
 

 

  

  

   

 

UNIDADE 6  

Desenvolvimento de um sistema de análise da humidade 

do solo a partir de um microcontrolador Arduino 
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1. A importância da análise da humidade do solo em Permacultura  

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.   

Para uma Permacultura eficaz, é importante saber que a água serve não só como um agente 

restaurador da humidade, mas também como um regulador de temperatura. Nenhum dos 

processos físicos na atmosfera e ambiente podem ocorrer sem água no planeta Terra. A 

humidade do solo depende da quantidade de precipitação, da intensidade do consumo de 

água pelas plantas e da temperatura do ar, entre outros fatores. A água tem outros 

propósitos, como influenciar a temperatura do solo e a capacidade térmica, ser um solvente 

e transportadora de nutrientes para a planta crescer, prevenção da erosão do solo e 

estabelecer a preparação dos terrenos em que serão feitas as plantações.  

 Durante o processo de termorregulação, a planta evapora até 99% de toda a água obtida, 

usando apenas entre 0.2% a 0.5% para a formação da massa vegetativa.  Ter conhecimento 

do nível de humidade é de grande importância para a produtividade, já que a humidade é um 

fator decisivo para o desenvolvimento da planta em condições adequadas.  

Com os dados relativos a humidade do solo, os agricultores estão melhor preparados e sabem 

com mais precisão quanta humidade é expectável a cada altura do ano, permitindo assim 

planear mais eficazmente quando semear, a manutenção, a pulverização de agroquímicos ou 

fertilizantes e a colheita. É comum detetar o nível de humidade através de uma seleção 

preliminar de amostras de solo, seguida da sua análise direta no terreno ou no laboratório. 

Por exemplo, tais dados podem ser facilmente obtidos com a instalação de um sistema de 

análise de humidade do solo próprio, que facilita as medições e acompanhamento das 

condições do solo na área monitorizada.  
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É nesta senda que a criação de um sistema de análise da humidade do solo a partir de um 

microcontrolador Arduino é relevante. 

2. Desenvolver um sistema de análise da humidade do solo com um Arduino 
 

Este projeto de teste consiste em monitorizar a humidade do solo com base na informação 

obtida por três LEDs: 

• Um LED indica que o solo está seco e necessita ser regado; 

• Dois LEDs indicam que a terra tem um bom nível de humidade para grande parte das 

plantas; 

• Três LEDs indicam que o solo está muito húmido, o que pode ser prejudicial para 

algumas plantas.  

Simultaneamente, será enviada uma mensagem de texto ao Arduino, que aparecerá no 

monitor, dizendo qual o nível de humidade de acordo com o número de LEDs que estão 

acessos.   

 

2.1 Material necessário 

Considerando que o sistema de análise de humidade do solo tem o propósito de monitorizar 

a quantidade de água presente numa determinada quantidade de solo, é necessário que seja 

programado nesse sentido.  

Por exemplo, o sistema pode ser programado de forma a que LEDs de cores diferentes 

acendam de acordo com a quantidade de água; ou de forma a que seja enviada uma 

mensagem de texto para o Arduino a avisar sobre o nível de secura do solo. Com a 

programação adequada, é possível receber estas informações diretamente no telemóvel a 

qualquer momento ou ter um sistema de irrigação automático que inicie sempre que o solo 

estiver muito seco, por exemplo.  

Dependendo da programação necessária, podem ser precisos equipamentos diferentes. Para 

este sistema de análise de humidade do solo caseiro e económico, é necessário o seguinte 

material:  
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• Computador com acesso à Internet; 

• Arduino Uno R3; 

• Sensor de humidade do solo; 

• Breadboard; 

• Cabos Jumper; 

• 3 resistências 150Ω (opcional);  

• 3 LEDs (de cores diferentes ou da mesma cor); 

• Amostra de solo (num vaso ou copo) e água. 

O Arduino será responsável por ler os valores através do sensor de humidade. Depois da 

leitura, o Arduino irá analisar os dados e executar a ação programada.   

 

 

 

Figura 1: Arduino Uno 

 

 

 

 

 

Figura 2: Arduino Nano 
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No que diz respeito ao sensor de humidade do solo, tal como o nome sugere, este será usado 

para detetar a humidade do solo. O sensor mede a quantidade volumétrica de água no solo 

e apresenta o nível de humidade como resultado. O módulo tem outputs analógico e digital 

e um potenciómetro para ajustar o nível limiar.  

O sensor de humidade consiste em duas 

sondas revestidas com banho a ouro, que 

impede o níquel de oxidar, e usadas para 

detetar a humidade do solo. Estas duas 

sondas são usadas para passar a corrente 

através do solo, em seguida o sensor lê a 

resistência para obter os valores referentes 

a humidade. Assim, quando há mais água, 

o solo conduz mais eletricidade, o que 

significa que a resistência será menor e o nível de mistura será mais elevado. Por outro lado, 

a secura do solo reduz a condutividade (menos água), o que se traduz em menor resistência 

e, por conseguinte, menor nível de humidade.  

Finalmente, os cabos jumper estabelecerão a ligação entre o Arduino e a Breadboard.  

 

2.2 Testar o sensor de humidade do solo  

Ao analisar o sensor de humidade do solo, podemos confirmar as informações seguintes:   

Nome do 

pino  

Descrição 

 

VCC Os pinos VCC alimentam o módulo, 

tipicamente com +5v DC 

GND Fonte de alimentação 

DO Pino de saída digital para output digital  

AO Pino de saída analógica para output 

analógico  

 

 

 

 

 

Figura 3: Sensor de humidade do solo 
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Note-se que esta informação é sempre providenciada pelo fabricante. Normalmente, os 

principais fabricantes têm as mesmas configurações e métodos de saída de pinos, mas é 

aconselhável verificar sempre as fichas técnicas.  

Habitualmente, o sensor de humidade tem duas sondas que medem o volume de água no 

solo. As sondas criam uma corrente elétrica que permite medir a resistência. O nível da 

humidade do solo será calculado a partir do valor da resistência. Quanto maior a resistência 

detetada, menor a eletricidade e, consequentemente, menor o nível de água no solo.   

Usar este tipo de sensor de humidade conectado a um sistema microcontrolador inteligente, 

permitirá obter bons resultados no contexto de controlo de água e, consequentemente, 

controlo de produção agrícola e poupança de energia.  

 

2.3 Montagem  

Monte o circuito de acordo com as seguintes instruções: 

• GND do Arduino –> GND do sensor de humidade –> GND de 3 LEDs 

• 5V Arduino –> VCC do sensor de humidade 

• A0 Arduino –> A0 sensor de humidade (input analógico) 

• D3 Arduino –> ânodo do LED 1  

• D4 Arduino –> ânodo do LED 2  

• D5 Arduino –> ânodo do LED 3  
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No final, o circuito deverá assemelhar-se a esta imagem:  

 

 

 

 

Figura 4: Circuito de sistema de humidade do solo 

 

2.4 Testar e implementar o sistema de análise da humidade do solo  
 

Insira o seguinte código no 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 

{ 

// 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 
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  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 l

oop) 

{ 

// Opening of the loop() function 

  signal = analogRead(sensor); 

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

 connected 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 les

s than 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 m

onitor   

    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! "); 

// Requests that the text “Status: Moisture OK” (humidity ok) is printed in the serial mo

nitor  

    soilok(); 

// Calls the soilok function to show the moisture level  
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  } 

// 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 t

han 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 

monitor 

    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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