadas, promovendo condições favoráveis para o desenvolvimento das plantas 
cultivadas, proporcionando umidade necessária ao solo, com o objetivo de suprir a 
má distribuição das chuvas (CARVALHO, 2018).  

Já Testezlaf (2011) define irrigação como o uso de técnicas ou meios 
utilizados para aplicação de água às plantas, buscando suprir suas necessidades e 
visando a produção ideal para o seu usuário, considerando um correto manejo da 
condução da água, a fim de evitar desperdícios ou perda. 

A técnica da irrigação é milenar, e se aprimorou ao longo da história humana. 
Embora seja uma técnica muito antiga, o primeiro projeto de irrigação no Brasil 
começou apenas em 1881, e consistia em um reservatório para abastecimento de 
água a ser utilizada em uma plantação de arroz no Rio Grande Do Sul (IICA, 2008). 
Atualmente, se tem os sistemas de irrigação pontuais, onde a água é aplicada no 
momento e lugar adequados para que haja o correto desenvolvimento das plantas. 
(EMBRAPA, 2010).  

Basicamente, existem quatro métodos de irrigação (FRIZZONE, 2017). 

 a) Irrigação por aspersão: a aplicação da água no solo resulta da subdivisão 
de um jato de água e lançado sob pressão na atmosfera através de orifícios ou 
aspersores. Um exemplo de irrigação por aspersão pode no visto na Figura 1.  

b) Irrigação por micro aspersão ou irrigação localizada: a água é aplicada por 
emissores que lançam gotículas de água e permitem uma precipitação mais suave 
e uniforme que a aspersão. Localizam o volume de água nas áreas de interesse. 
Esse tipo de irrigação é mais adequado quando a água não pode entrar em contato 
com as folhas e frutos. Um exemplo de aplicação da irrigação por micro aspersão 
pode ser visto na Figura 2.  

c) Irrigação por superfície: Utilizam-se a superfície do solo como meio para 
conduzir a água a ser aplicada para as áreas que devem ser irrigadas. Um exemplo 
de aplicação da irrigação por superfície pode ser visto na Figura 3.  

d) Irrigação de subsuperfície ou subterrânea: Consiste na aplicação da água 
diretamente ou abaixo do sistema radicular das culturas. Um exemplo de aplicação 
da irrigação de subsuperfície pode ser visto na Figura 4. 
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Figura 1- Irrigação por aspersão. Fonte: (SANTOS, 2019, p.14). 

 

 

Figura 2- Irrigação por micro aspersão. Fonte: (SANTOS, 2019, p.14). 
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Figura 3 - Irrigação por superfície. Fonte: (SANTOS, 2019, p.14). 

 

 

Figura 4 - Irrigação subsuperfície Fonte: (SANTOS, 2019, p.14). 

 

Devido à grande diversidade de meios de cultivo e pelo fato da irrigação se 
dar em diferentes contextos ambientais, não se pode afirmar que exista um sistema 
de irrigação ideal que atende a todas as necessidades. Por isso, os sistemas de 
irrigação devem ser selecionados de acordo com os requisitos e variáveis 
envolvidas numa aplicação em particular. (FRIZZONE, 2017). 

O manejo correto da irrigação também é de extrema importância para se ter 
bons resultados com a produção e evitar impactos. (Penteado ,2010) citou em seu 
trabalho alguns impactos ambientais causados por sistemas de irrigação mal 



20 

 

projetados, e destacou: 1) modificação do ambiente; 2) consumo exagerado da 
disponibilidade de água da região; 3) contaminação dos recursos hídricos; 4) 
problemas à saúde pública; 5) erosão; 6) assoreamento em corpos hídricos e 7) 
falta de controle no uso de fertilizantes.  

Um dos impactos ambientais mais importantes provido de um sistema de 
irrigação mal projetado é destacado por (Bernardo ,2008). Em seu trabalho, o autor 
cita a salinização do solo, que é causada principalmente pela água irrigada que 
interfere no lençol freático que se eleva até próximo à superfície, fazendo com que 
se acumule sal no solo devido ao fluxo ascendente de umidade. Esse fenômeno, 
junto à falta de um sistema de drenagem, ou a não remoção de água por lixiviação, 
leva-se a formação dos solos salinos.  

Diante disso, para se realizar um correto manejo de irrigação, é essencial 
conhecer a umidade do solo, para que seja aplicada a quantidade de água 
necessária e o momento exato de aplicação. Segundo (CRUZ et al., 2010), o uso 
de sensores é considerado um dos meios mais precisos e eficientes para monitorar 
a quantidade de água no solo, e sua aplicação trouxe vários benefícios para a 
agricultura irrigada. 

Além disso, pesquisas recentes mostraram que irrigação automatizada 
realizada por sensores de umidade do solo pode economizar em até 80% de água 
(Silva, 2013). Sabendo-se que a agricultura demanda um elevado consumo de água 
e que a água é um recurso não renovável, o desenvolvimento de soluções 
inovadoras para utilizá-la de forma racional é de grande importância para o manejo 
da irrigação.   

Neste contexto, a inclusão dos sensores na agricultura melhorou 
consideravelmente o manejo e a eficiência da irrigação, aumentou a produção, 
gerou economia, diminuiu o consumo de água e gastos com energia elétrica. O 
processo de monitoramento de umidade através de sensores e a automatização 
dos sistemas de irrigação foram muito importantes para agricultura, sabendo-se que 
uma irrigação irregular pode prejudicar o plantio e gerar perdas (Paris, 2018). 

3.2 Umidade do solo 

A fim de melhorar a produção na agricultura e garantir a utilização sustentável 
da água na irrigação, o estudo do solo se tornou muito importante nos últimos anos 
(MANTOVANI, 2000, p. 79).  

Dentre as variáveis envolvidas no estudo do solo, destaca-se a umidade, que 
é um parâmetro importante para o conhecimento da resistência do solo à 
penetração, sendo útil por permitir a identificação de valores limitantes ao 
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crescimento das raízes, além de possibilitar saber valores críticos de umidade e 
densidade (IMHOFF; SILVA; TORMENA, 2000). A umidade também é importante 
para se determinar o intervalo hídrico ótimo, na caracterização da consistência do 
solo, no conhecimento de capacidade de campo e ponto de murcha permanente 
(PROCÓPIO et al., 2004), que são usados como parâmetro para a irrigação de 
plantações (COLETTI, 2000), no controle de perdas de água  por percolação 
profunda, e consequentemente oferecendo risco de contaminação do lençol freático 
por agrotóxicos (ANDRADE et al.,1998), no controle de salinidade (DIAS et al., 
2005), e nas demais aplicações na caracterização e cuidado do solo. 

Para (DINIZ, 2017), existem cinco condições de umidade do solo que 
merecem destaque:  

a) Umidade de saturação – é o volume máximo de água que o solo pode 
conter, ou seja, nessa condição não há espaço para o ar no solo, os poros estão 
totalmente preenchidos com água. 

 b) Umidade atual – é a umidade do solo no momento da medição. Esse valor 
é utilizado na irrigação para verificar a alteração da quantidade de água do solo. 
Quando esse valor for próximo à umidade crítica, a irrigação deve ser iniciada. 

 c) Umidade crítica – representa o esgotamento máximo da água no solo para 
que não haja danos à cultura. É com esse valor que se define o momento da 
irrigação e a quantidade de água a ser aplicada.  

d) Umidade na capacidade de campo – É a condição de movimento da água 
livre no solo estando sob a ação da gravidade, com sentido vertical para baixo e 
intensidade de movimentação muito lenta ou praticamente nula, o que seria dizer, 
segundo Carvalho, Sampaio e Silva (1996), que não há variação da umidade com 
o tempo nesse momento. É aceito dizer que os microporos do solo que são os 
responsáveis pela retenção da água.  

e) Umidade no ponto de murcha permanente – É a quantidade mínima de 
água que pode haver no solo para que a planta não sofra danos irreversíveis. 

(JÚNIOR, 2017) considera importante destacar também a capacidade de 
água disponível, que seria o intervalo entre as condições de capacidade de campo 
e ponto de murcha permanente.  

O solo pode ser considerado um reservatório, e a quantidade de água nele 
varia com a umidade. Segundo (Kaiser, 2010), o solo é o armazenador de água 
para as plantas e ajuda a regular o ciclo hidrológico do ambiente. E é na água do 
solo onde estão dissolvidos parte dos nutrientes essenciais para a planta. 
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Segundo Buske (2013), a determinação da umidade do solo é fundamental 
para agricultura, e é importante para definir o momento das operações de irrigação, 
e a rapidez na determinação do teor de umidade do solo também é importante para 
que as decisões possam ser tomadas rapidamente. 

Em campo, a medição do teor de umidade no solo é difícil de ser realizada 
por conta de vários fatores tais como destaca Albuquerque e Durães (2008): 
crescimento desigual das plantas e irregularidade do sistema radicular; variabilidade 
do solo com relação à estrutura; à variação da textura; mudanças na densidade do 
solo; desigualdades no relevo; variação do volume de poros e da distribuição do 
tamanho dos poros; irregularidade da irrigação. Portanto, o teor de água no solo 
está sujeito a uma série de variações, uma vez também que se sabe que a água 
está sempre se movimentando no solo (Albuquerque e Durães, 2008). 

Atualmente, existem diversos métodos e técnicas para determinar a umidade 
do solo, algumas caras, outras mais demoradas, algumas mais precisas e outras 
um pouco mais incertas. A diferença entre eles são o preço, tempo de resposta, 
instalação, local de medição, equipamentos necessários, como destaca (Gomes, 
2016), em seu trabalho. Alguns desses métodos serão apresentados 
simplificadamente neste trabalho, assim como algumas diferenças entre eles. 

3.2.1 Métodos de medição de umidade do solo 

Como já foi mencionado, existem diversos métodos para determinar a 
umidade do solo, e eles são classificados como diretos e indiretos. Dentre os 
métodos diretos, onde a água é extraída de uma amostra de solo e medida, o mais 
utilizado é o método gravimétrico, que é geralmente utilizado como padrão para 
calibração de outros métodos e equipamentos. Existem também alguns métodos 
alternativos, como o método do micro-ondas, método do forno elétrico, e o método 
das pesagens (Buske, 2013). 

Já os métodos indiretos (que se baseiam nas propriedades físicas e químicas 
do solo, que estão diretamente ligadas ao conteúdo de água no solo) baseiam-se 
em medidas das características do solo que variam de acordo com a umidade, como 
a resistência do solo à passagem de corrente elétrica, capacitância, pressão, a 
tensão da água no solo, constante dielétrica do solo, dentre outras (Buske, 2013). 
Os métodos indiretos têm a vantagem de apresentarem resultados mais rápidos, 
entretanto, muitos equipamentos desse método precisam ser calibrados para 
diminuir os erros de leitura (DINIZ, 2017). 

Método Gravimétrico (estufa) 

(Gomes, 2016) explica em seu trabalho esse método direto, que se baseia 
em recolher uma amostra do solo úmido, pesar a amostra recolhida e em seguida 
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deixá-la em uma estufa com uma temperatura de 105°C por no mínimo 24h. Esse 
tempo fará com que a água na amostra seja evaporada. Em seguida, uma nova 
pesagem é feita, e com isso pode-se determinar o teor de umidade do solo. É um 
método de elevada precisão e serve como referência para calibração de outros 
métodos (PARIVA et al., 2012).  

Método do forno elétrico 

Segundo (Fonseca et. aL 2009), esse método foi desenvolvido com o objetivo 
de diminuir o tempo de secagem e diminuir o consumo de energia. É um método 
simples, rápido, e de baixo custo de aquisição e execução. O princípio de 
funcionamento desse método é bem parecido com o método gravimétrico. (Oliveira 
et. al 2008) estudando dois tipos de solos diferentes, observaram que esse método 
é confiável e eficiente para determinação de umidade do solo, tanto para solo 
arenoso quanto para solo argiloso, visto que seus resultados foram estatisticamente 
iguais o método do padrão estufa. 

Método do forno de microoondas 

Esse é o método que utiliza o forno de microondas comercial para secagem 
de amostra de solo. Apresenta como principal vantagem a redução no tempo da 
secagem da amostra (FRANCO, 2009). Para fins de manejo de irrigação, é 
aconselhável que seja feito um estudo prévio, com diferentes tipos de solo na 
propriedade, realizando sua calibração com o método gravimétrico (Buske, 2013). 

Método das pesagens 

Contrariamente aos métodos anteriores, esse método se baseia na 
saturação da amostra do solo, e através da pesagem da amostra e de algumas 
equações, pode se obter a umidade do solo. Segundo (Bernardo et al, 2006), a 
grande vantagem desse método é que além de apresentar um baixo custo e ainda 
não necessitar de equipamentos sofisticados, é um método que dá uma resposta 
muito rápida em relação aos demais métodos diretos. 

Método utilizando Sonda de Nêutrons 

Esse é um método indireto que utiliza sonda de nêutrons. Uma sonda emite 
nêutrons rápidos a partir de uma fonte radioativa e, quando estes colidem com 
partículas com a mesma massa de um nêutron, sofrem uma forte redução em sua 
velocidade, formando uma nuvem de nêutrons. Sendo a água a principal fonte de 
hidrogênio na maioria dos solos, a densidade da nuvem de nêutrons formada em 
torno da sonda é quase proporcional ao volume de água presente no solo 
(CARPENA, 2005). A medição é relacionada com propriedades físico-químicas do 
solo. Os equipamentos utilizados nesse método precisam ser utilizados por 
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operadores qualificados, devido à utilização da fonte radioativa, que é perigosa para 
saúde e para o meio ambiente (PARIVA et al., 2012). 

Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) 

Segundo (MASOUND et al., 2012), esse foi o primeiro método utilizando 
ondas eletromagnéticas aplicado para determinação de umidade do solo. Essa 
técnica consiste em determinar a constante dielétrica aparente do solo a partir do 
tempo de propagação de um pulso eletromagnético ao longo de um meio de 
transmissão, que nesse caso é o solo (CARPENA, 2005). 

Nesta aplicação, pulsos elétricos curtos são enviados através de uma sonda 
formada por duas ou três sondas metálicas (PARIVA et al., 2012). A velocidade do 
pulso é medida e correlacionada com a umidade do solo. Por exemplo, quanto mais 
baixa a velocidade do pulso, mais úmida está o solo. Esta técnica permite medições 
confiáveis da umidade do solo (PARIVA et al., 2012). 

Método Capacitivo 

Na agricultura, a verificação da umidade do solo é uma prática muito 
importante, e alguns equipamentos de medição de umidade do solo operam no 
princípio da condutividade elétrica (Gomes, 2016) 

Porém, a água pura não é um bom condutor de eletricidade. Uma vez que a 
corrente elétrica é transportada por íons na solução, à medida que essa 
concentração de íons aumenta, a condutividade aumenta também (FRADEN, 
2010). 

No método capacitivo, a concentração de água no solo é calculada a partir 
das medições de condutividade elétrica e da capacitância. Onde a resistividade 
elétrica é medida pelo monitoramento de tensão e da corrente que passa entre os 
eletrodos inseridos na amostra do solo (FRADEN, 2010).   

Para realizar essas medições, longos pares de eletrodos em forma de haste 
são colocados no solo. O teor de água no solo é diretamente proporcional a 
condutividade elétrica, ou seja, quanto mais água, maior é a condutividade elétrica 
(CHANG, et al., 2007). Os sensores se baseiam na variação da capacitância de 
acordo com a variação da quantidade de água presente no solo. 

(Gomes, 2016) em seu trabalho, comparando alguns tipos de métodos 
indiretos de determinação de umidade do solo, destacou algumas vantagens do 
método capacitivo, que foram rapidez no tempo de resposta, maior precisão nos 
dados obtidos, baixa sensibilidade ao sal e baixo custo. 
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Método resistivo  

O método resistivo para determinação de umidade do solo se baseia na 
utilização de sensores para o monitoramento da variação da resistência elétrica 
entre dois eletrodos embutidos no solo. O teor de água medido pelo sensor é 
inversamente proporcional à resistência elétrica (DE SOUZA MENDES, 2006), ou 
seja, quanto maior a concentração de água presente no solo, menor será a 
resistência elétrica medida. 

Umas das principais vantagens desse método é que existem sensores 
resistivos de umidade do solo com preço muito acessível, são de simples operação 
e alta disponibilidade e variabilidade no mercado. Entretanto, alguns sensores 
resistivos não têm muita precisão nas leituras (BENEDÍ; MUÑOZ-CARPENA, 2005). 

3.3 Sensores 

Sensores são dispositivos capazes de gerar respostas mensuráveis para 
mudanças de uma grandeza física, como por exemplo umidade, temperatura, 
pressão, campo magnético, vazão, áudio, etc., (BRAGA; RUIZ; NOGUEIRA, 2003). 
Logo, são dispositivos desenvolvidos para responder e interpretar estímulos físicos, 
químicos ou biológicos, captados no ambiente e ser transcritos, de forma que essa 
grandeza possa ser monitorada e avaliada.  

Uma definição de sensores mais específica e com maior significado para o 
trabalho definiu (Capelli, 2014), afirmando que: “sensores são dispositivos 
eletrônicos que captam informações do ambiente e as transformam em sinais 
elétricos que podem ser interpretados pelo Arduino.”  

Nos sistemas de irrigação automatizados, é necessário a obtenção dos 
valores de variáveis físicas do ambiente que está sendo monitorado, como 
temperatura, umidade do solo ou umidade do ar por exemplo, para que o sistema 
possa realizar as tarefas na programação de acordo com os valores dessas 
variáveis. E os sensores são os responsáveis por informar essas variáveis ao 
sistema (Barbosa, 2013). 

Na agricultura especificamente existem vários tipos de sensores que podem 
ser aplicados em projetos agrícolas. Para controlar o ambiente de uma estufa para 
cultivo de hortaliças e automatizar um sistema de irrigação para a cultura, 
(Fernandes et. al, 2017) utilizaram sensores de temperatura do tipo LM35 de baixo 
custo,  um sensor de luminosidade (cuja resistência varia de acordo com a 
intensidade da luz), além de utilizarem também um sensor resistivo de umidade, 
todos eles conectados a plataforma Arduino.  



26 

 

(Lemos, 2019) cita em seu trabalho sobre utilização de sensores de gases 
(que fazem a detecção de gases inflamáveis com propano, hidrogênio, álcool, gás 
natural, butano, entre outros, e da presença de fumaça no ar), podendo ser utilizado 
para monitoramento ambiental e para detecção rápida de um incêndio florestal, e 
assim podendo ser útil na agricultura como forma de precaução.  

Na hidroponia, a utilização de sensores também é de grande importância. 
Assim comprovou (Souza, 2016) em seu projeto de horta hidropônica automatizada, 
que utilizou sensores de ph para determinar o nível de acidez da solução para um 
desenvolvimento adequado das plantas, e também utilizou sensores de 
condutividade da solução, pois valores abaixo ou acima dos ideais podem ser 
prejudiciais as plantas, podendo cessar o crescimento ou até mesmo a morte delas. 

Todavia, para projetos de irrigação, uma variável que merece destaque é a 
umidade do solo (IMHOFF; SILVA; TORMENA, 2000), logo, os sensores de 
umidade de solo acabaram se tornando um dos principais a serem utilizados em 
sistemas de irrigação automatizados. 

3.3.1 Sensores de umidade do solo 

Os sensores de umidade do solo fazem parte dos métodos indiretos de 
medição, pois atuam no monitoramento da variação de propriedades físicas do solo 
para estimar o volume de água contido nele. 

O primeiro modelo de sensor de umidade foi inventado por Leonardo da 
Vinci, em 1480. Esse modelo consistia em uma balança onde um de seus lados 
havia um algodão contrabalanceado com um peso. Quando o algodão absorvia uma 
determinada quantidade de vapor d’água, acontecia um desequilíbrio e a medição 
da umidade podia ser feita. Entretanto, algumas fontes associam a construção 
dessa balança higrométrica à Nicholas de Cusa por volta do ano de 1450 (Castro, 
2011). 

 Assim como a umidade do ar, a umidade do solo é extremamente variável, 
e determinar seu valor em um único local e em uma única profundidade não é 
suficiente para o desenvolvimento adequado de uma cultura. Atualmente, o 
mercado disponibiliza diversos tipos de sensores com características diferentes 
para a obtenção da umidade do solo. (Corrêa, 2016) em seu artigo, cita vários tipos 
desses sensores, e mostra como fez para aplicá-los no controle da umidade do solo 
para o cultivo de cenouras em diferentes profundidades. Utilizando o 
microcontrolador Arduino junto aos sensores, ele conseguiu realizar o 
monitoramento da umidade do solo em quatro faixas de profundidades diferentes, 
e realizava as medições desde a semeadura até a fase final do crescimento 
vegetativo da cenoura, conseguindo assim controlar a umidade do solo para cada 
condição específica da cultura. 
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De uma forma geral, sensores de umidade do solo são equipamentos que 
determinam indiretamente a umidade no solo em um instante qualquer, podendo 
auxiliar os projetos de irrigação, de modo que os agricultores possam irrigar suas 
culturas com as quantidades certas de água, evitando os desperdícios com energia 
elétrica e água.  

A Globo Rural em 2017 publicou uma matéria sobre um sistema automático 
de irrigação utilizando um sensor de umidade que foi implantado em Nova Friburgo, 
região serrana do Rio de Janeiro.  Os agricultores utilizaram um equipamento 
chamado de “acionador simplificado para irrigação”, também conhecido como 
“pinga”. Sua função é ligar e desligar automaticamente o sistema de irrigação, de 
acordo com a determinação da umidade do solo registrada por um sensor de baixo 
custo, criado por professores da Universidade Federal Rural.   

Este sensor era composto por três peças básicas: uma vela de filtro, uma 
peça de máquina de lavar louça (chamada de pressostato ou controlador de nível) 
e uma mangueira de nível de pedreiro. Essas três peças são conectadas, sendo 
que a vela de filtro e a mangueira são preenchidas com água, e assim monta-se o 
sensor. Esse conjunto é ligado a uma fiação de energia elétrica, a uma bomba e a 
caixa d’água. Esse sensor é instalado embaixo do solo a uma determinada 
profundidade, e com a diminuição da umidade, a água se movimenta da vela para 
o solo. A medida que a vela vai ficando seca, ela puxa a água que estava no 
pressostato, criando-se assim uma pressão que aciona o sistema de irrigação.  

Após a irrigação ser iniciada, a água entra em contato novamente com a vela, 
e então essa água que estava umedecendo a vela volta para o pressostato, 
desligando a irrigação. Essa iniciativa dos professores da UFRRJ permitiu a 
economia de água, energia elétrica e tempo de trabalho, além de ser de baixo custo 
e manutenção simples.  

Sensores de umidade do solo com boa precisão, normalmente, são de 
elevado custo. Devido ao baixo custo e também pela facilidade de manuseio e 
operação, neste presente trabalho estudaremos o sensor de umidade de solo 
resistivo. Segundo (Reis, 2015), este é um sensor usa o princípio de blocos de 
resistência elétrica para medir a umidade do solo. 

Tensiômetros 

O tensiômetro foi um aparelho desenvolvido por Gardner em 1922 (Camargo, 
et. al. 1982), e é utilizado para medir a tensão com que a água está retida pelas 
partículas do solo, que também é conhecida por potencial matricial. Obtendo-se a 
relação entre a quantidade de água no solo e a tensão em que ela se encontra, 
pode-se estabelecer indiretamente a umidade de água no solo a partir desse 
aparelho. Algumas vantagens são destacadas como custo relativamente baixo, 
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facilidade de ser encontrado no mercado, facilidade no uso, dentre outras (Embrapa, 
1999). 

Esse equipamento consiste em uma cápsula porosa, geralmente de 
cerâmica ou porcelana, conectada a um medidor de vácuo, através de um tubo de 
plástico ou de outro material, sendo todas as partes preenchidas com água. A 
cápsula porosa é permeável à água, sendo impermeável a gases e à matriz do solo, 
até determinado nível de tensão (Embrapa, 1999). 

 O funcionamento do tensiômetro acontece da seguinte forma: após estar 
totalmente cheio de água e em solo saturado, não passa mais água pela cápsula e 
não haverá vácuo. À medida que a umidade do solo diminui, a água começa a sair 
da cápsula porosa, criando um vácuo no interior do tubo igual à tensão da água no 
solo. A medida desse vácuo pode ser medida e é indicada no manômetro, 
conectado ao tensiômetro. De forma inversa, após uma chuva ou irrigação, a 
umidade do solo aumenta e a água passa do solo para o tensiômetro através da 
cápsula, e assim, as leituras de vácuo ficam mais baixas (Embrapa, 1999).. 

 

 TDR 

A técnica do TDR consiste no efeito da umidade do solo sobre a velocidade 
de propagação de ondas eletromagnéticas em hastes de sensores inseridas em um 
solo (UMENYIORA et al., 2012). 

O equipamento funciona a partir da emissão de ondas eletromagnéticas, 
onde a propagação dessas ondas no solo é condicionada pelos materiais ali 
presentes (água, minerais, matéria orgânica e ar). A partir do tempo que a onda leva 
para se disseminar no solo, é gerada uma constante dielétrica no meio. Cada 
material apresenta uma constante dielétrica diferente, atrasando ou acelerando a 
propagação das ondas eletromagnéticas geradas pelo equipamento (ROBINSON 
et al., 1995). Após o conhecimento da constante dielétrica, tal valor é incluído em 
uma equação adaptada ao equipamento, determinando a umidade volumétrica do 
solo amostrado. 

Para o uso correto do equipamento, são necessárias calibrações para 
diferentes tipos de solo, pois tal equipamento traz como principal desvantagem 
pouco conhecimento sobre sua resposta em solos tropicais (SANTOS, ZONTA, & 
MARTINEZ, 2010). 

Sensores capacitivos 

O princípio de funcionamento dos sensores capacitivos é baseado na 
capacitância elétrica. Esse tipo de sensor tem sido muito utilizados em pesquisas 
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relacionadas à irrigação por ser um método não destrutivo (Cruz. Et. al 2010). Esses 
sensores têm grande capacidade de medir a quantidade de água existente no solo 
em qualquer profundidade, com nível de precisão muito alto. Isso é possível porque, 
de acordo com (GARDNER et al. 1998), a técnica da capacitância elétrica é um 
método capaz de medir a permissividade dielétrica no solo, podendo ser usada 
frequentemente para medições do seu conteúdo de água. 

Entretanto, (Coelho & Teixeira, 2004) destacaram uma desvantagem desses 
sensores, explicando a ocorrência de oscilações nas respostas dos sensores 
capacitivos quando expostos à variações de temperatura, assim como (Silva ,2005). 

Silva (2013) afirma que sensores capacitivos têm um método de medição 
complexo. Devido a isso, eles precisam de componentes eletrônicos sofisticados e 
caros, tornando seu custo um pouco elevado. Uma vantagem desse tipo de sensor 
fica por conta da alta precisão das leituras. Uma outra vantagem é que ele evita a 
corrosão, o que aumenta significativamente a vida útil do sensor (FlipeFlop, 2020). 
A Figura 5 mostra um modelo de um sensor capacitivo que foi utilizado no presente 
trabalho. 

 

Figura 5 – Sensor Capacitivo. Fonte: (Curto Circuito, 2020). 

Sensores resistivos 

O sensor resistivo de umidade do solo funciona monitorando a variação da 
resistência elétrica entre dois eletrodos inseridos no solo. A resistência elétrica 
medida pelo sensor é inversamente proporcional à umidade do solo (DE SOUZA 
MENDES, 2006), ou seja, quanto mais água presente no solo menor será a 
resistência elétrica medida. 

Esse sensor de umidade do solo resistivo que será estudado nesse presente 
trabalho foi o mesmo utilizado e estudado também por (Almeida et. al ,2019) em seu 
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experimento de sistema automatizado de irrigação em plataforma Arduino, no 
laboratório de construções rurais e ambiência, da Universidade Federal de Campina 
Grande. Esse sensor foi utilizado para aquisição de umidade do solo em %, sendo 
possível comprovar a eficiência da plataforma Arduino e dos sensores de controle 
de umidade. Para calibração do sensor de umidade de solo, utilizou-se o método da 
estufa. 

Umas das principais vantagens da utilização do sensor resistivo de umidade 
do solo são o baixo custo de aquisição, a simples operação do sensor e a alta 
disponibilidade no mercado. No entanto, este tipo de sensor não dispõe de alta 
precisão nas leituras de umidade do solo (BENEDÍ; MUÑOZ-CARPENA, 2005). É 
desejável que a superfície de contato da sonda esteja completamente inserida no 
solo para a obtenção de melhores resultados (Carvalho, 2016). 

Para este estudo foi utilizado um sensor de umidade de resistividade elétrica 
do solo. Para adquirir dados da umidade do solo, o sensor usa duas sondas onde 
passa corrente através do solo. Logo em seguida, obtém-se a resistência do nível 
de umidade (DFROBOT, 2013). A Figura 6 mostra o sensor de umidade resistivo 
utilizado no presente trabalho. 

 

 

Figura 6 – Sensor de umidade do solo Fonte: ( Flipeflop, 2020) 

3.4 Sistemas automatizados de baixo custo para a área agrícola 

Devido ao aquecimento global, houve uma grande necessidade por partes 
dos agricultores em quererem proteger suas plantações. Em virtude disso, as 
estufas automatizadas passaram a ter grande destaque, e levaram alguns 
agricultores a aderirem esse tipo de manejo. (Rural News, 2016).  
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(Sampaio et. al, 2018) desenvolveu um protótipo de estufa automatizada 
para o controle de hortaliças, junto a um sistema de irrigação automático, 
controlando variáveis de temperatura, luminosidade, umidade do ar e do solo, 
através de sensores ligados ao Arduino. O sensor de umidade do solo comunicava 
ao Arduino quando a umidade estivesse baixa, e assim, a válvula era acionada 
automaticamente, irrigando o solo. Quando as condições do solo estivessem 
adequadas, a irrigação parava. Além do sensor de umidade do solo, foram 
instalados sensores de umidade do ar e de temperatura, a fim de uma maior 
precisão da irrigação. A Figura 7 apresenta o protótipo do projeto. 

 

 

 

Figura 7 – Estufa Inteligente montada. Fonte: (Sampaio et. al, 2018, p.5) 

A pesquisadora Capelli (2014) também desenvolveu uma estufa 
automatizada, de modo que as variações do ambiente para o desenvolvimento da 
sua planta fossem monitoradas e controladas através da internet. Seu projeto 
tinham partes físicas que automatizavam diversas variáveis, como iluminação, 
umidade do ar e do solo, temperatura, nível de água nos reservatórios e irrigação. 
Todos os sensores foram controlados utilizando o Arduino, que mandava as 
informações para o computador e depois para a internet. Sua pesquisa obteve bons 
resultados no funcionamento de sua automatização para desenvolver  um ambiente 
climatizado para criação de hortaliças. 

(Ferreira et. AL, 2016) criaram um sistema de irrigação automatizado com 
plataforma Arduino em uma casa de vegetação na Universidade Rural do 
Amazonas. O projeto era monitorado por sensores de umidade do solo que 
realizavam as leituras de umidade, e a partir dos dados das leituras, controlavam a 
irrigação do cultivo a através de alguns componentes eletrônicos que faziam o 



32 

 

controle automático de válvulas de irrigação. Uma vez que a resistência elétrica do 
solo e umidade são propriedades relacionadas, eles utilizaram o sensor de umidade 
de solo resistivo, o mesmo que será utilizado para realização das medições desse 
presente trabalho. O sistema de (Ferreira et. AL, 2016) era financeiramente 
acessível, e eles comprovaram a eficácia e a viabilidade da plataforma Arduino para 
controle de umidade de solos com sensores resistivos, tornando possível o 
desenvolvimento de um sistema de irrigação automático.  

(Gois , 2018) utilizou esse mesmo modelo de sensor de umidade do solo 
resistivo para desenvolver um sistema de irrigação automatizado de baixo custo 
para o manejo de irrigação de hortaliças. Utilizou a plataforma Arduino para receber 
os dados de leitura dos sensores de umidade do solo e transmitir os dados de 
abertura e fechamento de uma válvula solenóide, que estava conectada a parte 
hidráulica do sistema de irrigação dele. Ele concluiu em seu trabalho que é possível 
automatizar um processo de irrigação com as tecnologias estudadas. A Figura 8 
mostra o sensor de umidade de solo sendo utilizado em seu projeto durante uma 
coleta de amostra de solo para verificação de umidade. 

 

Figura 8 – Sensor de umidade do solo sendo utilizado próximo a uma coleta de 
amostra de solo para verificação de umidade. Fonte: (Gois , 2018) 

3.5 Sistemas embarcados – Arduino 

Segundo (OLIVEIRA, 2019), Arduino consiste em uma placa de circuito 
impresso usada para controlar vários tipos de equipamentos, podendo executar 
várias tarefas de acordo com a necessidade e imaginação do desenvolvedor.   

 (McRoberts, 2011) conceituou o Arduino em seu livro sendo uma plataforma 
embarcada constituída por hardware e software, podendo assim ser criados 
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inúmeros projetos independentes de controle, monitoramento e interatividade, 
apenas conectando a um computador ou rede, e assim enviar e receber dados do 
Arduino para os dispositivos que estiverem ligados a ele. 

“Em termos práticos, o Arduino é um pequeno computador que pode 
programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes 
externos conectados a ele. O Arduino é o que chamamos de plataforma de 
computação fisica ou embarcada, ou seja, um sistema que pode interagir com seu 
ambiente por meio de hardware e software” (McRoberts, 2011). 

Para uma melhor compreensão do Arduino, (McRoberts, 2011) propõe em 
um exemplo simples do funcionamento do Arduino, que seria para acender uma luz 
durante um determinado intervalo de tempo estabelecido, depois que um botão 
fosse pressionado. Nesse exemplo, teria uma lâmpada e um botão conectado ao 
Arduino. Então, após esse intervalo de tempo determinado, o Arduino “aguardaria 
pacientemente” até que o botão fosse pressionado, e quando isso acontecer, ele 
acenderia a lâmpada e iniciaria a contagem. Depois do intervalo de tempo 
programado, a lâmpada seria apagada e o Arduino aguardaria um novo apertar do 
botão.  

O Arduino foi criado por Massimo Banzi e David Cuartielles em 2005, e tem 
como objetivo de desenvolver sistemas interativos de baixo custo e acessível a 
todos. O projeto foi criado pensando em amadores, ou seja, para pessoas que não 
tenham conhecimentos avançados em eletrônica ou programação para iniciar-se no 
mundo Arduino. (SABER ELETRÔNICA, 2006). 

(McRoberts, 2011) concorda com essa informação quando afirma que uma 
das grandes vantagens do Arduino sobre outras plataformas de desenvolvimento 
de microcontroladores é a facilidade do seu uso, e que pessoas que não são da 
área técnica podem aprender o básico e criar seus próprios projetos em um tempo 
bem curto. 

Uma importante vantagem é destacada também por (OLIVEIRA, 2019), 
afirmando que a ferramenta, por ser desenvolvida e aperfeiçoada por uma 
comunidade que divulga os seus projetos e seus códigos, oferece à qualquer 
pessoa com um pouco de conhecimento de programação poder modificá-la e 
ampliá-la  de acordo com sua necessidade, visando sempre a melhoria dos produtos 
que possam ser criados usando o Arduino. 

Segundo (McRoberts, 2011), o Arduino pode ser conectado à lâmpadas de 
LEDs, interruptores, motores, sensores de temperatura, sensores de umidade, 
sensores de pressão, sensores de distancia, receptores GPS, ou qualquer outro 
dispositivo que emita dados ou possa ser controlados. (McRoberts, 2011) destaca 
também que o Arduino pode ser conectado a um computador, a uma rede, ou até 
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mesmo a Internet. Ele pode enviar um conjunto de dados recebidos de alguns 
sensores para um site, e estes dados  poderão ser exibidos na forma de gráfico. 

De uma forma resumida, o Arduino é formado basicamente por dois 
componentes: o Hardware, que é placa de prototipagem, onde são construídos os 
projetos; e a IDE (Integrated Development Environment). A IDE é um software 
executado em um computador onde é feita a programação do código, conhecida 
como sketch, onde o usuário escreve o código de programação. Por meio de uma 
comunicação serial é feito um upload para a placa de prototipagem Arduino com as 
ações que ela deva realizar. A Figura 9 mostra a placa Arduino do modelo UNO R3, 
que é modelo mais utilizado atualmente, e na Figura 10 a IDE Arduino, que é 
utilizada para desenvolver o código (OLIVEIRA, 2019). 

 

Figura 9 – Arduino UNO R3. Fonte: (OLIVEIRA, 2019) 

 

Figura 10 - IDE Arduino. Fonte: (OLIVEIRA, 2019) 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Materiais utilizados 

Este capítulo apresenta os elementos e equipamentos que foram utilizados 
para atingir o objetivo do trabalho, assim como também mostra os requisitos e as 
ferramentas utilizadas no projeto do sistema de monitoramento de umidade de solo. 

4.1.1 Configuração do experimento e componentes principais. 

Para o projeto, foram utilizados os seguintes componentes: 

● Um Arduino Uno com o seu cabo USB; 
● Um notebook,  
● O IDE do Arduino; 
● Quatro sensores de umidade (3 resistivos e 1 capacitivo) 
● Um vaso de planta de aproximadamente 30x12x10 cm 
● Fios para conexão e fios para fazer as conexões.  

Os fios são responsáveis pela conexão entre os sensores e a placa Arduino. 
O cabo USB conecta a parte física do Arduino (hardware) ao notebook, e o código 
de programação é configurado na janela Ambiente de Desenvolvimento Integrado 
(IDE) pelo software instalado no notebook.  

As leituras dos sinais elétricos analógicos dos sensores resistivos e 
capacitivos de umidade de solo são lidas e interpretadas pelo Arduino, que 
registram os valores no monitor serial do programa. Esses valores que são exibidos 
na tela variam em uma faixa de 0 a 1023 para os sensores resistivos, e de 0 a 675 
para o sensor capacitivo.  

As leituras são inversamente proporcionais à umidade relativa do solo, ou 
seja, quanto mais seco o solo está, mais próximo de 1023 será a leitura do sensor 
para o sensor resistivo, e mais próximo de 675 será para o sensor capacitivo. 
Contrariamente, quanto mais úmido o solo estiver, mais próximo de 0 será a leitura 
para os dois tipos de sensores. 

Foi conectado o sinal negativo (terra/GND) do Arduino ao sinal negativo GND 
dos sensores. A saída de 5 Volts que está no Arduíno serviu de alimentação para 
os 3 sensores resistivos.  Para o sensor capacitivo, utilizou-se o sinal de 3,3 Volts. 
Por último, foi selecionado o pino analógico A1 do Arduino como pino de entrada 
analógica dos sensores. Todas essas conexões foram feitas pelos fios jumpers. 
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As conexões entre o Arduino e os sensores eram feitas de forma 
independente, ou seja, para cada vez que se fosse realizar uma medição com um 
determinado sensor, tinha que desfazer as conexões já existentes da placa Arduino 
e conectá-las de novo para outro sensor. Já o código de programação foi o mesmo 
para todos os sensores, apesar das voltagens serem diferentes entre os resistivos 
e o capacitivo. 

A Figura 11 ilustra o diagrama de montagem do sistema (com sensor 
resistivo) e seus componentes. A linha azul representa a conexão entre o pino 
analógico do sensor e o pino de entrada analógica do Arduino. A linha preta 
representa a conexão entre o GND do sensor e o GND do Arduino. A linha vermelha 
representa a conexão entre o VCC do sensor e o pino de 5 Volts do Arduino. As 
linhas verdes representam a conexão entre o módulo e o sensor. E a linha amarela 
representa o cabo USB ligando a placa Arduino ao notebook. 

 

Figura 11- Diagrama de montagem do sistema. Fonte: (Autor, 2020) 

4.1.2 Apresentação dos sensores utilizados 

Segundo (Carvalho, 2016), os sensores de umidade de solo mais comuns e 
que apresentam simples funcionamento são os sensores resistivos e os sensores 
capacitivos. Pela facilidade de manuseio e pela facilidade de se encontrar no 
mercado, para o presente trabalho foram escolhidos três sensores resistivos e um 
sensor capacitivo. 

O sensor resistivo escolhido para o trabalho foi o modelo Hw-103, com 
módulo FC-28. É um modelo de sensor resistivo de umidade do solo composto por 
duas partes separadamente. Uma das partes é a sonda de detecção de umidade 
do solo, que entra em contato direto com o solo. A outra parte é o seu módulo, que 
faz a comunicação com o microcontrolador através de saída analógica de tensão. 
A separação da sonda de detecção do módulo de comunicação vem como uma 
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vantagem, permitindo assim isolar o módulo de comunicação que não é a prova de 
água (Carvalho, 2016), evitando assim o contato da água com o módulo quando se 
aplica a irrigação.  

Em lojas internacionais, possui valores entre $0,50 e $3,00 dólares. No 
Brasil, seu custo médio fica entre R$8,00 e R$16,00. A Figura 12 mostra esse 
modelo de sensor evidenciando a separação do seu módulo. 

 

Figura 12 – Sensor de umidade de solo resistivo com seu módulo. Fonte: (Gois, 
2018) 

O sensor de umidade capacitivo selecionado para o projeto foi o modelo Hw-
390. Esse modelo possui o módulo de comunicação soldado à sonda de detecção 
de umidade, o que do ponto de vista de vida útil, pode ser uma desvantagem, pois 
ele fica exposto, correndo risco de entrar em contato com a água, sendo que este 
módulo também não é a prova de água.  

A sonda de detecção do sensor capacitivo possui proteção à corrosão 
causada pelo contato direto com o solo, fazendo com que sua vida útil se prolongue, 
sendo uma vantagem quando comparado aos sensores resistivos. Em lojas 
internacionais, seu preço de aquisição é cerca de $8,00 dólares. No Brasil, seu 
custo médio fica entre R$25,00 e R$89,00. A Figura 13 mostra o diagrama de 
conexão de um sensor da marca Dfrobot conectado ao Arduino, ligado ao pino de 
5V. 
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Figura 13 – Diagrama de conexão do sensor capacitivo. Fonte: (DFRobot, 2020)   

4.1.3 Fluxograma do programa 

O programa executou uma tarefa simples, porém importante para o 
monitoramento da umidade do solo em estudo.  O fluxograma da atividade 
executada é representado pela Figura 14. 

 

Figura 14 - Fluxograma do desenvolvimento do projeto. Fonte: (Autor, 2020)  
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4.1.4 Características do local do experimento 

O experimento foi realizado em um apartamento em Icaraí, bairro da cidade 
de Niterói-RJ. Foi utilizado um vaso de planta de aproximadamente 30x12x10cm, 
com a cultura Hortelã-pimenta para o estudo. O vaso ficava localizado próximo à 
janela, e por isso havia incidência de sol, mas apenas na parte da manhã, por volta 
de 8h às 10h. O vaso foi preenchido totalmente com terra, deixando apenas 
aproximadamente 2 cm de espaço, e as irrigações eram realizadas semanalmente, 
preferencialmente às quartas-feiras, com 500 a 700 ml de água. 

Não foi possível determinar o tipo do solo em estudo, assim como também 
não foi possível determinar outras variáveis que seriam de importância para o 
trabalho, como condutividade hidráulica do solo e condutividade elétrica do solo, 
devido ao momento de pandemia em que nos encontramos, e por isso, o projeto 
não teve o auxílio de um laboratório para estudos mais aprofundados. Porém o solo 
continha bastante matéria orgânica, e aparentemente pôde se classificar como um 
solo orgânico devido a sua cor mais escura. 

As medições foram realizadas diariamente sempre nos mesmos horários, às 
14h e à 00h. O dia escolhido para a realização da medição do terceiro sensor 
resistivo foi às quartas-feiras. 

A Figura 15 mostra o local do experimento enquanto está sendo realizado 
uma medição de umidade com o sensor S2. 

 

Figura 15 – Local do experimento. Fonte: (Autor, 2020) 
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4.2 Metodologia dos experimentos. 

Neste capítulo, será apresentado o método das medições realizadas durante 
o experimento. 

4.2.1 Medição contínua de umidade 

O experimento começou a ser realizado no dia 24 de junho de 2020. Nesse 
dia, começaram as medições apenas com os sensores resistivos. Antes da coleta 
das leituras, foi estabelecido algumas condições para esses sensores:  

● O primeiro sensor resistivo, que chamaremos de sensor S1, ficou enterrado 
no solo desde o primeiro momento do experimento, e realizava duas 
medições todos os dias nos horários que foram pré-estabelecidos. A primeira 
medição às 14h e a segunda à 00h.  

● O segundo sensor resistivo, que chamaremos de sensor S2, também 
realizava medições todos os dias do mesmo modo e nos mesmos horários 
do sensor 1, porém, ao ser realizada as medições, ele era lavado com água, 
e secado com uma toalha, guardado e conservado em uma caixa, ao invés 
de continuar enterrado no solo como o sensor S1.  

● O terceiro sensor, que chamaremos de sensor S3, realizava medições 
apenas uma vez na semana, às quartas-feiras, também nos mesmos 
horários pré-estabelecidos, às 14h e à 00h, e assim como o sensor S2, ele 
também era lavado e conservado na mesma caixa. O objetivo deste sensor 
é servir como instrumento de controle do experimento. 
 
A Figura 16 apresenta os sensores S1, S2 e S3 com as suas características 
de medição. 

 

Figura 16 – Sensores e suas características de medições. Fonte: (Autor, 2020) 
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É importante destacar o fato de que apesar dos sensores S2 e S3 estarem 
sempre sendo retirados do solo e sendo colocados novamente para realização das 
medições de umidade, houve cuidado com a posição deles em relação ao sensor 
S1, tentando sempre colocar o mais próximo possível dele a fim de se obter valores 
mais próximos possíveis de umidade.  

Adicionalmente, houve também um cuidado com a movimentação da terra, 
visto que o constante processo de instalação e retirada dos sensores S2 e S3 
poderia causar interferências na medição.  Isso devido à criação de perfurações 
com diâmetros cada vez maiores, o que potencialmente poderia diminuir a área de 
contato do substrato com o sensor, impactando nas medições obtidas.  

A medição do sensor capacitivo passou a ser realizada no dia 22 de julho de 
2020, com o objetivo de ter mais um sensor de controle, que não é afetado pelos 
efeitos da corrosão. 

4.2.2 Estabilidade de medição e valor registrado. 

A medição obtida dos sensores era coletada depois de um tempo de 
estabilização. Inicialmente, foi estabelecido um tempo de 5 minutos, contudo, com 
o passar dos dias, alguns sensores precisaram de mais tempo para se estabilizar, 
levando até 30 minutos para se estabilizarem. A Figura 17 apresenta a evolução 
temporal dos sensores enquanto se aguarda o tempo de estabilização em 
segundos. 

 

Figura 17 - Tempo de estabilização das medições dos sensores. Fonte: (Autor, 
2020) 
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Após as medições ficarem estáveis, variações menores de 5% durante 1 
minutos, foi registrado a média dos seis últimos valores lidos pelo sensor. A Figura 
18 apresenta as medições realizadas pelo sensor 1 no monitor serial do Arduino, 
tais medições foram realizadas com intervalos de um segundo, no dia 24/06/2020. 

 

Figura 18 – Monitor Serial do Arduino apresentando as medições do sensor S1 no 
dia 26/04/2020. Fonte: (Autor, 2020) 

4.2.3 Profundidade 

Outra variável importante que merece destaque é a profundidade em que os 
sensores foram inseridos. Foi preciso estabelecer um valor exato deste parâmetro 
para que todos os sensores trabalhassem com a mesma profundidade.   

Visto que os valores das medições lidos pelo Arduino variam de 0 a 1023 (no 
caso dos sensores resistivos), e os sensores podem trabalhar até no máximo 5,5 
cm de profundidade, alguns poucos milímetros de diferença entre um sensor e outro 
pode causar uma grande variação na leitura, e por isso, é aconselhável que a 
superfície de contato da sonda esteja completamente inserida no solo para a 
obtenção de melhores resultados, segundo (Carvalho, 2016). Por isso, a 
profundidade admitida para todos os sensores no projeto foi de 5,5 cm, no caso dos 
sensores resistivos, a profundidade máxima.  Na Figura 19 é apresentada a marca 
de penetração do sensor. 
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Figura 19 - Marca da profundidade estabelecida do sensor resistivo. Fonte: (Autor, 
2020) 

O sensor capacitivo também operou na profundidade de 5,5 cm, assim como 
os sensores resistivos. Apesar de eles trabalharem em escalas diferentes, estando 
na mesma profundidade, pode-se relacionar as medições. Pelo fato desse sensor 
trabalhar com a voltagem do Arduino de 3,3V (diferente dos sensores resistivos que 
operam a 5V), a comparação das leituras entre os sensores será reproduzida 
através de uma normalização dos dados. Os valores do sensor capacitivo variam 
de 0 a aproximadamente 675. Na Figura 20 é apresentada a marca de profundidade 
do sensor capacitivo. 

 

Figura 20 - Marca da profundidade estabelecida do sensor capacitivo. Fonte: 
(Autor, 2020) 

Dessa forma, é de muita importância a obtenção dos valores de umidade dos 
sensores capacitivos para este estudo, visto que estes são mais resistentes à 
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corrosão e têm leituras mais precisas (FlipeFlop, 2020). Para efeito comparativo, 
pode-se utilizar ele como uma referência e observar um acontecimento diferente 
com as medições dos sensores resistivos. E como o objetivo deste trabalho é 
observar a durabilidade dos sensores resistivos em um período de alguns meses, o 
auxílio do sensor capacitivo pode ser um indicativo de se algum sensor resistivo 
está perdendo sua durabilidade e/ou eficiência 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados de 57 dias de 
monitoramento de três sensores resistivos e 29 dias de monitoramento com o 
sensor capacitivo. 

5.1 Dados de sensores resistivos 

A Figura 21 apresenta as leituras dos 3 sensores resistivos ao longo de 57 
dias. É possível observar que no início do experimento houve uma regularidade 
entre as medições dos 3 sensores. A partir do dia 14 de julho (20 dias após o início 
da análise) até o término do experimento, observa-se variações das medições dos 
sensores.  

 

Figura 21 - Dados coletados dos sensores resistivo. Fonte: (Autor, 2020). 

O experimento teve início com os sensores resistivos no dia 24 de junho e 
término no dia 19 de agosto. O começo dos testes com o sensor capacitivo foi no 
dia 22 de julho, e término também no dia 19 de agosto, totalizando 29 dias. Os 
sensores não obtiveram mesma data de início, visto que a aquisição do sensor 
capacitivo foi comprometida devido a pandemia, e com isso, postergou-se o início 
dos testes. 
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Devido a motivos técnicos, durante o experimento houve 7 dias em que não 
foi possível a coleta de dados, totalizando 15 medições que não foram registradas. 
Em relação aos problemas técnicos, o notebook que foi usado para o trabalho é 
antigo, e apresentou alguns problemas, que impossibilitaram a coleta de algumas 
medições. 

5.1.1 Comparação entre a resposta dos sensores 

A fim de se obter uma melhor visualização e compreensão das medições dos 
sensores resistivos, foi utilizada uma escala em porcentagem para realizar a 
comparação entre as medições, onde 100% de umidade correspondeu ao valor 0, 
e 0% de umidade correspondeu ao valor de 892, que foi o maior valor lido durante 
todo o experimento, e foi conferida pelo sensor S1 no dia 17 de agosto, à 00h. 

Essa maneira aproximada de conversão nos valores de leitura em 
porcentagem de umidade se deu pela falta de análise de laboratório, devido à 
pandemia que nos encontramos, pois com o auxílio dos testes seria possível 
conferir se a leitura de 100% de umidade corresponde ao sensor em solo saturado, 
e se 0% de umidade corresponde ao solo totalmente seco. 

A Figura 22 apresenta um gráfico que mostra a diferença entre as medições 
dos sensores S1 e S2 em porcentagem, durante os 57 dias de experimento. É 
importante destacar a resposta variante das diferenças das medições entre os 
sensores ao decorrer dos dias, que será explicado no tópico 5.3. 

 

Figura 22 - Diferença de leituras entre o sensor S1 e sensor S2. Fonte: (Autor, 
2020) 
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A Figura 23 apresenta o mesmo gráfico da figura anterior evidenciando a 
linha de tendência das diferenças de leituras entre os sensores. Nota-se que o 
ângulo de inclinação da reta é relativamente baixo, tendendo a um perfil linear.  

 

Figura 23 - Diferença de leituras entre o sensor 1 e sensor 2. Com linha de 
tendência Fonte: (Autor, 2020) 

A Figura 24 apresenta um gráfico mostrando a diferença entre o sensor S1 e 
sensor S3 (representada pelos pontos vermelhos), e entre o sensor S2 e sensor S3 
(representada pelos pontos azuis). É importante observar no gráfico que há também 
um aumento na diferença entre as medições dos sensores ao longo do tempo. 
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 Figura 24 - Diferença de leituras entre o sensor S2 e sensor S3, sensor S1 e 
sensor S3. Fonte: (Autor, 2020) 

5.2 Dados de sensores capacitivos 

Houve a necessidade de harmonizar as escalas através da normalização dos 
valores atribuídos. Esse processo consiste em uma adaptação de escalas 
diferentes, resultando em um único formato para melhor visualização das medições. 
Admitiu-se o valor 1 como extremo máximo da nova escala, sendo igual aos valores 
máximos medidos pelos sensores resistivos e capacitivo ao longo de todo o 
experimento, que foi respectivamente 892 e 447, ambas conferidas no mesmo dia. 
Assim, admitiu-se também o valor 0 como extremo mínimo da nova escala, 
atribuindo os valores mínimos medidos pelos sensores resistivos e capacitivo que 
foi 143 e 242 respectivamente. Dessa forma, a Figura 25 expressa a resposta dos 
sensores resistivos e capacitivos, apresentando uma certa proporcionalidade entre 
as leituras. 
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Figura 25 - Dados dos sensores resistivos e capacitivos Fonte(Autor 2020) 

5.3 Comparação entre dados coletados 

Foi possível fazer a correlação entre as medições dos sensores. Os sensores 
que apresentaram maior correlação foi o sensor S1 com o sensor S2, e obteve um 
valor de 0,90. A correlação entre os sensores S2 e S3 e entre os sensores S1 e S3 
também apresentaram valores altos, e foram de 0,88 e 0,81 respectivamente.   

Nota-se que nos primeiros 20 dias de experimento a diferença entre as 
medições entre os sensores S1 e S2 não apresentaram valores maiores do que 65, 
mostrando uma regularidade entre as medições. A maioria dos valores absolutos 
das diferenças das medições entre os sensores S1 e S2 apresentam valores abaixo 
de 40. A Figura 26 apresenta um histograma com os resultados do valor absoluto 
das diferenças de medições entre os sensores S1 e S2 nos 20 primeiros dias. 
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Figura 26 – Histograma representando diferenças de medição entre os sensores 
S1 e S2 nos primeiros 20 dias. Fonte (Autor, 2020) 

A  Figura 27 apresenta um histograma com as diferenças entre os sensores 
S1 e S2 em porcentagem nos 20 primeiros dias de experimento. É importante 
observar que a maioria das diferenças entre as medições dos sensores ficaram na 
faixa de 1 à 4%. 

 

Figura 27 – Histograma representando diferenças entre os sensores S1 e S2 em 
porcentagem dos 20 primeiros dias de medição. Fonte (Autor, 2020) 

A partir do dia 15 de julho (20 dias após o experimento), os sensores 
passaram a se comportaram de forma diferente. A diferença entre as medições dos 
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sensores S1 e S2 aumentaram, porém não ultrapassou o valor de 177, que foi 
conferida no dia 17 de agosto, à 00h.  

A Figura 28 apresenta um histograma com as medidas do valor absoluto das 
diferenças entre os sensores S1 e S2 dos próximos 20 dias de medição, mostrando 
a mudança tênue dos resultados dos sensores, e se destaca a coluna com valores 
de diferença entre os sensores maiores que 40. 

 

Figura 28 – Histograma representando diferenças de medição entre o sensor S1 e 
S2 dos próximos 20 dias de medição. Fonte (Autor, 2020) 

A Figura 29 apresenta um histograma com as medidas do valor absoluto das 
diferenças entre os sensores S1 e S2 dos próximos 20 dias de medição em 
porcentagem. Pode-se observar nesse histograma que a maioria dos valores das 
diferenças das medições entre os sensores nesse período de tempo ficaram entre 
0% e 5%. 
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Figura 29 - Histograma representando diferenças entre os sensores S1 e S2 em 
porcentagem dos próximos 20 dias de medição. Fonte (Autor, 2020) 

A Figura 30 mostra um histograma das diferenças dos sensores S1 e S2 para 
as datas a partir do dia 15 de julho até o fim do experimento. Os histogramas 
mostrados nas figuras 28 e 30 demonstram uma resposta um pouco diferente do 
primeiro histograma apresentado, comprovando assim que a partir do vigésimo 
segundo dia de experimento houve uma distinção de leituras entre os sensores S1 
e S2.  

 

Figura 30 – Histograma representando diferenças de medição entre o sensor S1 e 
S2 após primeiros 20 dias e até o fim do experimento. Fonte (Autor, 2020) 
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A Figura 31Figura 30 mostra um histograma das diferenças de medição dos 
sensores S1 e S2 para as datas a partir do dia 15 de julho até o fim do experimento 
em porcentagem. É importante observar a semelhança deste histograma com o 
histograma da figura 29, destacando a maioria dos valores das diferenças entre as 
medições na coluna de 0% à 5% também.  

 

Figura 31 – Histograma apresentando as diferenças de medição dos sensores S1 
e S2 para as datas a partir do dia 15 de julho até o fim do experimento em 

porcentagem. Fonte (Autor, 2020) 

Pode-se admitir que o valor de 177, o valor máximo das diferenças entre o 
sensor S1 e o sensor S2, que foi conferido no dia 17 de agosto, representa 19,84% 
da escala de umidade, um valor consideravelmente significativo quando se trata de 
umidade de solo, podendo impactar negativamente a análise do monitoramento de 
umidade, e podendo prejudicar culturas mais sensíveis   

Por motivos financeiros e para não prejudicar negativamente o custo do 
projeto, foi utilizado apenas 3 sensores resistivos. Porém, o ideal seria realizar o 
experimento com pelo menos 10 sensores, dessa forma, poderia ser verificado se 
o processo de oxidação acontece com todos os sensores, e ainda teríamos mais 
dados.  
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5.4  DISCUSSÃO 

Foi observado que durante as medições dos dias 24 de junho até o dia 13 de 
julho (20 primeiros dias de experimento), os sensores S1 e S2 se comportaram de 
forma muito semelhante, não apresentando variações maiores que 9% entre as 
suas leituras. Pode-se afirmar que durante os 20 primeiros dias de experimento, 
para esse tipo de solo específico estudado, os sensores se mostraram eficientes, 
regulares e confiáveis em suas leituras. 

Entretanto, a partir do dia 14 de julho em diante, os sensores S1 e S2 
apresentaram variações em suas leituras. Devido ao pouco tempo de experimento, 
ainda há dúvida sobre o porquê dos sensores apresentarem essa diferença entre 
as suas medições ao longo do experimento, e se haveria uma tendência das 
diferenças de medições aumentarem. Uma possibilidade pode ser pelo fato do 
sistema água-solo ser dinâmico, e pela água estar sempre se movimentando no 
solo, pode interferir nas medições, visto que os sensores de umidade do solo 
realizam medições pontuais.  

Outra possibilidade pode ser devido ao fato da irregularidade do solo de 
acordo com a introdução dos sensores ao longo dos dias, visto que à medida que 
se realizam várias penetrações ao longo do experimento, o solo vai ficando mais 
desestruturado, compactando as áreas mais próximas ao sensor S1 (que já estava 
no solo desde o início do experimento), e deixando outras áreas mais aeradas, 
dificultando assim a mesma condição de leitura para todos os sensores. 

Outra possibilidade apontada em outros estudos, como o de (Fritzen, 2016) 
é que os sensores resistivos se desgastam ao longo do tempo, apresentando 
processo de corrosão e oxidação das suas hastes, o que impacta negativamente a 
leitura de umidade. Isso pode ser visto na Figura 32, em que podem ser observados 
sinais de corrosão e oxidação dos sensores S1 e S2. 

  

Figura 32 - Sensores no final do experimento. Fonte (Autor 2020) 
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O sensor S3 mostrou-se importante servindo como auxílio e apoio para as 
medições dos sensores S1 e S2, registrando leituras aproximadas dos sensores S1 
e S2. Assim, o sensor S3 foi uma ferramenta para expressar a funcionalidade dos 
outros sensores, sendo um medidor da eficiência de ambos.  

O sensor capacitivo, mesmo estando fora da escala dos sensores resistivos, 
e além de ter começado a ser testado no meio do experimento, serviu também como 
apoio para a análise das medições dos outros sensores, pois suas medidas 
mostraram-se coerentes aos outros sensores. Ou seja, quando um sensor resistivo 
se mostrava mais úmido, ele também apresentava valores mais úmidos, dentro de 
sua própria escala. Isso pôde ser visto na Figura 24, com a normalização das 
leituras, mostrando uma proporcionalidade quando comparado aos sensores 
resistivos. 

Em relação ao desenvolvimento da cultura plantada, a Figura 33 e 34 
apresentam a evolução da cultura Hortelã-pimenta nos 57 dias de experimentação, 
no primeiro dia e nos últimos dias de experimento, respectivamente. 

 

 

Figura 33- Cultura no primeiro dia de experimento. Fonte: (Autor, 2020) 

 



56 

 

 

Figura 34 - Cultura nos últimos dias de experimento. Fonte: (Autor, 2020) 
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6  CONCLUSÕES 

Os sensores resistivos tiveram um bom resultado e uma regularidade em 
suas medições nos primeiros 20 dias, provando sua aplicabilidade dentro desse 
período, o que os torna adequados para serem utilizados à curto prazo. Já à longo 
prazo, sua aplicação é questionável, pois é possível prever irregularidades 
crescentes nas medições feitas pelos sensores durante o experimento. 

No dia 17 de agosto foi registrado um valor absoluto de diferença entre as 
medições dos sensores S1 e S2 de 177, que representa 19,43% dentro da escala 
de umidade. Esse valor foi o maior erro entre os sensores S1 e S2 durante todo o 
experimento. Pode-se concluir que é um valor significativo, e tratando-se de 
umidade do solo, essa diferença medida entre os sensores poderia impactar 
negativamente no monitoramento de culturas mais sensíveis.  

Quanto ao sensor capacitivo, esse se mostrou muito eficiente no decorrer do 
experimento, tanto no tempo de resposta de medição quanto na precisão das 
leituras. Não houve qualquer sinal de corrosão do sensor, e dessa forma, podemos 
afirmar que para o curto período do experimento, seria uma solução mais confiável 
do que os sensores resistivos. 

Em relação à tecnologia Arduino, ficou evidente a facilidade da sua aplicação 
para monitoramento de sensores de umidade de solo mesmo sem ter um grande 
conhecimento de microcontroladores, programação e eletrônica, sendo então essa 
plataforma de prototipagem ideal para projetos de monitoramento de umidade de 
solo.  

Desta forma, pode-se afirmar que este trabalho atendeu aos objetivos 
estabelecidos e alcançou resultados promissores. Por fim, espera-se que ele possa 
ser útil tanto para alunos e professores, assim como para outros interessados nesta 
área do conhecimento. 
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7 Trabalhos futuros 

.Considera-se importante realizar esse mesmo experimento em um intervalo 
de tempo maior, a fim de se determinar a durabilidade e eficiência desses sensores 
à longo prazo, podendo assim ter mais dados e poder ter uma melhor avaliação dos 
sensores.  

Considera-se também importante realizar outros experimentos a fim de saber 
se os sensores resistivos e capacitivos são influenciados quando expostos a 
variações de fatores externos como: temperatura; salinidade; composição química 
do solo; clima; dentre outros. 

Futuramente poderão ser escolhidas outras áreas e outros tipos de solo, 
profundidade diferentes, horários de medições diferentes, e incluídos sensores de 
temperatura junto aos sensores de umidade, podendo assim obter informações 
mais relevantes para uma melhor avaliação do funcionamento do sistema. 

Para complementar o trabalho é necessário realizar algumas medições em 
laboratórios, como tipo do solo, condutividade elétrica do solo, assim como seria 
necessário a calibração dos sensores.  
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9 ANEXO I 

 
#define pino_sinal_analogico A2 
 
int valor_analogico; 
 
void setup() { 
  
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(pino_sinal_analogico, INPUT); 
} 
 
 
void loop() { 
  valor_analogico = analogRead(pino_sinal_analogico);   
  
  
  Serial.println(valor_analogico); 
  delay(1000);         

 } 

 

 

 

 

 

 


