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RESUMO – A utilização de sensores de baixo custo na engenharia agrícola e em recursos 

hídricos tem-se ampliado de forma significativa nos últimos anos, em parte graças às evoluções na 

eletrônica dos microcontroladores, particularmente na redução da complexidade e do custo dos 

componentes. Tais aplicações vêm gradualmente sendo ampliadas no ensino das engenharias, e em 

particular da engenharia agrícola, assim como no monitoramento e automação de sistemas 

experimentais em campo e em pequenas produções agrícolas. Este artigo aborda experiências 

conduzidas por discentes do curso de graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental da UFRPE 

nos últimos 5 anos, as quais têm possibilitado a implantação e ampliação de sistemas de 

monitoramento na agricultura irrigada, no semiárido do Estado de Pernambuco. Além de 

experimentos acadêmicos, são apresentados resultados promissores no tocante ao manejo da 

irrigação, utilizando sistemas automatizados e telemétricos, embarcando sensores de baixo custo 

para medição de temperatura, umidade do solo, e nível de água, permitindo adoção de agricultura de 

precisão para agricultura em escala familiar. Tais aplicações são de grande relevância para a 

ampliação de sistemas de monitoramento e para popularização da ciência.  

 

 

ABSTRACT– The use of low-cost sensors in agricultural engineering and water resources 

have been significantly amplified in recent years, in part due to evolution of microcontrollers, 

especially with reduced operational complexity and component costs reduction. These applications 

have been gradually extended in engineering teaching guidelines, particularly in agricultural 

engineering, as in the monitoring and automation of experimental field experiments and small 
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agricultural productions. This article comprises experiments conducted by undergraduates in 

Agricultural and Environmental Engineering of UFRPE (Federal Rural University of Pernambuco) 

throughout the last 5 years, which have contributed to its increasing use in monitoring systems of 

irrigated crop production in the semiarid region of Pernambuco State, Brazil. Besides academic 

experiments, the results presented promising alternatives in irrigation management by automated 

telemetric systems with on-board low-cost sensors for the measurement of temperature, soil 

moisture and water level, allowing the adoption of precision agriculture for communal farmers. 

These applications are of high relevance for the development of monitoring systems and science 

popularization. 

 

 

Palavras-Chave – Arduíno; monitoramento de sistemas automatizados; ensino da engenharia. 

 

1. INTRODUÇÃO:  

A utilização de sensores automáticos inteligentes para monitoramento hidrológico, agrícola e 

ambiental tem-se ampliado largamente nas últimas décadas, graças aos significativos 

desenvolvimentos na microeletrônica e na informática. As tecnologias de internet das coisas 

(“Internet of Things” - IoT) vêm sendo aplicadas em diversos setores da engenharia agrícola, em 

particular no manejo da irrigação, voltados para a aplicação eficiente de água no solo (Zhang et al., 

2017; Abba et al., 2019). 

Os sistemas de irrigação controlados manualmente geralmente não suprem com precisão a 

demanda adequada de água para as culturas, podendo ocorrer tanto o desperdício de água pela 

irrigação em demasia (encharcamento), quanto à diminuição da produtividade quando não é 

fornecido à planta a quantidade de água necessária para suprir a sua necessidade (Agrawal et al., 

2018). 

Os sistemas de irrigação automáticos geralmente são projetados para garantir o nível 

adequado de água de acordo com o crescimento das plantas durante toda fase de cultivo. Mesmo 

sem a presença de operadores, esses sistemas de irrigação sempre garantem o nível adequado de 

água nos locais (Uddin et al., 2012).  

Conhecer a quantidade de água requerida pelas culturas é de grande importância na 

agricultura irrigada para a realização de um adequado programa de manejo de irrigação (Lopes et 

al., 2004). Com um manejo adequado, um sistema de irrigação deve proporcionar maior eficiência 
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de uso de água, aumentando a produtividade das culturas, diminuindo os custos de produção e, 

consequentemente, proporcionando maior retorno dos investimentos (Duarte, 2006). 

O sucesso do uso de água para irrigação depende, entre outros requisitos, do conhecimento 

preciso da demanda hídrica da cultura. Assim, aplicando-se o manejo via clima, torna-se necessário 

o uso de coeficientes adequados, especificamente coeficientes de cultura (Kc), determinados com 

base na evapotranspiração da cultura (ETc) e evapotranspiração de referência (ETo), cujas 

estimativas permitem a avaliação da quantidade de água a ser aplicada em cada cultura (Melo et al, 

2013). Para tal estimativa, modelos baseados na temperatura e na umidade relativa do ar podem ser 

utilizados, apresentando adequado desempenho, conforme demonstrado por Carvalho et al. (2021), 

em unidade experimental de irrigação no semiárido de Pernambuco.  

Considerando a redução de complexidade destes sistemas de monitoramento e de 

armazenamento, aplicações acadêmicas têm-se ampliado. No Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, projetos em Arduíno vêm sendo 

desenvolvidos no âmbito da disciplina de Matemática Computacional, desde 2017. Dentre as 

temáticas preponderantes, destacam-se manejo da irrigação, operação de comportas hidráulicas, e 

conforto térmico de aviários (Ceron & De Biasi, 2017). 

As aplicações em Arduíno no meio acadêmico têm-se disseminado de forma significativa. 

Cabe mencionar o desenvolvimento de um sistema de monitoramento para hortas sustentáveis com 

Arduino em Recife-PE, reunindo temáticas como sustentabilidade, natureza e tecnologia. Tal 

desenvolvimento ocorreu a partir de uma Oficina na Escola Técnica Estadual Porto Digital de 

Pernambuco, e apresentada no REC’n’Play em 2019.  

Desse modo, o objetivo deste trabalho é apresentar e ordenar experiências e aplicações em 

Arduíno, voltadas para a Engenharia Agrícola e Engenharia Hidrológica, e disseminar alternativas 

de monitoramento e manejo de baixo custo, capazes de incrementar a eficiência do uso de recursos 

hídricos, popularizando tecnologias ambientais acessíveis aos usuários e à sociedade em geral. 

2. METODOLOGIA: 

Os projetos e desenvolvimentos embarcados em Arduíno foram desenvolvidos no Laboratório 

de Água e Solo- LAS, do Departamento de Engenharia Agrícola da UFRPE, bem como na Pró-

Reitoria de Extensão da UFRPE. As atividades de programação em linguagem C++ e montagem 
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virtual dos sistemas foram desenvolvidas no âmbito da disciplina de graduação em Engenharia 

Agrícola e Ambiental de Matemática Computacional. 

Seminários e ações de popularização foram realizados na Pró-Reitoria de Extensão da 

UFRPE, e da Gestão Superior da Universidade, comunidade acadêmica, e também participação de 

escolas públicas de Nível Médio do entorno da UFRPE. Períodos de testes foram realizados, que 

possibilitaram a implementação em campo de alguns sistemas, no semiárido de Pernambuco, 

conforme descrito por Carvalho et al. (2021). 

O Arduino é uma placa de prototipagem de programação em linguagem C++, que facilita a 

automação de sistemas operacionais. Devido à sua flexibilidade, pode ser usado para inúmeras 

aplicações em engenharia, a depender dos sensores a serem adotados. 

Sensores de temperatura (Modelo TMP 36), de umidade (Modelos YL-69 e HD-38), e de 

distância ultrassônico (Modelo HC-SR04) foram aplicados em placa Arduíno UNO R3, para 

construção dos protótipos e sistemas. Os temas aplicados foram escolhidos pelos discentes de 

graduação, e então conduzidas reuniões e orientações pelo corpo docente envolvido e monitores de 

disciplina. As avaliações se basearam em seminários e apresentações, bem como em resumos 

acadêmicos, apresentados nas Jornadas de Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPEX) da UFRPE. 

Com relação aos sistemas automáticos para o manejo da irrigação, sensores de temperatura e 

de umidade do solo foram utilizados (DHT-11/22 e S - THB-M002, respectivamente). Com base em 

um sensor que realiza medidas de temperatura e umidade do ar, configurou-se um “datalogger” 

para armazenar e calcular a evapotranspiração de referência (ETo). Baseando-se em informações de 

evapotranspiração da cultura (ETc), do coeficiente de cultivo (Kc), fator de correção (KL), da 

intensidade de aplicação (Ia) do sistema de irrigação, calculou-se a lâmina bruta de irrigação (LB), e 

assim se determinou o tempo de irrigação necessário para suprir a demanda hídrica do cultivo. O 

sensor DHT-22 foi instalado em abrigo meteorológico da microestação, conforme descrito em 

Carvalho et al. (2021). Já o sensor S - THB-M002 foi acoplado na estação agrometeorológica Onset 

(Modelo – EAC-U30-900), e acondicionado em um abrigo meteorológico, na Unidade 

Experimental de Reúso de Mutuca, Pesqueira-PE. 

Todas as configurações da área e sistema de irrigação, bem como fase fenológica de cada 

cultura, podem ser adicionadas ao “datalogger” antes de início do plantio. 
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Assim, usa-se o KL devido à aplicação localizada não necessitar irrigar toda a área, com o 

método proposto por Keller & Bliesner (1990) (Equação 1):  

     0,1  P                  (1)                                                                  

onde P é a porcentagem da área molhada (PAM).  

A ETc_loc então é determinada com a Equação 2:  

 

E c loc   E 0    c              (2) 

       

A intensidade de aplicação (Ia) é determinada de acordo com o número de gotejadores (N), vazão 

de cada gotejador (q) em relação à área ocupada pela planta (A) (Equação 3).  

 a   
     

 
                  (3)  

Segue-se com a determinação da lâmina bruta (LB) de irrigação, que é uma relação entre 

ETo e a eficiência de irrigação (Ei), multiplicado pelo KL. Após a obtenção da LB, determina-se o 

tempo de irrigação, conforme Marques (2013) (Equações 4 e 5).  

 

     
E 0

E 
               ......(4)   

 

     
  

  
                 (5)   

 

Calibração do cálculo de evapotranspiração 

Para a situação de uso apenas da temperatura e umidade do ar, a ETo pode ser estimada pelo 

método de Romanenko, modificado por Oudin et al. (2005), calibrado e validado para as condições 

do Nordeste brasileiro, conforme Carvalho et al. (2021), e expresso na Equação 6: 

E o   2, 9 2   1    
 med

2 
  

2

  1 -  
ea

es
     0, 9 2    .....(6)   

onde ea é a pressão atual de vapor (kPa) e es a pressão de saturação de vapor (kPa); a relação 

 1 -  
ea

es
   é denominada déficit de saturação. Os dois parâmetros são baseados na temperatura 

média (Tmed) e umidade relativa do ar média (URmed), conforme as Equações 7 e 8: 
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es   0, 10    e p  
1 ,2   med

 med 2  , 
                    (7)   

 

ea   
es  Rmed

100
           (8)   

Ainda na mesma temática, de forma mais simples, porém com grande potencial de cunho 

experimental, foi proposta aplicação para automação de irrigação por análise da evapotranspiração 

da cultura, baseada na definição de evapotranspiração criada por Borges & Mendiondo (2007), e na 

equação proposta por Hargreaves & Samani (1982). Esta aplicação divide-se nas etapas de leituras 

de variáveis atmosféricas e posterior acionamento da irrigação.  

A equação de Hargreaves & Samani (1982) utiliza as temperaturas máxima, mínima e média 

do ar, rad ação no topo da atmosfera e os parâmetros empír cos α e β, def n dos or g nalmente pelos 

autores como 0,0023 e 0,5, respectivamente.  

     α             β                           (9)  

 

A primeira etapa consiste na utilização de sensor de temperatura e umidade DHT 11 

conectado à placa microcontroladora Arduino. Tal sensor possui tempo de resposta inferior a cinco 

segundos, com custo entre 14 e 28 reais e faixas de medição entre 20 a 80 % de umidade relativa e 

de 0 a 50 °C, com precisões aproximadas de 5,0 % de U.R. e 2,0 °C, respectivamente (Kodali & 

Mahesh, 2017). 

De acordo com Caetano et al (2020), tanto os sensores DHT11 e DHT22, quanto outros de 

mesma faixa de valor, aplicados ao Arduino, garantem bons resultados, facilidade de configuração e 

elevada precisão.  

A segunda etapa consta das informações recebidas pelo sensor, para ativação da bomba do 

sistema de irrigação intermediada por válvula solenoide conectada ao microcontrolador.  

Para a prototipagem, utilizou-se a plataforma de s mulação v rtual “  nkercad”, aplicando  

microcontrolador (Arduino UNO R3), sensor de temperatura (TMP 36), LEDs, visor LCD e 

potenciômetro, em substituição ao sensor de umidade, ainda ausente na plataforma no período de 

elaboração da atividade. 
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3. Para armazenamento em nuvem das informações dos sensores, foi utilizada a plataforma livre 

“ h ngSpeak”, de serv ço na nuvem prov da pela “MathWorks”, fac l tando a apresentação, 

análise e armazenamento dos dados de diversos dispositivos conectados à um canal HTTP, de 

fácil programação e com licença acadêmica para uso de estudantes. 

4.  RESULTADOS:  

Protótipos foram desenvolvidos no âmbito da disciplina, e disseminados através de 

demonstrações e palestras, conforme ilustrado na Figura 1. 

  

Figura 1- prototipagem, sistemas embarcados, aplicações em Engenharia Agrícola e Engenharia de Recursos Hídricos, e 

apresentações de popularização, na Pró-Reitoria de Extensão da UFRPE. 

Posteriormente, os protótipos foram instalados em campo, no semiárido de Pernambuco, conforme 

descrito na metodologia. 

 

A Figura 2 apresenta detalhes do protótipo, como apresentado em Carvalho et al. (2021). 
 

Observou-se um adequado desempenho do Método de Romanenko, aplicando as leituras obtidas 

com os sensores de baixo custo, quando comparado com o Método de Penman Monteith (padrão 

para estimativa da ETo), apresentando coeficiente de determinação de 0,89 para seis meses de 

registros experimentais. Deve-se ressaltar que um processo de calibração linear para melhor ajuste 

do método simplificado, conforme apresentado na Figura 3. 
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Figura 2- Área experimental em campo (Mutuca, Pesqueira-PE), detalhe do sistema Arduíno (Fonte: Carvalho et 

al., 2021), testes em campo, e vista de cultivo de sorgo forrageiro, com água de reuso. 

 

 

Figura 3 - Comparação da ETo obtida pelos métodos de Penman-Monteith e de Romanenko sem calibração (A) e com 

calibração (B). Fonte: Carvalho et al. (2021) – adaptada. 

Para aplicação de automação da irrigação por evapotranspiração, foi proposta a utilização de LEDs 

como indicadores não só da intensidade da variável, como do acionamento do sistema. Quando a 
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ET0 era menor que 11, acionava-se o LED verde, entre 11 e 17, o LED amarelo (atenção), e maior 

que 17, o LED vermelho, representando também o acionamento teórico de válvula solenoide, 

responsável pelo suprimento hídrico. 

CONCLUSÕES 

A gestão da irrigação é uma necessidade mundial, principalmente em regiões semiáridas. A 

adoção de dispositivos de baixo custo permite o acionamento de sistemas de irrigação, via 

informações climáticas ou de solo, utilizando métodos de estimativa simplificados. O 

desenvolvimento dessas ferramentas digitais em ambiente acadêmico constitui-se em alternativa de 

ensino motivadora, contribuindo para redução da evasão escolar. Os resultados aqui apresentados 

contribuem para o desenvolvimento de novas ferramentas de gestão de recursos hídricos, além de 

fornecer suporte para produtores rurais, para que adotem agricultura de precisão, com uso de 

tecnologias acessíveis e precisas, e com reduzido custo.  
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