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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo criar um sistema de controle de umidade do 

solo usando sensores de baixo custo. A inovação consiste em utilizar um sensor tipo 

pilha eletroquímica para medir a umidade do solo e controlá-la.  A principal meta 

desse desenvolvimento é alcançar um sistema barato e possível de ser adquirido 

por pequenos produtores para reduzir o custo de produção e também melhorá-la, 

através da produção de frutos melhores e mais saudáveis. O sistema controla toda a 

irrigação  da  estufa  por  24  horas,  irrigando  quando  necessário.  Inicialmente  foi 

realizada uma avaliação de vários sensores de umidade, depois de muitos testes 

obteve-se o melhor custo-benefício com o sensor eletroquímico. A partir da escolha 

do sensor foi projetado o sistema eletrônico com as características indicadas para 

aquela  tecnologia.  O  sistema  eletrônico  foi  desenvolvido  com  uma  interface  de 

simples  configuração  onde  um  agricultor  irá  configurar  com  facilidade  o 

equipamento. Foi utilizado um sensor que mede a diferença de potencial entre dois 

materiais usando um eletrólito, que neste caso é a água. Para avaliação, os testes 

foram em uma estufa de tamanho padrão com cultivo de tomateiros, que se trata de 

uma planta com grandes problemas de ataque de doenças que em sua maioria são 

causadas pela irrigação incorreta. Os resultados foram satisfatórios, tendo em vista 

que obtivemos um aumento de produção do tomateiro em 10% e uma redução no 

ataque de doenças.
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ABSTRACT

This work aims to create a control system using low cost soil moisture sensors. The 

innovation is to use a electrochemical sensor to measure soil moisture and control it. 

The main goal of this development is to achieve an affordable equipment that can be 

purchased by small  producers to  help  reduce production costs and also improve 

farming.  The  equipment  controls  the  irrigation  of  a  greenhouse  continouslly  and 

irrigate  when  necessary.  In  this  work  many  sensors  were  evaluated  concerning 

moisture  measurement, stability and cost. After many tests it was obtained a good 

cost  benefit  result  with  the  electrochemical  sensor.  The  electrochemical  sensor 

measures the voltage difference between two materials using an electrolyte, in this 

case the water in the soil. Once the sensor was chosen, the electronic circuit was 

designed and the equipment was set to be tested. With a LCD a farmer will easily 

configure the equipment to keep the soil moisture at a programmed level. The tests 

were performed in a greenhouse and were used tomato crop. Tomato is a plant with 

huge problems of diseases mostly caused by incorrect irrigation. The results were 

satisfactory as it was obtained a 10% increase production of tomato and a decrease 

in the attack of diseases.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Apesar de a agricultura brasileira ser uma das mais avançadas do mundo, o 

fenômeno  da  globalização  da  economia  a  obriga  a  buscar  a  utilização  de 

tecnologias  de  ponta  a  fim  de  fazer  frente  aos  grandes  concorrentes  no 

mercado  internacional,  como  Estados  Unidos,  França,  Canadá,  Austrália  e 

outros. (Portal  do Agronegócio, 2009) Um espaço no mercado mundial para 

nossos  produtos  agropecuários  só  pode  ser  obtido  se  dispusermos  de 

tecnologias que possibilitem que nossos produtos sejam competitivos em preço 

e qualidade. A decisão de investir na pesquisa agropecuária nacional é, antes 

de  qualquer  coisa,  estratégica,  já  que,  dada  as  características  distintas  do 

nosso sistema produtivo, grande parte das tecnologias necessárias não está 

disponíveis em qualquer outro lugar do mundo para que simplesmente sejam 

importadas e aplicadas.

Os  equipamentos  que  estão  hoje  no  mercado  da  agricultura  de  precisão 

especificamente  sensor  de  umidade  e  sistemas  de  controle  a  partir  deste 

parâmetro são muito  caros,  portanto não atingem a maioria  dos produtores 

rurais, diminuindo a competitividade com os grandes produtores que utilizam tal 

tecnologia.

Depois  de  verificado  o  mercado  de  pequenos  produtores,  no  qual  esta 

tecnologia dificilmente chega por motivos principalmente dos custos altos dos 

equipamentos e mão de obra com pouca capacitação, surgiu o interesse em se 

desenvolver um equipamento  de controle de umidade de solo de boa precisão, 

de  fácil  manejo  e,  principalmente,  que  possua  um  preço  acessível  aos 

pequenos  produtores  que são,  na  maioria  das vezes,  excluídos  do  uso de 

tecnologias para melhoria da produção.  

Estes pequenos produtores utilizam a irrigação de forma visual não levando em 

conta a densidade do solo,  temperatura ambiente e umidade do ar,  fatores 

estes que reduzem a umidade do solo. Adicionalmente, o valor desejável da 

umidade do solo varia em função do período do ano, dificultando a utilização de 

uma umidade ideal, tendo períodos mais chuvosos e mais secos. Com isso 
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aparentemente uma superfície seca, pode ter as raízes úmidas, não precisando 

de irrigação. 

Os  sensores  encontrados  hoje  no  mercado  têm  uma  boa  precisão  e  uma 

durabilidade grande, geralmente, obtêm a umidade do solo pela medição da 

constante dielétrica do solo. O maior problema destes sensores é o custo, uma 

vez que os sensores são importados, em muitos casos caros, ficando acima 

das possibilidades de investimento dos pequenos produtores.

CULTURA DO TOMATE

Depois de algumas pesquisas e análises de quais culturas a ser utilizada, foi 

escolhido o tomate devido a sua grande sensibilidade a umidade com isso 

tendo a necessidade de um maior controle.

O tomate é uma cultura na qual a umidade influência muito desde a fase do 

cultivo  de  mudas  até  a  colheita.  O  tomateiro  é  conhecido  e  cultivado 

praticamente  no  mundo  todo  sendo  consumido  tanto  in  natura quanto 

industrializado.  Entre  os  maiores  países  produtores  estão:  Estados  Unidos, 

Rússia, China, Itália, Turquia, Egito, Espanha, Grécia, Brasil e México.

Com advento da plasticultura, muitas técnicas de cultivo se estabeleceram e 

trouxeram uma nova perspectiva de trabalho em ambiente protegido. O fato de 

proteger  as  plantas  das  intempéries  trouxe  um  ganho  em  produtividade  e 

qualidade, facilitando a vida do produtor. Esse processo produtivo ainda está 

se  estabelecendo  em  muitas  regiões  e  seu  conhecimento  e  aprendizado 

tendem a ser longos. Na região estudada esta técnica vem sendo aplicada há 

vários anos com muito sucesso porem não tinha um nível de excelência maior 

por  não possuir  dispositivos que melhorassem o controle  de pragas sem a 

utilização de defensivos.

Conjuntamente a esses fatos, o mercado está sempre exigindo produtos mais 

competitivos,  com qualidade e  ofertas  comprovadas.  O uso da plasticultura 

viabiliza todas as expectativas sendo atualmente uma ferramenta totalmente 

disponível ao agricultor.
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De forma geral, o período de saturação de água é maior no interior da estufa 

quando  comparado  ao  cultivo  a  céu  aberto,  com  formação  de  orvalho 

ocorrendo quase que diariamente e por um período prolongado. O excesso de 

umidade aliado a temperatura alta favorece a ocorrência de grande parte das 

doenças do tomateiro.

A maioria da umidade dentro da estufa provém da transpiração da planta e 

evaporação da água de irrigação do solo.  Pode-se minimizar o excesso de 

umidade através de algumas medidas tais como:

• Construção da estufa de proteção com pé direito alto;

• Realização de podas sistemáticas das folhas e pontas das hastes da 

planta diminuindo a superfície foliar e, conseqüentemente, a transpiração;

• Adoção do  mulching,  que diminui  a evaporação de água do solo e o 

volume de água de irrigação;

• Evitar  implantação  da  estufa  em  áreas  de  formação  de  nevoeiro  e 

sujeitas a encharcamentos;

• Utilização de tela nas laterais da estufa e de exaustores na parte mais 

alta da estrutura;

• A melhor maneira de acompanhar o teor de umidade relativa é por meio 

de um higrômetro;

Tanto o excesso quanto a falta de umidade são prejudiciais em determinadas 

fases do ciclo, o ideal é manter o nível ao redor de 60% com um mínimo de 

50% e máxima de 70%.

Embora o tomateiro seja uma planta muito exigente em água, o excesso de 

chuvas pode limitar  seu cultivo.  Altos índices pluviométricos e alta umidade 

relativa favorecem a ocorrência de doenças, exigindo constantes pulverizações 

de agrotóxicos. O excesso de chuva ou de aplicação de água por irrigação 

prejudica também a qualidade dos frutos, por causa da redução do teor de 

sólidos  solúveis  (º  Brix)  e  do  aumento  de  fungos  na  polpa.  Em solos  mal 

drenados, pode ocorrer acúmulo de umidade, com limitação de crescimento 
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radicular, tornando as plantas menos eficientes na absorção de nutrientes e 

mais suscetíveis às variações da umidade do solo (Embrapa, 2009).

Segundo agricultores  locais  nesta  região  o  clima com temperaturas  altas  e 

altos índices de umidade do ar,  estes dois  coeficientes juntos  favorecem o 

aparecimento de fungos e bactérias.  Isto  leva estes produtores a utilizarem 

para  contornar  este  problema  a  aplicação  de  altos  níveis  de  defensivos 

agrícola,  aumentando  os  custos  na  produção  e  obtendo  um  produto  com 

resíduos  de  veneno  maior  que  na  utilização  de  sistemas  de  controle  de 

umidade. 

Nesta região são plantadas bananeiras próximas a estufa com o objetivo de 

proteger a mesma e realizar o quebra vento assim protegendo a estufa quanto 

à transmissão de doenças entre as estufas e principalmente a ação do vento 

que destrói os plásticos da cobertura.

Neste capítulo contextualizamos o projeto e descrevemos como é a produção 

do tomate nesta região.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste projeto é criar um sistema de controle de umidade de 

solo de baixo custo, de fácil instalação e configuração, tendo como o foco o 

mercado dos pequenos produtores rurais.

Os objetivos específicos são:

• Analisar e estudar o funcionamento do sensor utilizado no projeto.

• Criar  um sistema de condicionamento  de  sinal  e  de  interface  com o 

sistema de moto-bomba.

• Criar um sistema de controle de umidade que utiliza micro- controlador 

para  controlar  a  umidade  do  solo,  mantendo-o  na  umidade  ideal 

calibrada pelo agricultor;
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• Avaliar a melhora de produção e diminuição no ataques de pragas na 

produção;

1.3 PREMISSAS DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Nesta dissertação de mestrado é abordado o estudo e desenvolvimento de um 

sistema de controle de umidade de solo a partir de um sensor potenciométrico, 

que mede a  umidade do solo  através  da  diferença de potencial  entre  dois 

materiais distintos. 

Este  dispositivo  foi  projetado para  medir  e  controlar  a  umidade  através  de 

padrões  de  umidade  pré-estabelecidos  pelo  usuário  do  sistema,  a  fim  de 

controlar  um  sistema  de  irrigação  por  gotejamento  na  estufa  de  uma 

propriedade de pequeno porte de pequenos produtores rurais. O sistema mede 

a quantidade de umidade do solo comparando a umidade ideal calibrada pelo 

usuário para aquele cultivo,  controlando quando e quanto deve ser irrigado. 

Estudos mostram que a quantidade de água ideal evita vários problemas que o 

excesso ou a falta de água pode ocasionar no cultivo de qualquer cultura, como 

no caso do tomate, por exemplo, em que solos muito encharcados facilitam a 

ocorrência de muitas doenças por bactérias, como a MURCHA-BACTERIANA 

(RALSTONIA SOLANACEARUM) onde ocorre a murcha da planta (Embrapa, 

2009).

Figura 1 - Doença no tomate (MURCHA BACTERIANA)
Fonte: Embrapa, 2009
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Com a utilização do dispositivo proposto, ira melhorar o rendimento produtivo 

conseqüentemente  diminuir  custos  de  produção,  fazendo  com  que  os 

pequenos produtores tenham um sistema de controle mais eficiente auxiliando 

no controle de qualidade e na melhoria da produção de sua propriedade, o 

agricultor será mais competitivo no mercado tão exigente como o de hoje.

1.4 ESTRUTURA DO TEXTO

No  capítulo  PROCEDIMENTOS  DE  IRRIGAÇÃO  será  abordado  o  tema 

irrigação  onde será  descrito  sobre  como e  quanto  irrigar,  serão  citadas  as 

técnicas mais usadas para irrigação. A técnica por gotejamento que será usada 

terá um detalhamento maior com isso terá uma descrição com exemplos de 

uso e projeto. 

No capítulo SENSORIAMENTO DE UMIDADE: MÉTODOS E SENSORES será 

abordado o tema sensores, que serão descritos alguns tipos de sensores que 

estão  no  mercado,  seus  recursos  e  serão  apresentados  todos  os  testes 

utilizados  até  se  chegar  ao  sensor  utilizado  no  projeto  em questão.  Serão 

apresentadas  as  análises  dos  materiais  utilizados  no  sensor,  seu 

funcionamento e a técnica para calibrar o sensor.

No capítulo PROJETO DO SISTEMA será descrito todo o projeto eletrônico do 

sistema, a placa amplificadora, a placa de potência, a placa de controle e toda 

a ligação com o sistema de motor-bomba.

Nos capítulos TESTES DO EQUIPAMENTO EM ESTUFA COM TOMATEIRO e 

RESULTADOS serão descritos todos os testes em campo do sistema, onde 

será avaliado o funcionamento do sistema eletrônico juntamente com o sensor 

de umidade. Adicionalmente, serão descritas as melhorias obtidas na produção 

de tomates com a utilização do sistema proposto.

O  trabalho  é  finalizado  com  as  considerações  finais,  sugestões  de 

aperfeiçoamentos e de parcerias para a realização de mais testes com esta 

cultura  e  também,  sugerindo  testes  adicionais  com  outras  culturas,  dando 

prioridade às cultivadas em na cidade de Vilhena-RO.
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2 PROCEDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO

Existem vários fatores que devem ser analisados para a criação de um projeto 

de  irrigação  que  atenda  as  necessidades  do  cultivo  escolhido.  Devem-se 

escolher  requisitos  básicos  para  que  a  planta  tenha  um  melhor 

desenvolvimento  com diminuição de doenças e  otimização na utilização de 

recursos naturais como a água que com o passar dos anos vão se tornando 

mais escassos e com alto valor,  logo aumentando o valor da produção. No 

caso da utilização na região testada foi utilizada água proveniente de um poço 

artesiano.

Para conseguir essa melhoria na produção são utilizadas várias técnicas para 

um melhor aproveitamento destes recursos. Deve-se analisar a topologia do 

solo onde será implantada a irrigação, tipo de solo, disponibilidade de água, 

tipo do cultivo entre outros. Na realidade tem que ser feito um projeto bem 

detalhado de todo o processo para chegar a um sistema mais próximo ao ideal 

para o cultivo escolhido. Toda planta necessita de uma quantidade de água 

adequada para o seu melhor desenvolvimento. A seguir serão descritos alguns 

métodos de análise para uma melhor irrigação.

2.1 PLANEJANDO A AGRICULTURA IRRIGADA

A irrigação não deve ser considerada, apenas, como a captação, a condução e 

o fornecimento de água. O uso adequado da irrigação requer o conhecimento 

das relações que existem entre vários setores: o solo, a água, a planta e o 

clima.

Ao iniciar um projeto de irrigação o agricultor dever ter em mente aumentar a 

produção, economizar trabalho e água, reduzir estragos no solo, a perda de 

nutrientes, etc.

7



2.2 PROFUNDIDADE DAS RAÍZES

As plantas absorvem água através de suas raízes. Existem plantas que têm 

raízes  mais  próximas  da  superfície,  como  as  hortaliças,  e  outras  mais 

profundas, como o milho. Dependendo da profundidade das raízes, as plantas 

podem utilizar maior ou menor quantidade de água do solo.

A  maior  quantidade  de  raízes  de  uma  planta  encontra-se  na  camada 

superficial,  no  pé  da  planta,  até  mais  ou  menos  30  centímetros  de 

profundidade.  Isso  acontece  na  maioria  das  culturas.  Nesta  zona  a  planta 

consome  a  água  do  solo  mais  rapidamente,  desde  que  as  condições  de 

temperatura e circulação do ar sejam favoráveis. A umidade do solo na camada 

mais superficial  diminui  mais rapidamente por causa da evaporação que na 

superfície é mais intensa (Curso Básico de Irrigação – volume 3, 1988).

As culturas podem ser classificas de acordo com a profundidade alcançada 

pela maioria de suas raízes como descrito no quadro 1. 

Quadro 1 - Classificação de Algumas Culturas em Função da Profundidade das 
Raízes.
Tipos de Raízes Profundidade das Raízes Culturas

Raízes superficiais Até 60 centímetros A maioria das hortaliças

Raízes medianas Até 1,20 metro Algodão,  cana-de-açúcar, 
batata     

Raízes profundas Até 1,80 metro Alfafa, milho e frutíferas
Fonte: Curso Básico de Irrigação – volume 3, Ministério da Irrigação

2.3 A INTENSIDADE DA IRRIGAÇÃO

A intensidade da irrigação representa a quantidade de água necessária a ser 

aplicada por dia.

Quando  se  coloca  menos  água  do  que  a  quantidade  consumida  pela 

evapotranspiração, o desenvolvimento da planta é prejudicado devido à falta de 

água. Colocando-se água em excesso, provoca-se o encharcamento do solo. 

Além disso, a aplicação da água demais, em solos muito permeáveis como os 

arenosos, provoca a infiltração em profundidade. Isso causa elevadas perdas 

de água, pois as plantas não absorvem a água que fica armazenada nas zonas 
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mais profundas do solo, longe do alcance das raízes. A água demais provoca, 

também, a perda de nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. 

Tudo isso diminui o rendimento agrícola (Curso Básico de Irrigação – volume 1, 

1988).

Certas plantas dão indicações claras de falta de água. É o caso do algodão, do 

milho,  da  batata  e  do  feijão.  Quando  o  verde  da  folhagem da  batata,  por 

exemplo, atinge um tom mais escuro, é sinal que a planta começa a sentir a 

falta de água.

Por  isso  é  muito  importante  saber  qual  a  umidade  ideal  de  uma  planta  e 

também saber o teor de umidade do solo com isso sabendo o momento e a 

quantidade ideal de água a ser colocado no solo para aquele cultivo.

2.4 MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO

Métodos de irrigação já foram usados desde a época dos egípcios há 4000 

anos,  com  métodos  rudimentares  como  o  de  inundação.  Existem  vários 

métodos de irrigação como,  por  exemplo,  os  por  aspersão,  inundação,  por 

sulcos etc. Este trabalho se concentra na irrigação localizada (gotejamento), 

dentro de estufas que é o método mais utilizado na região de Vilhena-RO. Este 

método  apresentou  melhor  desempenho  em  comparação  ao  método  por 

aspersão na produção do tomate, com isso reduzindo o consumo de água, de 

agrotóxicos e assim melhorando os frutos. Isso acontece por vários motivos, 

um deles a não irrigação foliar em comparação ao método por aspersão onde 

água é  colocada em toda a  planta  podendo  causar  problemas  de bactéria 

principalmente no tomate.

2.5 IRRIGAÇÃO LOCALIZADA

É o sistema de irrigação em que a água é aplicada diretamente na região 

radicular em pequenas intensidades (baixa vazão) e alta freqüência (turno de 

rega pequeno), mantendo esse solo próximo à capacidade de campo que seria 
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a capacidade máxima de água que o solo pode reter em condições normais de 

campo. (Curso Básico de Irrigação – volume 2, 1988).

Nos sistemas de irrigação localizada a água se distribui por uma rede de tubos, 

sob  baixa  pressão.  Os  emissores  são  fixos  na  tubulação  dispostas  na 

superfície do solo ou enterradas, acompanhando as linhas de plantio. 

Visando maior economia de água e redução do custo de irrigação, por unidade 

de área, foi desenvolvido o método de irrigação por gotejamento.

Existem dois métodos de irrigação localizada: Gotejamento e Microaspersão.

No Brasil há cerca de 200.000 hectares irrigados, tendendo a uma expansão 

devido ao desenvolvimento de altas tecnologias (gotejadores, microaspersores, 

acessórios e controladores).

O  gotejamento  é  composto  por  emissores,  denominados  de  gotejadores, 

através dos quais a água escoa após ocorrer uma dissipação de pressão ao 

longo da rede de condutos. As vazões são usualmente pequenas variando de 2 

a 10 litros por hora.

Para culturas permanentes e de grande espaçamento, tais como culturas de 

grande porte, os emissores são peças individuais, que podem ter uma ou mais 

saídas acopladas à linha lateral. 

Em  culturas  anuais  (tomate,  morango,  cana-de-açúcar,  etc)  a  linha  lateral 

contém saídas ou emissores fabricados em uma única peça, usualmente com 

pequeno espaçamento (0,15 a 1 m). (Cientec, 2009).

O método de irrigação por gotejamento apresenta as seguintes vantagens:

• Não necessita de muita mão-de-obra

• Pode ser aplicada em terreno de qualquer topografia.

• Economiza e distribui uniformemente a água.

• Não apresenta problemas de operação em função do vento.

• Assegura uma distribuição uniforme de fertilizantes.
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• Os espaços entre  as linhas e plantas permanecem secos evitando o 

aparecimento de ervas daninhas.

• Não provoca erosão.

• Os condutores são flexíveis facilitando a instalação.

Desvantagens:

• Ainda possui custo inicial elevado.

• Potencial  de entupimento dos emissores pela deposição de partículas 

minerais e orgânicas.

2.6 COMPONENTES DA IRRIGAÇÃO LOCALIZADA 

Os componentes típicos da irrigação localizada incluem a estação de recalque, 

o  cabeçal  de  controle,  linhas  principais,  secundárias,  laterais,  emissores, 

válvulas e acessórios.

Na  Figura  3  apresenta-se  o  esquema  de  um  sistema  de  irrigação  por 

gotejamento mostrando todos os seus componentes. (CIENTEC, 2009).
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Figura 2 - Esquema de um sistema de irrigação por gotejamento mostrando todos 

os seus componentes. Fonte: Cientec, 2009.

Legendas:

1: Bombeamento, onde se encontra o conjunto de moto bomba; 

2: Cabeçal de controle, é o cérebro do sistema. Nele ocorrem vários processos 

fundamentais, tais como a filtragem da água, a mistura dos fertilizantes e a 

distribuição da água para os vários setores.

3: Tubulação de recalque é a tubulação de saída da bomba; 

4: Linha principal de distribuição de água onde se encontra as ramificações das 

linhas laterais; 

5: Válvulas reguladoras de pressão; 

6: Linha de derivação; 

7: Linhas laterais são as linhas onde levem a água até os emissores.  

8: Emissores são os gotejadores ou micro aspersores; 
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2.7 DOENCAS CAUSADAS PELA IRRIGAÇÃO

As hortaliças são espécies vegetais altamente sensíveis ao ataque de doenças, 

especialmente as de origem fúngica e bacteriana. Conquanto a água seja o 

fator com maior influência sobre a incidência de doenças em uma lavoura, os 

horticultores irrigam, geralmente, de forma inadequada e em excesso.

Para  hortaliças,  a  adoção de um manejo  adequado da água pode implicar 

ganhos adicionais de produtividade e de qualidade e redução no uso de água, 

energia  e  agrotóxicos,  enquanto,  para  outras,  pode  representar,  em  curto 

prazo, apenas pequenos incrementos de produção. Todavia, o horticultor deve 

ter  em  mente  que  a  irrigação  em  excesso  favorece  a  disseminação,  a 

multiplicação  e  o  inicio  do  processo  infeccioso  de  uma  série  de  doenças, 

especialmente as bactérias. Assim, o manejo adequado da irrigação, evitando 

principalmente excessos, é provavelmente a medida de controle integrado de 

doenças com maior eficiência.

Algumas doenças de solo comuns em áreas irrigadas são: podridão-mole em 

alface, batata, brássicas, cebola e cenoura, murcho-bacteriana e rizoctoniose 

em batata e tomate; murcha-de-esclerócio em tomate entre outras.

Embora a maioria das doenças seja favorecida pelo excesso de água no solo, 

outras encontram condições favoráveis sob irrigação deficitária. Por exemplo, a 

sarna-comum da batata aumenta de intensidade em solos secos.

O manejo inadequado da água pode ainda favorecer a ocorrência de várias 

doenças de ordem fisiológica. A deficiência de água no solo afeta a absorção 

de  cálcio,  provocando  podridão  apical,  o  coração  preto  em  frutos  como 

berinjela, pimentão e tomate como mostra a Figura 4.
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Figura 3 - Podridão apical. Fonte: MAROUELI (2001).

O manejo da irrigação deve, portanto, ser considerado pelo horticultor como 

medida preventiva no controle integrado de doenças. Dessa forma, além dos 

benefícios diretos de uma irrigação bem realizada, podem-se fazer reduções 

expressivas no uso de agrotóxicos, aumentando, assim, a receita líquida do 

horticultor e reduzindo a contaminação do meio ambiente, das fontes de água e 

das hortaliças oferecidas ao consumidor.

Como foi visto neste capítulo existem maneiras corretas de se implantar uma 

irrigação localizada podem-se também verificar como a irrigação tem influencia 

na produção das hortaliças, principalmente na diminuição de doenças.
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3 SENSORIAMENTO DE UMIDADE: MÉTODOS E SENSORES 

Neste capítulo serão descritos primeiramente o método de determinação da 

quantidade de umidade do solo através do método gavimétrico direto e também 

o ensaio realizado juntamente com os cálculos das amostras. 

Serão descritos os sensores  que foram construídos no decorrer dos estudos, 

os testes feito com eles, alguns sensores encontrados no mercado nacional e 

para finalizar vamos descrever  o sensor utilizado,  seu fucionamento e suas 

propriedades.

3.1 UMIDADE DO SOLO

Normalmente o teor de umidade do solo é definido em porcentagem com base 

no  “peso  seco”  (Ps).  Tomando-se  o  peso  da  amostra  úmida  (Pu)  em 

quantidades significativas que podem variar de 10 a 200g em massa (variação 

essa que é diretamente proporcional a precisão dos cálculos), subtrai-se esse 

valor  do peso seco,  que é obtido com a amostra submetida a uma estufa. 

(KLAR, 1991).

3.2 MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DO SOLO

Existem diversos métodos para a determinação do conteúdo de umidade do 

solo, todos com algumas limitações: ou são de precisão, ou são dispendiosos, 

ou morosos, ou, ainda, trabalhosos. 

3.3 GAVIMÉTRICO DIRETO

O método  usado  nesta  dissertação  para  testes  comparativos  foi  o  Método 

Gravimétrico Direto

Essa metodologia consiste em se pesarem amostras úmidas e secas; obtém o 

peso  da  amostra  seca  com  pesagem  em  estufa  a  105-110°C  até  peso 

constante. (KLAR, 1991).
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Material necessário:

• Cápsulas de alumínio com capacidade para 50/200g de solo;

• Estufa a 102-110°C;

• Balança com sensibilidade de 0,1g;

• Trado amostrador;

Método:

• Pesar a cápsula vazia, obtendo-se a tara;

• Retirar amostras do solo com trado ou enxadão ou outro instrumento, 

atentando-se  para  que  as  amostras  de  diferentes  horizontes  não  sejam 

misturadas durante a retirada;

• Colocar a terra na cápsula, fechando-a bem, para que não haja saída de 

vapor de água;

• Pesar o conjunto , obtendo-se o “peso úmido” (Pu);

• Levar a estufa por 24 a 48 horas (até o peso constante);

Ou

• Mudar de recipiente e levar ao forno de microondas em 3 seções de 5 

minutos para secagem ou ate obter peso constante;

• Pesar novamente, obtendo-se o “peso seco” (Ps) e, por diferença em 

Pu, o peso da água(Pa);

• Determinar o teor de umidade;

a) Com base em peso seco:

100*%
Ps
PsPua −=

b) Com base em volume:

Daa*=Θ
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em que Da = densidade aparente do solo

Este  método é  simples,  direto  e  usa equipamentos  não-onerosos,  porém é 

trabalhoso e demorado.

Há  possibilidades  de  se  usar  forno  de  microondas  comercial,  que  diminui 

sobremaneira  o  tempo  de  secagem.  Há  que  se  considerar  o  número  de 

amostras, a potência e o tamanho do forno.

Outra possibilidade seria a queima da amostra com álcool, ou ainda o uso de 

um recipiente tipo de uma frigideira sobre o fogo, que também podem levar a 

resultados satisfatórios, desde que convenientemente manuseados e testado 

(KLAR, 1991).

Os objetivos da determinação devem ser levados em consideração.

Ensaio realizado
Foi  realizado  o  ensaio  do  grau  de  umidade  para  calibração  do  sensor  de 

umidade. Para tal, foram utilizados os seguintes materiais para o experimento:

• Recipiente para colocar a amostra de solo;

• Recipiente para secagem do solo;

• Forno de microondas convencional 900watts;

• Balança de precisão de 0,1g;

• Sensor de umidade; 

• Multímetro para leitura do valor da umidade, dado pelo sensor.

A amostra de solo foi retirada da estufa onde os testes foram realizados a uma 

profundidade de 20 cm que é a mesma na qual foram realizados os testes do 

sistema. Após este processo foi  colocada a amostra no recipiente para que 

fosse introduzido o sensor para a leitura da umidade. Após este procedimento, 

foi  retirada  a  amostra  de  solo  deste  recipiente  e  colocada  no  recipiente 
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(cerâmico por se tratar de um forno de microondas) de secagem, o qual foi 

pesado juntamente com a amostra do solo.

A amostra foi secada em forno microondas três vezes por um período de 5 

minutos cada, totalizando um período de 15 minutos.

Após isto, foi feito a pesagem do recipiente com a terra seca, foram verificados 

os dados necessários para se calcular o valor da umidade daquela amostra de 

solo.

Segue abaixo os parâmetros para o calculo:

Pu=63,2g

Ps=40,8g

Calculo da umidade:

100*%
Ps
PsPua −=

%9,54100*
8,40
8,402,63% =−=a

O valor calculado da umidade daquela amostra de solo estava em torno de 

54,9%.

Foram realizados testes de calibração do sensor utilizando a experiência do 

agricultor  como  parâmetro  da  umidade  ideal.   Levamos  em  conta  que  a 

calibração ideal feita por esta experiência seria a ideal para esta região, ou 

seja, 60% de umidade no solo. Os testes foram realizados com o sensor em 

uma profundidade no solo de cerca de 20 cm, onde se encontram o maior 

número de raízes da planta.

Como verificamos anteriormente o valor que foi calibrado não seria o de 60% 

mas sim de 54,9%, com valores calculados com o sistema gravimétrico descrito 

acima. 
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3.4 SENSORES 

Foram  realizadas  várias  experiências  com  alguns  tipos  de  sensores.  Foi 

utilizado primeiramente um sensor com duas hastes de aço, em seguida um 

sensor feito de placa de fenolite com trilhas de cobre com espaçamento muito 

pequeno,  foi  feito  também  com  um  sensor  comercial  que  mede  umidade 

relativa e temperatura e por último foi utilizado um sensor potenciométrico. 

Este sensor potenciométrico que tem como princípio de funcionamento a pilha 

galvânica,  medindo  a  umidade  através  da  óxido-redução  dos  materiais 

utilizados em contato com a umidade e ar do solo.

Este sensor é constituído por dois tipos de materiais com isso gera-se uma 

diferença de potencial  (E  ou  V)  entre  os  dois  eletrodos.  Esta  diferença de 

potencial está relacionada à quantidade de umidade que está contida no solo.

3.5 SENSORES COMERCIAIS

No mercado brasileiro existem vários sensores comercializados, mas todos têm 

um custo muito alto, impossibilitando o pequeno agricultor de adquiri-los. Além 

deste problema, os sensores comercializados, não têm um sistema de controle 

de umidade associado, no qual o próprio sensor está integrado a um sistema 

de controle que realiza o controle de umidade do solo de acordo com o cultivo 

desejado  através  de  um  sistema  calibrado.  Estes  dispositivos  geralmente 

fazem apenas a medição da umidade do solo,  onde o proprietário terá que 

adquirir  vários  outros  dispositivos  para  implantar  o  controle  da  umidade, 

encarecendo  ainda  mais  o  sistema.  Abaixo  são  citados  alguns  sensores 

comerciais disponíveis.

O primeiro sensor que descrito é o ML2X mostrado na Figura 8 (LABEL, 2009) 

que  é  distribuído  pela  empresa  Hobeco  Sudamericana,  o  qual  é  vendido 

apenas o sensor por um valor de US$ 2.778,00 valor este orçado em junho de 

2007.
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Figura 4 - Sensor de umidade de solo ML2X.

O segundo sensor pesquisado é o 250-124 da NovaLynx Corporation, o qual 

tem seu preço em torno de R$ 2.180,00. 

Figura 5 - Sensor de umidade de solo 250-124.

Tendo em vista os custos acima se verifica como fica difícil para um pequeno 

produtor  rural  adquirir  um equipamento  deste.  Estes  dados acima ainda só 

estão  cotados  os  valores  sem  os  displays  de  visualização  e  sistemas  de 

controle de umidade automático.
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3.6 EXPERIÊNCIAS INICIAIS

Foram  realizados  alguns  testes  com  o  material  empregando-se  técnicas 

diferentes  até  ser  definido  o  sensor  apresentado  neste  trabalho.  Os  testes 

foram feitos com três tipos de sensores, os quais serão descritos a seguir:

3.6.1 PRIMEIRO SENSOR – HASTES DE AÇO

Neste sensor foi utilizado hastes de aço onde seria medida a resistividade do 

solo. Primeiramente foram colocadas duas hastes separadas por uma distância 

de 1 cm aproximadamente e não foi obtida uma estabilidade boa. A partir daí 

foi colocado gesso para a filtragem da água com isso aumentado sua pureza e 

eliminando resíduos que pudessem alterar a medida da resistividade (Figura 6).

Feito  isso  se  chegou  a  conclusão  que  este  sistema  não  era  estável 

possivelmente pela distância das hastes, a qual poderia estar interferindo na 

medida.

Figura 6 - Sensor de hastes de aço.
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3.6.2 SEGUNDO SENSOR

A partir do resultado dos testes do primeiro sensor foi decidido implementar um 

sensor  que  tivesse  uma  distância  menor,  de  forma  a  se  obter  um  melhor 

desempenho e sensibilidade.

Este sensor foi feito com uma placa de fenolite desenhando-se duas trilhas que 

não  tem  contato  uma  com  a  outra  (Figura  7).  A  partir  daí  foi  medida  a 

resistividade do solo, verificando-se que o sensor não apresentava uma boa 

estabilidade. Foi medida também a diferença de potencial entre as trilhas, mas 

também não foi obtido um bom resultado, destacando-se que a estabilidade e 

sensibilidade que foram muito ruins. Também temos a corrosão do cobre e do 

estanho, com a prova do tempo.

Figura 7 - Sensor de fenolite – cobre.

3.6.3 TERCEIRO SENSOR

No terceiro teste foi utilizado o componente eletrônico SHT75 que é um sensor 

de umidade relativa e temperatura mostrada na Figura 8 (SENSIRION, 2009).
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Este sensor é de simples implementação e de grande precisão, como mostra a 

quadro 2, mas ele foi desenvolvido para ser utilizado para medição de umidade 

relativa e não para umidade de solo.

Quadro 2 - Precisão sensor SHT75 (Fonte: SENSIRION, 2009). 

O quadro 2 mostra os modelos dos sensores com suas perspectivas pinagem e 

precisões de umidade e temperatura. 

Foram feitos teste de funcionamento deste sensor, o qual ao ser utilizado para 

medir umidade relativa e temperatura, teve um grande sucesso com números 

precisos  levando  como  comparação  medições  de  sites  meteorológicos 

conhecidos e confiáveis.

Figura 8 - Sensor SHT75.
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Após estes testes de operação do sensor, este foi colocado em um cano de 

PVC, no qual foram feitas aberturas nas laterais e colocado uma proteção por 

tela, como é mostrado na Figura 9.

Todo este procedimento foi  feito para isolar o sensor da terra para não ter 

contato direto com o solo úmido, mas apenas medir a umidade que estiver 

dentro do solo através da umidade relativa. Foram realizados testes em hortas 

na região de Campo Largo-PR onde não foram obtidos bons resultados. Como 

a evaporação da água do solo é constante, a medida da umidade sempre se 

mantinha em altos graus. Quando foi realizada a medida da umidade relativa 

ela estava em 60% a partir do momento que foi colocado no solo aumentou 

para  80% e depois  para  85%,  tendo provocado a acumulação de água no 

sensor  e  elevando a para 98%. Outro problema encontrado foi  que,  com a 

evaporação da água do solo, a água se acumulava no tubo e na superfície do 

próprio sensor, acarretando em uma medição de umidade máxima do sensor 

mesmo com a redução da umidade.

Figura 9 - Sensor SHT75 protegido
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3.7 SENSOR POTENCIOMÉTRICO

Um sensor  potenciométrico  nada mais  é  do  que uma pilha  galvânica  onde 

existem dois  metais distintos que sofrem óxido-redução.  Um funciona como 

anodo e outro como catodo assim gerando uma diferença de potencial elétrico.

O procedimento consiste em medir a diferença de potencial entre os eletrodos 

submergidos  em  uma  solução  eletrolítica,  onde  o  potencial  em  um  dos 

eletrodos é  a  função de  concentração da espécie  a  ser  medida.  Podemos 

exemplificar:  eletrodos  de  pH,  eletrodos  de  medidas  para  óxido-redução, 

eletrodos específicos (GENTIL, 1996).

3.7.1 FUNCIONAMENTO DO SENSOR POTENCIOMÉTRICO

O  sensor  potenciométrico  tem  o  seu  funcionamento  no  princípio  da  pilha 

galvânica. A pilha galvânica (Figura 10) ocorre quando dois metais ou ligas 

diferentes então em contato com o mesmo eletrólito. Sabe-se que o metal mais 

ativo na tabela de potencial de eletrodo funciona como anodo da pilha, isto é, 

cede elétrons, sendo, portanto corroída. (Gentil, 1996).

Figura 10 - Esquema pilha eletroquímica. Fonte: (GENTIL, 1996).
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3.8 SENSOR DE UMIDADE UTILIZADO (ZAMAK)

O sensor de umidade utilizado foi um sensor eletrolítico, no qual existem dois 

metais,  um funcionando  como anodo  e  o  outro  como catodo,  ou  seja,  um 

cedendo elétrons e o outro recebendo.  Com esse processo o sistema gera 

certo  nível  de  energia,  gerando  uma  diferença  de  potencial  que  pode  ser 

medida e podendo ser calculada o grau de umidade do solo.  Este grau de 

umidade é medida em mV, com isso este sinal do sensor tem que ser tratado 

para  ser  utilizado  pelo  conversor  analógico-digital  que  está  no  sistema  de 

controle.  Este  sinal  será  amplificado  pela  placa  de  amplificação  que  está 

instalada no sensor de umidade, descritos no projeto eletrônico.

Para a utilização deste sensor foi feita uma análise dos materiais utilizados no 

sensor que foi  adquirido no comércio local.  Esta análise foi  bem detalhada, 

sendo  que  a  partir  da  mesma  pode-se  reproduzir  o  sensor  sem nenhuma 

complicação e com baixo custo, pois o mesmo é feito de materiais baratos. A 

seguir  são apresentados  os  espectros  de  raios-x  dos  materiais  da  haste  e 

ponteira (Figuras 11 e 12). Nestes espectros são apresentados os elementos 

químicos preponderantes dos materiais, como demonstra o gráfico percebe-se 

que a haste foi fabricada em latão (cobre e zinco) e a ponteira em liga zinco-

alumínio conhecida como ZAMAK.

Este sensor tem suas dimensões de 0,5 cm de raio e 20 cm de comprimento 

onde sua haste de 17 cm é latão e sua ponteira de 3 cm de ZAMAK, como 

mostra a figura 13.

Segundo especialistas consultados e estudos de grau de corrosão em material 

deste tipo, podemos afirmar que o mesmo terá uma vida útil de pelo menos 2 

anos e sua troca se fará necessária após este período.

26



Figura 11 - Gráfico de análise da haste

Figura 12 - Gráfico de análise da ponteira

Estes materiais são de fácil acesso e de baixo custo, podendo ser utilizados 

vários sensores com custo reduzido. Este quesito foi umas das preocupações 

do projeto,  tendo em vista  que o mercado que o sistema quer atingir  é  de 

pequenos produtores rurais e o sistema precisa possuir um preço acessível ao 

consumidor final.
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No caso do sensor acima, a ponteira que é formada basicamente por zinco (Zn) 

por  isso é  o anodo,  ou seja,  esta parte  que sofre  oxidação.  Na sua haste 

encontra-se uma concentração maior de cobre (Cu),  que seria  o catodo do 

processo onde sofre redução.

O anodo seria a parte negativa do processo e o catodo a parte positiva, assim 

conforme a concentração de eletrólito, no nosso caso a água, será medida o 

valor da umidade do solo.

Figura 13 - Imagem do sensor de umidade.

3.9 AVALIAÇÃO DO SENSOR DE UMIDADE

Para a obtenção de um referencial de umidade para o sistema foi utilizado o 

método gravimétrico direto, como objetivo de verificar se o sensor teria uma 

boa precisão por ser um sensor de baixo custo. Este sistema foi projetado para 

ser usado com base na experiência do agricultor. Assim, ao ligar o controlador 

de umidade o agricultor calibra o sistema, indicando a umidade considerada 

ideal  para  a  cultura  que  está  sendo  irrigada.  A  partir  deste  comando  o 

controlador de umidade liga e desliga a bomba de irrigação. Uma calibração 

inicial, no entanto, é feita “em fábrica”, para garantir uma precisão mínima do 

sistema. A primeira calibração teria a função de se obter um valor ideal  de 

umidade usado nesta região com isso teríamos a umidade ideal feita por um 

agricultor local que possui experiência superior a de 8 anos na produção da 

hortaliça analisada. Realizada esta calibração o equipamento foi levado até o 

local do plantio e irrigou até um ponto considerado ideal. Depois, foi inserido o 

sensor de umidade no solo e aguardou cerca de 45 segundos até estabilizar a 

leitura  do  sensor  quando  foi  calibrado  o  sensor  com  a  umidade  naquele 

instante.
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A segunda calibração tem a função de validar e verificar o valor desta umidade 

ideal calibrada através da experiência do agricultor, que foi realizada seguindo 

os procedimentos do processo gravimétrico direto. Foi retirada uma amostra de 

solo, colocado em um recipiente, molhado e foi inserido o sensor de umidade 

onde foi  anotado um valor  em torno de 60% de umidade.  Em seguida,  foi 

realizado o teste gravimétrico direto  onde se obteve a umidade do solo  de 

54,9%.

Neste capítulo foi visto o método gravimétrico direto que indica a quantidade de 

umidade  do  solo  através  de  ensaios  de  amostras  em peso  seco  e  úmido, 

também foram mostrados sensores comerciais encontrado em representantes 

brasileiros, sensores testados no desenvolvimento do projeto, a descrição do 

funcionamento do sensor utilizado bem como suas características e a avaliação 

do sensor.
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4 PROJETO DO SISTEMA

O sistema  proposto  é  um dispositivo  de  baixo  custo,  de  fácil  instalação  e 

manuseio,  o  qual  o  agricultor  poderá  configurá-lo  com  muita  facilidade.  O 

sistema já foi projetado com o intuito de facilitar a sua instalação. Para isto, o 

agricultor terá que apenas saber ler o que o sistema está descrevendo em seu 

display de cristal líquido.

O projeto  eletrônico  consiste  em uma placa microcontrolada que é a  parte 

inteligente do sistema, uma placa de amplificação do sinal gerado pelo sensor 

de umidade e uma terceira placa que é utilizada para realizar o acionamento da 

moto-bomba para a irrigação do cultivo. Foi utilizado também um contator da 

marca WEG e uma moto-bomba de 1 cv para enviar a água com uma pressão 

constante. Este motor e os dispositivos eletrônicos vão trabalhar todos juntos 

controlando o sistema de irrigação.  Neste capítulo serão descritos todos os 

dispositivos  projetados  e  detalhados  o  seu  funcionamento  e  onde  irá  ser 

utilizado no sistema. Foi usado um sensor de umidade que utiliza uma haste 

com  dois  materiais  de  diferente  composição  que  geram  uma  diferença  de 

potencial com isso medindo a umidade do solo, como descrito na seção 3.11.

Figura 14 - Descrição do Dispositivo
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Legenda:

B1 – Botão de entrada de Dados. S+ e S- - Alimentação do sensor.

B1 – Botão de avançar. E1,E2 e E3 – Entradas de sinal

S1, S2 e S3 – Saídas de sinal

Este  dispositivo  é  composto  basicamente  por  um  display  de  cristal  liquido 

(LCD) onde serão mostradas as informações de calibração, o valor calibrado e 

outras  configurações,  botões  de  entrada  de  informação  onde  serão 

selecionadas as opções mostradas pelo display de LCD e entradas e saídas 

(E1,E2,E3,S1,S2,S3) para realizar a interação do sensor e controles a serem 

realizados como por exemplo o acionamento de um conjunto de motor bomba.

4.1 PROJETO ELETRÔNICO

Foi projetado o sistema automático de controle de umidade e irrigação, no qual 

foi utilizado um microcontrolador PIC 16f877A da Microchip. Este componente 

é  responsável  pelo  controle  do  sistema,  fazendo  as  leituras  do  sensor  de 

umidade que disponibiliza um sinal elétrico. Este sinal elétrico é a informação 

da umidade do solo, quanto maior este valor maior será a umidade contida no 

solo. De posse desta informação é possível realizar o controle da umidade.

Este controle foi realizado no microcontrolador por um software de baixo nível 

que foi implementado em linguagem C e faz o controle e acionamento de uma 

bomba  de  água  para  enviar  a  água  pelas  mangueiras  de  irrigação  por 

gotejamento.

Este sistema está dividido em cinco partes: interface de controle, interface de 

potência, sensor de umidade, bomba de água e mangueiras de gotejamento. O 

projeto  das  partes  de  todo  sistema  será  descrito  a  seguir  através  de  um 

diagrama de blocos do sistema (Figura 15).
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Figura 15 - Diagrama de bloco do sistema.

4.1.1 PLACA AMPLIFICADORA

Para  realizar  a  interface  com  o  sensor  foi  preciso  implementar  um  placa 

eletrônica com um condicionador de sinais, que tem a função de amplificar o 

sinal  vindo  do  sensor  de  umidade.  Foram  utilizados  componentes  comuns 

encontrado no mercado da eletrônica, como o lm324 - amplificador operacional 

usado na configuração não inversora.

Foi calculado um ganho de 10 vezes, pois o sinal gerado pelo sensor tem um 

valor  baixo  e  que  para  ficar  em uma faixa  que  o  sensor  consiga  ler  uma 

variação boa foi utilizado este ganho, considerando a faixa de tensão de leitura 

do  sensor  de  umidade.  Foi  também  colocada  uma  proteção  contra 

sobretensões  que  porventura  possam  ocorrer  devido,  por  exemplo,  uma 

descarga atmosférica.

Na figura 16 apresenta-se o diagrama do sistema de amplificação do sinal do 

sensor.
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Figura 16 - Placa de amplificação do sinal

4.1.2 PLACA DE POTÊNCIA

Foi realizado o projeto de uma placa que é responsável pela interface entre a 

placa de controle e a moto-bomba. Para acionar o motor que funciona com 

220V foi  necessário  acrescentar  um contator,  e  para  acionar  este  contator 

usou-se um estágio de potência na saída do microcontrolador, conforme figura 

17. 

 

Figura 17 - Circuito de potência  
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Para garantir o isolamento entre o circuito de potência e a placa de controle foi 

utilizado um componente optoeletrônico.

O  optoacoplador  utilizado,  4n25,  é  mostrado  na  Figura  18.  Verifica-se  a 

presença do diodo emissor de luz (pinos 2 e 3) e do fototransistor (entre pinos 

8 e 5).

Figura 18 - Esquema do optoacoplador 4n25

Este componente polariza um transistor com a função de acionar um relé que 

por sua vez aciona o contator do motor da bomba de água. 

4.1.3 CONTATOR

Para  a implementação da interface  de  acionamento  da  bomba de água foi 

utilizado um componente chamado contator. Este componente tem a função de 

realizar o chaveamento da carga, assim alimentando a bomba de água. 

Figura 19 - Contator CW07.10 WEG.
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4.1.4 PLACA DE CONTROLE

A placa de controle contém o microcontrolador que recebe os sinas do sensor 

de  umidade,  verifica  os  níveis  pré-programados  e  faz  o  acionamento  dos 

motores via placa de potência.

O  sinal  do  sensor,  sendo  analógico,  é  inicialmente  digitalizado  por  um 

conversor  A/D de 10 bits  no  microcontrolador.  O sinal  digitalizado alimenta 

então o algoritmo de irrigação e, uma vez atingidos os níveis programados, 

envia comandos para ligar ou desligar a bomba de água.

Como  o  microcontrolador  possui  memória  flash,  não  volátil,  as  últimas 

informações ficam guardadas, bem como os valores de umidade programados 

pelo agricultor.

O sistema irá realizar o monitoramento 24 horas por dia e quando a umidade 

estiver abaixo do valor configurado aciona a bomba, com isso mantendo um 

grau de umidade considerado ideal para aquele cultivo. Para que o sistema não 

seja acionado seguidamente em um curto espaço de tempo foi  usado uma 

função de histerese, com um nível de corte para mais e para menos. Assim o 

sistema fica calibrado com um valor e a partir deste poderá variar em média 

15%  para  mais  e  para  menos,  evitando  uma  queima  da  bomba  pelos 

acionamentos constantes e seguidos, utilizando um nível de variação aceitável 

pelos especialistas neste cultivo.

Nos primeiros testes realizados com o sistema tivemos alguns problemas de 

interferência eletromagnética (EMI) pelo sistema utilizado para chaveamento do 

motor.  Pelo  fato  do  contator  se  tratar  de  um  sistema  com  bobina  e 

enrolamento, o qual utiliza chaveamento eletromagnético, no momento em que 

esta bobina desatraca ela gera uma corrente reversa que provocava um reset 

no sistema do microcontrolador. Para solucionar o problema foram aterrados 

todos os pinos sem uso do microcontrolador. Estes controladores são muito 

sensíveis  a  ruídos,  ainda mais  quando se  trata  de  cargas indutivas,  sendo 

necessário este procedimento para evitar o reset do sistema.
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O microcontrolador  foi  programado com o  software mplab da Microchip em 

linguagem C. Na Figura 20 apresenta-se o fluxograma do software do algoritmo 

de irrigação.

Figura 20 - Fluxograma Geral

Este  fluxograma  mostra  como  funciona  de  um  modo  geral  o  sistema  de 

controle. Ele inicia o sistema e fornece a opção de  calibrar o sistema ou de 

usar a calibração que já foi feita. Se a opção de  calibrar foi pressionada irá 

armazenar o valor que indica a umidade do solo naquele instante. Caso seja 

pressionado a tecla de não calibrar o valor usado para o sistema será o que já 

está na memória do microcontrolador. Finalmente o sistema entra na etapa de 

controle da umidade, a qual será descrita no próximo fluxograma (Figura 21).
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Após passada a etapa da calibração o sistema realiza seu primeiro teste, no 

qual verifica se o solo está com a umidade acima do calibrado, caso isso seja 

confirmado desliga a moto-bomba.

Figura 21 - Fluxograma do software de controle (Algoritmo de Irrigação)

4.2 CUSTOS DO PROJETO

Os custos deste sistema de controle foram relativamente baixos em vista dos 

outros sistemas que estão disponíveis  no mercado brasileiro,  ficando assim 

acessível aos pequenos produtores rurais, objetivo deste desenvolvimento de 

mestrado proposto.

Foi utilizado um contator da WEG modelo CW07.10 220V 60Hz e uma moto-

bomba de 1,0 CV monofásica modelo centrífuga -  SCM-50,  com custos de 
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R$40,00 e 247,00, respectivamente. O sensor de umidade teve um custo de 

R$79,00 reais.

O valor para a implementação do projeto, no qual se incluiu o sistema de moto-

bomba ficou em R$ 573,87 reais. Já o valor apenas do sistema de controle de 

umidade, o qual incluiu todas as placas do sistema ficou em R$ 189,37 reais.

O sistema tem um custo muito abaixo dos descritos anteriormente e que são 

comercializados no Brasil. Estes sistemas citados, no entanto, não possuem 

controle de umidade através de acionamentos de moto-bomba, mas apenas 

uma interface para realizar a leitura da umidade do solo.  

4.3 TESTES DO EQUIPAMENTO EM ESTUFA COM TOMATEIRO

Inicialmente o sistema foi projetado para trabalhar com sistemas de períodos 

de irrigação ajustados por hora,  o sistema seria ajustado por exemplo para 

controlar das 7:00 horas às 9:00 horas com vários períodos de controle. Isso foi 

retirado, pois foi verificado que na prática o sistema tem que controlar 24 horas, 

assim mantendo a umidade durante todo o dia.

Primeiramente foram irrigados os canteiros sem o sistema desenvolvido. Esta 

quantidade de irrigação foi controlada pela experiência do agricultor, sendo que 

foi molhado o solo até uma profundidade de 20 cm. Depois de testes com o 

sistema gravimétrico verificou-se que esta umidade estava em torno de 54,9%.

Depois de feita a calibração do sistema desenvolvido, o mesmo foi instalado na 

estufa na carreira central a 20 metros do inicio da estufa. Foi escolhido este 

ponto, pois era a parte da estufa onde ficaria mais próximo para instalar a parte 

elétrica  para  alimentação  do  sistema  e  ao  mesmo  tempo  em  uma  área 

protegida de possíveis entradas de chuva assim mantendo apenas a irrigação 

por gotejamento.

Foi  realizada também a calibragem do sistema utilizando a técnica descrita 

anteriormente utilizando para secagem do solo um forno convencional, onde foi 

calculada uma umidade de 60% que é a umidade ideal para o cultivo desta 

cultura.
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Após esta etapa de calibração começaram os testes do sistema, monitorando o 

solo 24 horas por dia com isso mantendo a umidade ideal intermitentemente.

O sistema monitorou o solo a  partir  da umidade calibrada,  no caso 54,9%, 

realizando um controle com uma variação de ±15%. Esta variação mantinha o 

solo com uma umidade variando de 46,66% a 63,13%. Este nível de tolerância 

é necessário para não ter problemas de danificar o motor com acionamentos 

constantes e também pela penetração da água no solo. Este valor está um 

pouco abaixo do ideal, o qual seria entre 50% a 70%. O controle da irrigação 

por meio do sistema de controle de umidade foi realizado durante um período 

de 85 dias, no qual foi analisado todo o ciclo de evolução da cultura, desde a 

transferência da muda ate a colheita do fruto. Foi verificado o comportamento 

do sistema com e sem o controle de umidade.

4.3.1 LOCAL DOS TESTE DO SISTEMA

Os testes do sistema foram realizados no estado de Rondônia na cidade de 

Vilhena, onde foi utilizada uma estufa com 9 metros de largura por 50 m de 

comprimento e pé direito de 2,5 m (Figura 22).

As  mudas  foram  plantadas  entre  carreiras  por  uma  distância  de  1  m  e 

espaçamento entre mudas de 45 cm.

Nesta estufa foram realizados todos os tratamentos contra pragas e adubação 

padrão utilizados na região para produção de tomate.
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Figura 22 - Imagem da estufa onde foram realizados os testes (02/12/2008).

Foi utilizada uma carreira desta estufa para irrigação com o equipamento e as 

outras carreiras do modo normal, com irrigação por gravidade. Foram utilizadas 

mangueiras novas para garantir que se teria um gotejamento igual em todos 

gotejadores.  Nesta  carreira  onde está  fixado o  equipamento  foi  colocada a 

bomba  de  água  o  que  garantiu  uma  pressão  constante  em  todos  os 

gotejadores, assim mantendo uma quantidade de água constante em todas as 

mudas.

Como a bomba de água que foi adquirida tem uma potência grande para uma 

carreira teve-se que realizar o procedimento de “sangramento” que nada mais 

é que um lugar para que se consiga diminuir a pressão do motor para que as 

mangueiras não estourem (Figura 23). 
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Figura 23 - Imagem sistema de bombeamento de água.

4.3.2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

O sistema foi projetado para que seja de fácil instalação. Primeiramente caso 

não se tenha instalação elétrica no local, a mesma tem que ser feita em uma 

tensão de 110 V ou 220 V. Esta instalação terá que estar dentro da estufa onde 

será feito o controle da cultura.

A segunda etapa foi ligar o contator na moto-bomba e também na placa de 

potência onde é feito o chaveamento do contato do motor e assim ligá-lo para 

bombear a água.

Depois de realizar os procedimentos acima se instala a parte de controle, onde 

tem que ligar a placa de potência no sistema de controle e finalizando a 

instalação do sistema deve-se que ligar a placa amplificadora no sensor e no 

sistema de controle, como mostrado na Figura 24. 
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Figura 24 – Diagrama da instalação do sistema.
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5 RESULTADOS

Foi  feito  o  acompanhamento  da  evolução  das  plantas  semanalmente 

verificando-se  uma  melhora  no  desenvolvimento  das  mudas.  Este 

acompanhamento foi realizado pelo agricultor e um Engenheiro Agrônomo, que 

verificaram o processo de evolução das plantas, desde o aparecimento das 

flores ate a colheita dos frutos, verificando doenças, pragas e adubação.

5.1 CONTROLE DE DOENÇAS (FUNGOS E BACTÉRIA).

Foram feitos  controles  contra  doenças  bacterianas  por  meio  de  defensivos 

agrícolas  e  verificou-se  que  onde  não  foi  feito  o  controle  de  umidade  o 

tratamento com defensivos teve uma menor eficiência, com isso ocorrendo um 

aparecimento maior da doença.

Após 30 dias do plantio foi possível verificar muito bem a diferença de se ter 

um controle eficiente de umidade do solo. Verifica-se que com o controle da 

umidade o aparecimento de doenças foi muito menor como mostram as figuras 

25 e 26 do que aquele onde este controle não foi feito. Este tipo de doença é 

difícil  de  ser  controlada  após  a  sua  presença  em  uma  estufa  como,  por 

exemplo, a citada anteriormente. Mas pode-se verificar que quando se tem um 

controle de umidade eficaz pode-se prevenir, ou diminuir o aparecimento deste 

tipo de fungos e bactérias.

Com  isso  verifica-se  que  com um controle  de  umidade  bem feito  pode-se 

diminuir o uso de defensivos agrícolas, diminuindo assim custos na produção. 

Estas pragas têm um desenvolvimento acelerado relacionado ao aumento de 

temperatura e umidade, se conseguimos controlar a umidade para que ela não 

fique acima do permitido para aquele cultivo vamos diminuir drasticamente o 

aparecimento  delas,  aumentar  a  produção e diminuir  custos  relacionados a 

controle  de  pragas  na  lavoura.  Para  o  tomateiro  planta  muito  sensível  a 

umidade, este controle é de fundamental importância para ter um produto de 

melhor qualidade e mas competitivo.
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Figura 25 – Tomateiro com controle de irrigação indicado menor aparecimento 

de fungos e bactérias.

Na Figura 25 nota-se que o aparecimento da doença é bem menor que na 

outra amostra (Figura 26) da mesma estufa só que na parte onde não foi feito o 

controle de umidade.

Figura 26 – Tomateiro sem controle de irrigação. (Maior aparecimento de 

fungos e bactéria).
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Após 60 dias verificou-se um leve aumento no tamanho das plantas devido a 

uma diminuição do ataque das doenças e também um aumento na produção 

dos cachos dos frutos.

5.2 PRODUTIVIDADE

Os agricultores  nesta  região  têm uma  média  de  produtividade  de  5  kg  de 

tomate por  pé,  então uma estufa como aquela onde foram feitos os testes 

produz em média 5000 kg de tomate.

Foram vistos os valores de produção em média das carreiras onde não tinha o 

controle de umidade, a produtividade se manteve em média em 5kg por pé. Na 

carreira  que o controle  de umidade que foi  feito  o  controle,  obteve-se uma 

melhora na produção de 10%, alcançando uma média de 5,5 kg por pé de 

tomate.

Como a aplicação de defensivos foi feita igualmente em toda a estufa não se 

obteve um parâmetro de comparação de redução de custo, mas é certo que 

com a diminuição de doenças tem-se uma diminuição do uso destes produtos 

que oneram muito o produto final. Os defensivos têm um valor no produto em 

torno de 6 a 10% do custo da produção.

Tabela 1 - Custos comparativos de produção do tomate

Produto Valor  Calculado 

1000 mudas

Carreira  sem 

Controle  de 

umidade

Carreira  com 

Controle  de 

umidade

Sementes R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00

Adubos R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00

Defensivos R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00

Mão de Obra R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00

Produção 5 Kg por pé 5,5 Kg por pé

Ganho por pé R$ 8,75 R$ 9,625

5.3 RETORNO DE INVESTIMENTO
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Nesta etapa vai ser analisado quanto tempo o agricultor levará para ter de volta 

o que investiu no equipamento.

Com o dispositivo  instalado na estufa verificou-se que o agricultor  teve  um 

aumento em seu lucro de 10% produzindo em média 500 quilos a mais por 

estufa, que no total gera uma renda de R$850,00. Estes valores podem variar 

conforme a época do ano onde o valor do tomate pode variar, o cálculo foi feito 

com o valor do preço no mês de fevereiro.

No  valor  do  produto  final  foi  levado  em  conta  os  custos  de  embalagem, 

logística e margem de lucro, que chegou a um valor de R$ 613,55, venda em 

lojas especializadas. A mão de obra para a instalação do sistema por pessoas 

especializadas ficou em torno de R$300,00, e o mesmo irá instalar o sistema e 

realizar  a  primeira  calibragem  para  que  o  agricultor  se  familiarize  com  o 

sistema.

Com isso temos o retorno do investimento estimado em torno de duas lavouras 

contando essa média de variação de venda do produto na região, este retorno 

de investimento mostra que o sistema se torna viável para a implantação em 

pequenas propriedades rurais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 
Através  do  desenvolvimento  do  sistema de controle  de  umidade do solo  e 

implementação do seu protótipo, foi comprovado o funcionamento do sensor 

utilizado  e  de  seus  dispositivos  de  interface.  Foi  verificado  o  bom 

funcionamento  e  comportamento  do  sensor  de  umidade  sendo  possível 

controlar com uma boa precisão a umidade do solo e com isso aumentar a 

produção do tomateiro. Foi comprovado ainda como a umidade influencia no 

desenvolvimento  da  cultura  do  tomate,  podendo-se  inferir  sua  ância  sendo 

assim importante para outras culturas irrigadas.

Não foi possível verificar quanto se terá de economia com defensivos agrícolas 

e recursos hídricos, pois como foi utilizada apenas uma carreira para fazer o 

teste foi necessário aplicar o produto por inteiro na estufa. Nos próximos testes 

será utilizada uma estufa inteira  para o sensor  e  outra  sem. Mas como foi 

verificado nas figuras 25 e 26 a presença do ataque das bactérias e fungos foi 

menor,  logo  possivelmente  tem-se  uma  diminuição  na  utilização  dos 

defensivos.

Uma das análises importantes que se teve foi a corrosão do sensor. O sensor 

se comportou bem tendo uma leve corrosão na ponteira (anodo do sensor), na 

qual  pode-se  afirmar  que  o  sensor  ainda  funcionará  por  anos,  mas 

possivelmente sua troca será necessária. Por se tratar de um sensor com um 

custo muito baixo isto não será um empecilho para aquisição do sistema por 

parte do produtor.

Verificou-se  também  que  o  produto  se  torna  viável,  pois  seu  retorno  de 

investimento é considerado pequeno que possivelmente em duas lavouras a 

diferença no aumento da produção cobrirá os custos iniciais de investimento no 

sistema. 

Está sendo buscada uma parceria com a EMATER para realizar estudos de 

controle de umidade com o tomate e com outras culturas da região. Está sendo 

viabilizada também outra parceria com a FAMA (Faculdade da Amazônia) para 

que se possa realizar os testes com uma estufa especialmente preparada para 

o sistema, tendo toda a disponibilidade da estufa para utilização nos testes.
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A  partir  dos  testes  que  serão  feitos  na  FAMA  serão  obtidos  dados  mais 

precisos de controle da utilização dos defensivos agrícolas.

Serão estudadas algumas culturas que já estão sendo pesquisadas pela FAMA 

e EMATER como por exemplo a do pimentão.

Após analises da implantação do sistema e de seus resultados, verificamos a 

necessidade de realizar o controle de umidade do solo também na hora da 

produção das mudas, com isso utilizando no plantio mudas isentas ou com 

menor ataque de doenças, assim melhorando o desenvolvimento das plantas.

Podemos também através  do  mesmo principio  tecnológico  implementar  um 

sistema de leitura de ph. Isso seria possível, pois este sensor trabalha lendo a 

diferença  de  potencial  de  dois  materiais  distintos,  mas  com o  principio  de 

corrosão diferente do outro, pois a quantidade de eletrólito não influência tanto 

quanto o grau de acidez do solo, com isso consegue-se ler este valor do grau 

de acidez.

Futuramente vamos implementar este complemento no projeto que seria muito 

importante para os produtores e pricipalmente não aumentando muito o valor 

do sistema como um todo.
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APÊNDICE

A.1 FOTOS DO PROJETO INSTALADO
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Foto 1 – Estufa de Tomate.

Estufa que foi realizado os teste do dispositivo, esta é composta por 8 carreiras 
de mudas todas com irrigação por aspersão.

Foto 2 – Equipamento Instalado.

Local onde foi  acomodado o sistema de controle de umidade. Este sistema 
está fixado dentro de uma caixa que esta presa ao pé direito da estufa.

52



Foto 3 – Sistema de controle.

Foto do sistema de controle de umidade de solo: especificamente a placa de 

controle, que esta dentro desta caixa de metal.

Foto 4– Mangueiras de irrigação.

Foto  que  mostra  as  mangueiras  de  irrigação,  especialmente  a  mangueira 

principal que esta instalado o sistema de moto-bomba.
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Foto 5– Raiz do tomate.

Planta com ataque de doença causada pelo excesso de umidade do solo.

Foto 6– Tomateiro.

Foto tomateiro com frutos e flores.
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