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ATIVIDADE 1 
 

Enquadramento teórico 
A análise da humidade do solo tem vindo a tornar-se cada vez mais importante 

em Permacultura, pois tem o potencial de reduzir os custos de eletricidade e água 

e de prevenir doenças nas plantações. Tendo conhecimento da quantidade de 

água presente numa determinada área de um terreno, o produtor pode regar 

apenas quando for necessário. Além disso, o agricultor ficará a saber que zonas 

do seu terreno têm mais facilidade ou dificuldade em reter água. Ter este tipo de 

informação é pertinente porque os níveis de humidade no solo são uma condição 

importante para a formação adequada de plantas e alta rendibilidade das 

colheitas.   

É nesta senda que a criação de um sistema de análise da humidade do solo a 

partir de um microcontrolador Arduino é relevante.  

Palavras-chave 

Sensores, Humidade do solo, Arduino, Microcontroladores, Análise  

 

Calendário 
Não existe uma época apropriada para iniciar esta atividade, pelo que pode ser 

feita em qualquer altura. 

 

Duração 

60 minutos. 
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Objetivos de aprendizagem 

• Planear e estruturar tarefas; 

• Transmitir ideias e conceitos de forma clara; 

• Demonstrar capacidade de análise e iniciativa; 

• Recomendar soluções para a resolução de problemas; 

• Demonstrar criatividade, autonomia e espírito de iniciativa. 

 

Objetivos educativos 

Os alunos de Ensino e formação profissional (EFP) devem ser capazes de: 

• Compreender os procedimentos para o desenvolvimento de um Sistema de 

análise da humidade do solo; 

• Reconhecer os materiais a ser usados no desenvolvimento de um sistema 

de análise da humidade do solo; 

• Determinar qual o hardware a ser usado para o desenvolvimento de um 

sistema de análise da humidade do solo; 

• Programar e configurar o sistema de análise da humidade do solo.  

 

Equipamento e materiais necessários  
● Arduino Uno R3; 

● Sensor de humidade do solo (FC-28); 

● Computador com ligação à Internet; 

● Cabos Jumper; 

● LEDs vermelho, verde e amarelo; 

● Breadboard; 

● Terra (num vaso ou copo) e água. 
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Tarefa 
Esta atividade consiste no desenvolvimento de um sistema de análise da 

humidade do solo com um microcontrolador Arduino.  

 

Solução 

Uma vez montado, o circuito deve assemelhar-se à imagem em baixo:  

 

 

 

 

O código de programação para o Arduino: 

#define sensor A0 

// definition of the name of the variable "sensor" in the analog pin A0 of Arduino 

#define LED_1 3 

// definition of the name of the variable "LED_1" in the digital pin 3 of Arduino 

#define LED_2 4 

// definition of the name of the variable "LED_2" in the digital pin 4 of Arduino 

#define LED_3 5 

// definition of the name of the variable "LED_3" in the digital pin 5 do Arduino 

  

int signal; 

// definition of the name of the internal variable "signal" of the type whole  

  

void setup() 

// Calls the setup() function, which is one of the main functions of Arduino 

{ 
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// Opening of the setup() function 

  Serial.begin(9600); 

// Initializes the serial monitor and defines the data transmission rate 

  pinMode(sensor, INPUT); 

// Definition of the pin of the variable sensor as input 

  pinMode(LED_1, OUTPUT); 

// Definition of the pin of the variable LED_1 as output 

  pinMode(LED_2, OUTPUT); 

// Definition of the pin of the variable LED_2 as output 

  pinMode(LED_3, OUTPUT); 

// Definition of the pin of the variable LED_3 as output  

} 

// Closing of the setup() function 

  

void loop() 

// Calls the loop() function, which is one of the main functions of Arduino (repetition loop

) 

{ 

// Opening of the loop() function 

  signal = analogRead(sensor); 

// Variable signal receives the value of the analog reading of the analog variable sensor co

nnected to pin A0 

  Serial.print("Signal: "); 

// Requests that the text “Sinal:” is printed in the serial monitor   

  Serial.print(signal); 

// Requests that the stored value in variable “sinal” is printed in the serial monitor 

  Serial.print("; "); 

 

// Soil condition with dry --> only on LED must stay ON and the others OFF  

  if (signal >= 0 && signal < 300) 

// Calls conditional function if and checks if the variable signal is more than 0 and less t

han 350 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out if the conditional function is true 

    Serial.println(" Status: Dry Soil "); 

// Requests that the text ”Status: Dry Soil” (humidity is low) is printed in the serial moni

tor   

    drysoil();  

// Calls the drysoil function to show the moisture level  

  } 

// Closing of the conditional function if after the actions are carried out 

  

// Soil condition with moderate humidity -> 2 LED turns ON and the 3rd stay turn off 

  else if (signal >= 300 && signal < 500) 

// Calls conditional function if and checks if the variable signal is equal or more than 300

 and less than 500 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out if the conditional function if is true 

    Serial.println(" Status: Moisture OK! "); 
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// Requests that the text “Status: Moisture OK” (humidity ok) is printed in the serial monit

or  

    soilok(); 

// Calls the soilok function to show the moisture level  

  } 

// Closing of the conditional function if after the actions are carried out 

  

// Humid soil condition --> all the 3 LEDs must turn ON 

  else if (signal >= 500 && signal < 1024) 

// Calls the conditional function if and checks if the variable signal is equal or more than

 500 and less than 1024 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out if the conditional function if is true 

    Serial.println(" Status: Wet Soil "); 

// Requests that the text “Status: Wet Soil” (humidity is high) is printed in the serial mon

itor 

    wetsoil(); 

// Calls the wetsoil function to show the moisture level   

  } 

// Closing of the conditional function if after the actions are carried out 

   

  delay(1000); 

// Implements a delay of 1000ms so the reading does not stay continuous unnecessarily  

} 

// Closing of the loop function 

  

void drysoil() 

// Calls the drysoil function 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out when the function is performed 

  digitalWrite(LED_1, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_1 in HIGH logic level, meaning, turn on 1st LED 

  digitalWrite(LED_2, LOW); 

// Puts the digital variable LED_2 in low logic level, meaning, turn off 2nd LED 

  digitalWrite(LED_3, LOW); 

// Puts the digital variable LED_3 in low logic level, meaning, turn off 3rd LED 

  } 

// Closing of the drysoil function 

 

  void soilok() 

// Calls the soilok function 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out when the function is performed 

  digitalWrite(LED_1, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_1 in HIGH logic level, meaning, turn on 1st LED 

  digitalWrite(LED_2, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_2 in HIGH logic level, meaning, turn on 2nd LED 

  digitalWrite(LED_3, LOW); 

// Puts the digital variable LED_3 in low logic level, meaning, turn off 3rd LED 

  } 

// Closing of the soilok function 
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  void wetsoil() 

// Calls the drysoil function 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out when the function is performed 

  digitalWrite(LED_1, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_1 in HIGH logic level, meaning, turn on 1st LED 

  digitalWrite(LED_2, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_2 in HIGH logic level, meaning, turn on 2nd LED 

  digitalWrite(LED_3, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_3 in HIGH logic level, meaning, turn on 3rd LED 

  } 

// Closing of the wetsoil function 
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