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RESUMO 
 
A avaliação dos atributos do solo é fundamental para realização de manejo visando oferecer a cultura as 
melhores condições possíveis. O teor de água no solo é um parâmetro que apresenta interferência direta no 
crescimento e desenvolvimento de plantas. Este trabalho, teve como objetivo desenvolver um sistema 
calibrado de monitoramento do teor de água no solo baseado na plataforma de prototipação Arduino. Para 
mensuração dos teores de água no solo utilizou-se o Higrômetro (LM393), com realização da calibração em 
laboratório e avaliação in situ da eficiência dessa calibração. Realizou-se a calibração do sensor em que foi 
possível obter curva de calibração. Os resultados obtidos através da calibração a campo foram significativos 
estatisticamente, entretanto a campo os resultados não foram satisfatórios, possivelmente, houve 
interferência externa para a redução da eficiência, não permitindo a utilização da equação de calibração para 
coleta de dados no campo, mas com potencial para melhorias e aprofundamento no estudo. 
 
PALAVRA-CHAVE: Arduino; Calibração; Sensor. 
 

1 INTRODUÇÃO  
 

A água é um composto que apresenta uma estrutura química simples, no entanto é 
um componente vital para todas as células vivas, suas propriedades físicas e químicas 
possuem capacidade de alterar processos químicos, físicos e biológicos (BRADY; WEIL, 
2013). A água é o solvente da solução do solo que irá interferir no comportamento do solo, 
além da água a solução apresenta solutos como sais minerais, gás carbônico, componentes 
orgânicos e oxigênio (LEPSCH, 2002). 

O monitoramento periódico do teor de água raramente é realizado, pois demandam 
tempo e mão de obra. O desenvolvimento de sensores elétricos possibilita aquisição 
facilitada dos dados, reduzindo o tempo necessário para determinação. Conforme 
Banderali (2018) o monitoramento do teor de água pode possibilitar a redução de gastos 
excessivos de água e energia elétrica via irrigação, e possibilita a realização de manejo 
visando a prevenção de doenças. Por estes motivos, a importância do monitoramento vem 
crescendo na agricultura. Durante o monitoramento é possível quantificar a disponibilidade 
de água no solo, com isso o produtor pode realizar a irrigação em pontos específicos de 
acordo com as leituras obtidas (BANDERALI, 2018). 

Com as práticas de monitoramento e automação ganhando espaço nas práticas 
agrícolas, as placas microcontroladoras contribuem para redução de custos. O Arduino é 
uma plataforma de prototipagem eletrônica, que apresenta uma linguagem de comando 
que facilita o desenvolvimento de projetos (ARDUINO, 2015). O objetivo deste trabalho, foi 
desenvolver um sistema para aquisição e monitoramento de dados de teor de água no solo 
in situ. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Para obtenção do protótipo, utilizou-se sensores higrômetro (LM393). Os sensores 
foram conectados na placa microcontroladora Arduino nas respectivas portas de 
comunicação e alimentação e em seguida o código de comunicação dos sensores foi 
desenvolvido no IDE do Arduino. 

A calibração dos sensores foi realizada no laboratório de solos do Instituto federal de 
Mato Grosso do Sul campus Nova Andradina. O higrômetro foi calibrado através de leituras 
com o sensor e comparação com a determinação do teor de água do solo pelo método 
gravimétrico. O método gravimétrico consistiu na obtenção de amostra de solo 
indeformada, em que houve aferição quanto à massa com solo úmido e solo seco para 
determinação do teor de água do solo conforme Blake e Hartge (1986). 

Em seguida os dados obtidos foram utilizados para elaboração de uma curva de 
calibração, em que foi realizado ajuste de equações aos dados a p<0,05, utilizando o 
programa estatístico SAS University Edition (DER; EVERITT, 2015). Foram ajustadas 
equações e o teor de água obtido pela calibração foi comparado então com o medido na 
amostra. 

Para analisar a eficiência da calibração, foram realizados testes a campo visando 
comparar os resultados obtidos em laboratório, com as obtidas a campo. Para isso, foram 
realizadas leituras a campo com o protótipo, convertidas a teores de água com base nas 
equações de calibração e estes valores foram comparados com os obtidos pelo método 
gravimétrico, no mesmo local de leitura com o higrômetro.  

Os testes de campo foram realizados no município de Nova Andradina - MS, Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) - câmpus Nova 
Andradina. Na fazenda Santa Bárbara, que apresenta um terreno com declividade de 3% e 
relevo plano a suave ondulado. De acordo com Santos et al. (2013) o solo identificado na 
fazenda é o Latossolo Vermelho. O clima da região apresenta precipitação pluvial e 
temperatura média entre 1500 – 1700 mm e 20 – 22°C, respectivamente (AMORE, 2009). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
As etapas de calibração do higrômetro mostraram-se eficiente, visto que os dados 

obtidos através das leituras em cilindros apresentaram uma boa correlação com o teor de 
água obtido pelo método gravimétrico. A Gráfico 1 apresenta respectivamente as curvas 
geradas a partir dos dados obtidos através do sistema desenvolvido no presente trabalho. 
Os resultados obtidos mostraram que a reta de regressão no modelo exponencial 
apresentou maior acurácia em relação aos modelos linear, logaritmo e polinomial, 
apresentando um R2 de 0,8792, motivo pelo qual somente o modelo exponencial é 
apresentado. 

A implantação a campo mostrou que há interferências externas que reduzem a 
eficiência dos sensores (Gráfico 2), o deslocamento das partículas de solo na introdução 
do sensor pode reduzir o contato do sensor com as partículas do solo sendo um dos fatores 
a influenciar. A redistribuição das partículas acarreta em leituras de menor umidade, tendo 
em vista que o contato do sensor com o solo é maior no cilindro por ser um ambiente 
fechado, não permitindo o deslocamento das partículas, enquanto num sistema aberto, as 
partículas possuem maior liberdade para deslocamento, proporcionando contato com o 
sensor de forma diferente do ambiente confinado. 
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Gráfico 1. Relação entre dados coletados pelo higrômetro e teor de água determinado na amostra 
nos modelos: exponencial (A) e relação entre valor estimado pela equação e medido na amostra 

para os modelos: exponencial (B) 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

 
 
Gráfico 2. Valores de teor de água medido pelo método gravimétrico e estimado pela equação de 

calibração 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
4 CONSIDERAÇÃO FINAIS  
 

O desenvolvimento de sistemas para o auxílio das práticas agrícolas vem mostrando 
grande potencial, no entanto a compreensão do sistema, calibração e finalidade de cada 
protótipo é de suma importância. Os dados obtidos proporcionaram curvas de calibração 
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com diversos modelos, no entanto os resultados foram inconclusivos, pois a curva não foi 
eficiente para estimar o teor de água em coleta a campo, por esse motivo, mais estudos de 
campo são necessários. 
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