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Resumo 

Os recursos hídricos estão se tornando cada vez mais 
escassos, entretanto, esta escassez tem como uma das 
causas principais o mau gerenciamento destes recursos. 
A agricultura é o setor que mais consome água por meio 
da irrigação, cerca de 70%. Este projeto visa a 
comparação de duas metodologias de irrigação agrícola: 
a tradicional, que faz uso apenas da evapotranspiração 
da cultura; e a proposta, um sistema inteligente que faz 
uso das características físicas do solo e de sensores de 
umidade do solo, além da evapotranspiração, com o 
intuito de mostrar se a incorporação de mais variáveis e 
sensores no planejamento de irrigação pode resultar em 
um uso mais eficiente da água. 

Introdução  

A água, por ser um dos fatores mais influenciadores no 
crescimento e a produtividade das plantas, é um 
importante componente presente no solo. Sua 
quantidade depende do tipo de cultura, do solo, do clima 
e da eficiência com qual o sistema de irrigação adotado 
implementa sua função (ZHEN et al., 2014). A irrigação é 
realizada utilizando como base a evapotranspiração 
diária da cultura. Esse fenômeno consiste na perda de 
água do solo por evaporação e a perda de água da 
planta por transpiração (BEZERRA et al., 2008), 
portanto, a quantidade de água a ser usada para irrigar 
deve ser equivalente a quanto a planta transpira e o solo 
evapora, dentro de um intervalo de tempo. Por mais que 
seja um método eficaz e reduza o consumo de água, ele 
não considera algumas características físicas do solo 
como: umidade do solo (US); capacidade de campo 
(CC), variável que representa a capacidade máxima do 
solo em reter água; e ponto de murcha permanente 
(PMP), que é o teor de umidade no qual a planta não 
consegue mais retirar água do solo.  

Material e Métodos 

O sensor selecionado foi o sensor capacitivo de umidade 

de solo v1.2. Para determinar quanto vale cada leitura 

analógica feita pelo sensor em porcentagem de umidade, 

foi necessário seguir uma série de etapas para 

caracterizá-lo, adaptada da metodologia aplicada por 

Nagahage, Nagahage e Fujino (2019). Para a 

metodologia do sistema inteligente de irrigação, além do 

sensor, é necessária uma válvula solenoide, para 

controle da passagem de água; microcontrolador Arduino 

Nano, para tomar as decisões a partir das leituras do 

sensor; e um relê, para controlar eletricamente a válvula. 

O sistema toma a decisão de irrigar a cultura quando a 

umidade do solo encontra-se abaixo da CC. Para a 

metodologia tradicional é utilizado o conceito da 

evapotranspiração de referência da cultura. Com o valor 

da evapotranspiração é possível determinar qual é 

quantidade de água ideal para irrigar a cultura. Para 

auxiliar na realização desse cálculo é utilizado o software 

ETo Calculator (FAO, 2009), que fornece uns dos fatores 

necessários para o cálculo. A cultura selecionada para 

esta pesquisa é a da alface, escolhida pelo seu curto 

período de plantio e colheita, próximo a 35 dias, e cada 

metodologia de irrigação é aplicada em hortas 

separadas, com 3 mudas para cada horta. Para a cultura 

que escolhida, a irrigação acontecia uma vez ao dia. 

Resultados e Discussão 

Após o período de 35 dias, a horta da metodologia 

tradicional apresentou um crescimento mais acelerado, 

pois recebeu uma maior quantidade de água; enquanto 

que, na metodologia do sistema inteligente, a hortaliça 

apresentou menor crescimento, porque era irrigada 

apenas quando o sistema tomava a decisão, 

ocasionando menor fornecimento da água, mas, ao final 

do período, ambas se encontravam prontas para a 

colheita.  

Conclusão ou Conclusões 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver duas 

metodologias de irrigação: uma tradicional e outra 

inteligente. O experimento mostrou que, para a cultura 

avaliada, onde é aplicada a metodologia tradicional, há 

uma aceleração do crescimento da cultura, ao custo de 

um maior consumo de água; enquanto o sistema 

inteligente leva mais tempo para concluir totalmente 

crescimento da cultura, embora consuma uma menor 

quantidade de água. 
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