
 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 3: Conservação e eficácia de recursos em 
Eletrónica e Mecatrónica na área de Permacultura 

 

 

UNIDADE  6: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE 

ANÁLISE DA HUMIDADE DO SOLO A PARTIR DE UM 

MICROCONTROLADOR ARDUINO 
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responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

ATIVIDADE 1 
 

Nesta atividade será desenvolvido um sistema de análise da humidade do 

solo com um microcontrolador Arduino. 

1. Monta o circuito de acordo com as seguintes instruções: 
• GND Arduino –> GND sensor de humidade –> GND dos 3 LEDs 

• 5V Arduino –> VCC sensor de humidade 

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

• D3 Arduino –> ânodo do LED 1  

• D4 Arduino –> ânodo do LED 2  

• D5 Arduino –> ânodo do LED 3  

 

2. Deverás obter um circuito semelhante a este: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 

que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 

responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

3. Faz upload do seguinte código para o Arduino, atualiza-o e executa o 

projeto:  

#define sensor A0 

#define LED_1 3 

#define LED_2 4 

#define LED_3 5 

  

int signal; 

  

void setup() 

 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(sensor, INPUT); 

  pinMode(LED_1, OUTPUT); 

  pinMode(LED_2, OUTPUT); 

  pinMode(LED_3, OUTPUT); 

} 

  

void loop() 

{ 

  signal = analogRead(sensor); 

  Serial.print("Signal: "); 

  Serial.print(signal); 

  Serial.print("; "); 

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

  { 

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

    drysoil();  

  } 

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

  { 

    Serial.println(" Status: Moisture OK! "); 

    soilok(); 

  } 

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

  { 

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

    wetsoil(); 

  } 

   

  delay(1000); 

} 

  

void drysoil() 

  { 

  digitalWrite(LED_1, HIGH); 

  digitalWrite(LED_2, LOW); 

  digitalWrite(LED_3, LOW); 

  } 
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  void soilok() 

  { 

  digitalWrite(LED_1, HIGH); 

  digitalWrite(LED_2, HIGH); 

  digitalWrite(LED_3, LOW); 

  } 

 

  void wetsoil() 

  { 

  digitalWrite(LED_1, HIGH); 

  digitalWrite(LED_2, HIGH); 

  digitalWrite(LED_3, HIGH); 

  } 

 
 

4. Coloca o leitor de humidade do solo num vaso com uma amostra de solo 

regado (ou copo de água) e lê o valor da humidade;  

 

5. Acrescenta/remove água à terra e observa a mensagem de texto do monitor 

de acordo com o número de LEDs que estão ligados. Os LEDs acenderão 

de acordo com a humidade presente no solo. Mais concretamente:  

• Um LED aceso indica que a amostra de solo está seca e necessita 

de ser regada;  

• 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.  
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