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1

Por ter o potencial de reduzir os custos de eletricidade e água e

de prevenir doenças nas plantações, a análise da humidade do

solo tem vindo a tornar-se cada vez mais importante em

Permacultura.

A importância da análise da humidade do solo 
em Permacultura 



1 A importância da análise da humidade do solo 
em Permacultura 
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 nesta senda que a criação de um sistema

de análise da humidade do solo a partir de

um microcontrolador Arduino é relevante.



2

Este projeto 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 dizendo

qual o nível de humidade de acordo com o número de LEDs que estão acessos.

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



Material necessário2.1
Para este sistema de análise de humidade do solo caseiro e 
económico, é necessário o seguinte material: 

• 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.



Material necessário2.1

O sensor de humidade do solo, tal como o

nome indica, 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 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.



Testar o sensor de humidade do solo 2.2
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

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.



Montagem2.3
Ligações entre pinos:

• 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.



Testar e implementar o sistema de análise da 
humidade do solo 

2.4

Importa o código que está na ficha de trabalho e testa este projeto.
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https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET
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