
PLATAFORMA ARDUINO NA AUTOMAÇÃO DA IRRIGAÇÃO POR 

GOTEJAMENTO NO CULTIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

Gabriel Greco de Guimarães Cardoso1; Marcelo Jhonata Sirqueira de Sá2; João Eduardo Pereira da Silva3; 

Nathielle Camargo4 

 

1Coordenador do PPG em Irrigação no Cerrado. Instituto Federal Goiano Câmpus Ceres, Caixa postal 51, Ceres 

GO, gabriel.cardoso@ifgoiano.edu.br.  2Aluno de Agronomia. Instituto Federal Goiano Câmpus Ceres. 3Aluno 

de Agronomia. Instituto Federal Goiano Câmpus Ceres. 4Aluna de Agronomia. Instituto Federal Goiano Câmpus 

Ceres. 

 

RESUMO: Neste trabalho é apresentado os resultados alcançados no desenvolvimento de um 

protótipo para controle automático da irrigação, via plataforma Arduino UNO R3. O princípio 

de funcionamento da automação está na entrada analógica do sinal do sensor capacitivo no 

Arduino, interpretação do sinal analógico pela linguagem de programação instalada no 

microprocessador, saída de comando digital para abertura ou fechamento de uma válvula 

solenoide mediante relé. A programação lógica se deu com base em equação de calibração do 

sensor capacitivo, envolvendo dados experimentais da relação capacitância e umidade do 

solo, esta por sua vez com o potencial de água no solo. O protótipo operou em campo entre 

Setembro de 2014 e Maio de 2015, promovendo as irrigações por gotejamento na cultura da 

cana-de-açúcar. Utilizando-se sensor capacitivo como indicador do potencial de água no solo 

para irrigação e programado o acionamento sempre que o potencial atingisse o valor de -100 

kPa, o protótipo controlador automático mostrou-se eficiente em suas funções, permitindo o 

acionamento automático da irrigação, manejo da cultura, e de baixo custo para aquisição. O 

Arduino apresenta ser uma eficiente ferramenta de controle automático da irrigação.  
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ARDUINO PLATFORM IN DRIP IRRIGATION AUTOMATION GROWING 

OF CANE SUGAR 

 

ABSTRACT: This paper presents the results achieved in the development of a prototype for 

automatic irrigation control via Arduino UNO R3 platform. The operating principle of 

automation is the analog input of the capacitive sensor signal in Arduino, interpretation of the 

analog signal by the programming language installed on the microprocessor, digital command 

output to opening or closing of a solenoid valve by relay. The logic programming was made 
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based on the capacitive sensor calibration equation involving experimental data of the 

relationship capacitance and soil moisture, this in turn with the water potential in the soil. The 

prototype operated field between September 2014 and March 2015, promoting drip irrigation 

in the culture of cane sugar. Using capacitive sensor as water potential indicator in the soil for 

irrigation and set the drive whenever the potential to reach the value of -100 kPa, the 

automatic controller prototype was efficient in their duties, allowing besides the drive of 

irrigation, the management of culture as well as being cost effective. The Arduino has to be an 

efficient and promising tool automatic control of irrigation. 

Keywords: Capacitive sensor; microcontroller; irrigation management. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um microcontrolador é um sistema microprocessado encapsulado em um único chip, 

com memórias, clock e periféricos mais limitados que um computador. O uso desses circuitos 

integrados não somente reduz custo da automação como também propicia mais flexibilidade. 

Dentre as plataformas de desenvolvimento que utilizam microcontroladores, o Arduino tem 

ganhado um grande destaque (GOMES, 2013). 

Em muitas regiões do mundo, incluindo locais classificados climaticamente como 

úmidos, a cana-de-açúcar é cultivada com a utilização de irrigação ao longo do ciclo da 

cultura ou, eventualmente, com irrigações suplementares. Assim, decisões sobre a frequência 

e duração dos eventos de irrigação são tomadas por meio de métodos baseados no balanço de 

água e medições do potencial de água nas folhas, condutância estomática, umidade e potencial 

de água no solo e temperatura foliar (TRENTIN et. al., 2011).  

Visando contribuir com o desenvolvimento de sistemas automatizados de irrigação, 

este trabalho tem o objetivo apresentar os resultados obtidos com o uso do Arduino na 

irrigação automatizada por gotejamento no cultivo de cana-de-açúcar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa de desenvolvimento de um protótipo controlador de irrigação foi realizado 

nas dependências do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres, no período de 06 de Setembro 

de 2014 a 06 de maio de 2015. A altitude da área experimental é de 570 m, a latitude é de -

15.3488° e a longitude de -49.5984°.  
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Para o desenvolvimento do sistema de automação de irrigação, foi utilizado o Arduino 

UNO R3, válvula solenóide, fonte de energia, sensor capacitivo, módulo capacitância, relé, 

linguagem de programação e jumpers (fios) para fazer as conexões. Uma vez que o código é 

configurado e o download realizado para o microprocessador do Arduino, o mesmo passa a 

fazer as leituras dos sinais elétricos analógicos do sensor de umidade de solo empregado nesse 

protótipo (sensor capacitivo SEN 0114) e liberando sinais digitais na atuação do relé sempre 

que a intensidade do sinal analógico atinge níveis pré-programados. Para o controle da 

irrigação, uma válvula solenoide conectada no relé recebe a energização, liberando o fluxo de 

água, sempre que o sinal analógico de entrada atinge um valor de capacitância correspondente 

a um potencial de água no solo de -100 kPa, potencial este correspondente ao de irrigação 

usado na cultura da cana-de-açúcar. A correlação do potencial de água no solo com a umidade 

se deu por meio da curva de retenção de água no solo. 

Para a calibração do sensor capacitivo, procedeu-se com a construção de um modelo 

matemático envolvendo a umidade do solo (U) e a capacitância (C). Para isso, fez-se a 

secagem de 5 amostras deformada e homogênea do solo retirado no mesmo local onde o 

sistema de irrigação seria implantado. As amostras secas em estufa, foram pesadas e 

adicionado diferentes volumes de água, na proporção de 10, 20, 30, 40 e 50% de umidade, no 

sentido de determinar a capacitância do sensor em relação a porcentagem da água de cada 

amostra.  

Foram coletados os valores de capacitância em cada béquer através de um sensor 

capacitor acoplado na plataforma Arduino, por sua vez ligada a um computador para fazer a 

interface. O intervalo de dados da capacitância registrados varia de 0 a 1270, para umidade do 

solo entre 0 e 50%. Construiu-se uma equação no programa Microsoft Office Excel com os 

valores encontrados, como o melhor ajuste observado, cujo coeficiente foi de 96% (Eq. 1). 

 

U = -0,00000086.C3 + 0,00167419.C2 - 1,02155266.C + 214,14532097     (1) 

em que: 

U = umidade gravimétrica do solo (g.g-1); 

C = Capacitância do sensor utilizado (kPa). 

 

Com o modelo da Eq. (1), associou-se o potencial de irrigação da cana-de-açúcar (-

100 kPa) com a capacitância por meio da curva de retenção de água do solo, tornando 

possível a programação no Arduino para que o mesmo libere o sinal digital de acionamento 

do relé sempre que o potencial de irrigação da cana-de-açúcar for atingido. A Eq. 2 representa 
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um modelo de Van Genuchten (1980) da curva de retenção de água no solo usado no 

experimento. 

 

U = 0,096 + (0,154)/[1 + (0,4223ψ)1,6419]0,3909               (2) 

em que: 

U = umidade gravimétrica do solo (g.g-1); 

ψ = potencial matricial (kPa). 

 

Para um potencial de irrigação de -100 kPa, ideal para a cana-de-açúcar (FAO, 1998), 

determinou-se a umidade do solo e consequentemente a capacitância através da relação das 

equações 1 e 2.  

Após a calibração do sensor capacitivo, foi instalado em campo uma plataforma de 

ensaio para o monitoramento do sistema de irrigação automatizado. Esta plataforma possui 

área superficial de 3 m2 e volume de 3 m3, com dimensões de 3 m de comprimento, 1 m de 

largura e 1,2 m de altura. A instalação da cultura se deu em fileira dubla com 16 colmos por 

m2, num adensamento de 15 Mg ha-1 ou 1,5 kg m-2, no dia 27/08/2014. O protótipo 

controlador automatizado foi instalado num quadro elétrico fixado numa das paredes da 

plataforma, permitindo o controle da entrada de água para irrigação (Fig. 1). 

 
Figura 1 – Esquema de ligação do sistema de automação no lisímetro de drenagem e na 
válvula solenoide. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O protótipo desenvolvido pode ser observado na Fig. 2, constando da Plataforma Arduino 

UNO R3 e os periféricos que compõem o sistema, permitindo realizar todas as funções de 

manejo da irrigação, ativando e desligando a válvula solenoide quando a umidade de irrigação 
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for atingida. É possível visualizar os dados instantâneo da umidade do solo e capacitância 

conectados um PC ao Arduino. Também é possível o acionamento de um conjunto moto-

bomba para promover a irrigação, caso não haja pressão na linha que chega à válvula 

solenoide. Neste caso, o rele atua no sentido de energizar e abrir a válvula solenoide em 24 

volts, promovendo a irrigação. 

 
Figura 2 - Protótipo dos componentes do sistema de irrigação automatizado. 
 

Na Fig. 3 é possível observar parte da programação e de como são apresentados os resultados 

da umidade do solo e da capacitância pelo Software Arduino. A legenda “Lendo Umidade do 

solo” foi inserida na programação pela função Serial.println. Na sequência são apresentados 

os dados de umidade e capacitância correspondente. A velocidade com que estes dados são 

apresentados na tela depende da programação realizada, sendo que na atual programação são 

gerados dados a cada 10 segundos, ou seja, o processador do Arduino verifica a porta 

analógica A0, local onde está conectado o sensor de capacitância e caso esta porta esteja com 

valor maior que 600, a irrigação é acionada até que o valor da porta torne a cair abaixo deste 

valor. 

É possível o uso de outras cinco portas analógica presentes no Arduino UNO R3, que tornaria 

viável a automação de outras cinco válvulas solenoides que manejariam diferentes perímetros 

irrigados simultaneamente. Outros modelos de Arduino podem conter um número maior de 

portas analógicas, como é o caso do MEGA 2560 que possui 15 portas analógicas e 53 

digitais. 
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Figura 3 – Programação e apresentação dos dados de umidade do solo e capacitância pelo 
Arduino.  
 

CONCLUSÃO 

 

O protótipo desenvolvido apresentou facilidade na montagem e de programação. Não 

foi verificado em testes de campo, falhas ou danos causados no Arduino. Verificou-se um 

mau funcionamento de uma válvula elétrica sendo substituída por outra própria para irrigação. 

Um produto comercializável de baixo custo para automação da irrigação e do manejo 

com base no potencial de água no solo, mostrou-se promissor. Outros experimentos de campo 

envolvendo a atuação de várias válvulas solenoides simultaneamente, fazem-se necessários 

para a elaboração de um produto final comercializável.  
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