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RESUMO: A linguagem de programação nada mais é do que um conjunto de instruções 
criadas para que um computador entenda determinados comandos, ou seja, torne uma 
máquina capaz de armazenar dados e executar ações. Algumas pessoas viajam muito e 
quase sempre esquecem de regar seus vasos e plantas. Pretende-se desenvolver um 
sistema de irrigação automático que detecta a umidade da terra. O arduino irá se conectar 
a alguns sensores para desempenhar a função de irrigar as plantas. Para desenvolver tal 
sistema será preciso aprender a utilizar no arduino, aprender a programar um arduino, 
aprender mais sobre a linguagem de programação e aprender a mexer no módulo regulador. 
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INTRODUÇÃO 

Robótica é o estudo da tecnologia que envolve a construção de robôs. A área da 

robótica envolve toda a história dos computadores, robôs, sistemas mecânicos motorizados 

e atualmente está presente em várias áreas como, por exemplo, a astronomia 

 

 

 

 

FIGURA 1: Robô 



 

 

FONTE: Google Imagens, 2021. 

 

O conceito da robótica foi popularizado pelo escritor de ficção científica Isaac Asimov 

no seu livro “ l, Robot “. Nesse livro Isaac Asimov criou e escreveu as Leis da robótica. Lei 

número um: “Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum 

mal”. Lei número dois: “Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto casos 

em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei.” Lei número três: “Um robô deve 

proteger sua própria existência, desde que não entrem em conflito com as leis anteriores.” 

Linguagens de programação nada mais são do que conjuntos de introduções criadas 

para que um computador entenda determinados comandos ou seja torne uma máquina 

capaz de armazenar dados. Existem dois tipos de linguagens da programação: as de baixo 

nível e as de alto nível. Os computadores interpretam tudo com números em base binária, 

só compreendem zero e um. 

A programação nos computadores não tem uma data correta desde o início que 

surgiu. Tudo começou na década de 30, com os primeiros computadores elétricos. Em 

1948, Konrad Zuse publicou sua criação, a linguagem de programação Plankalkül. Nessa 

época a programação não era muito útil então foi esquecida. 



 
Existe uma plataforma de prototipagem de computação física, essa plataforma se 

chama arduino. O arduino é um sistema que pode interagir com o ambiente por meio de 

hardware e software e pode ser conectado a um computador ou uma rede para o 

recebimento ou envio de dados. Para programar o arduino é preciso escrever códigos 

através da linguagem C/C + +. 

 

FIGURA 2: Arduino 

 

FONTE: Google Imagens, 2021. 

 

OBJETIVO: 

Algumas pessoas que têm plantas em casa, às vezes saem em viagens de longa 

duração e não conseguem ninguém para ajudar a regar as suas plantas, acabam se 

esquecendo de regar ou passam muito tempo fora de casa. Pensando nisso, seria possível 

desenvolver um sistema de irrigação de plantas automático que detectaria a umidade? 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Nesta seção, sua tarefa é explorar a relevância de sua pesquisa, com base em 

argumentos capazes de defender a importância do tema selecionado. Seu texto, nesta 



 
parte, deverá sintetizar a finalidade do seu estudo, convencendo o leitor de que seus 

propósitos são válidos e passíveis de uma abordagem científica. É essencial que sua 

pesquisa seja evidenciada como algo relevante para a área selecionada. Uma sugestão é 

a de que você fundamente seus argumentos teoricamente, ou seja, apresentando 

informações teóricas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Os materiais que serão utilizados são: 

- 1 arduino uno  (ok) 

- 1 módulo relê 

- 1 válvula solenóide 

- 1 Sensor de umidade  

- 3 Led  (ok) 

- 1 resistor  

- 1 módulo regulador  

Para fazer a montagem do protótipo, primeiro foi feita uma simulação em computador 

como a que se tem abaixo. 

Será necessário o arduino uno, o sensor de umidade do solo e o módulo relé para 

ligar uma válvula solenóide que vai permitir a irrigação. O módulo relê do mesmo jeito que 

ele liga uma bomba de aquário ele também pode acionar uma válvula solenóide, o 

importante é que o atuador é a bomba. 

O arduino liga a bomba para jogar a água no balde, então tem-se o sensor de 

umidade do solo e o módulo relê como atuador. É possível obter três leis para indicar a 

situação do solo, de acordo com o sensor ele está indicando que o solo está irrigado. Então, 

usando uma chave pode-se regular o nível de umidade que pretende-se manter no solo, e 

assim regular para qualquer tipo de planta. 

A partir do momento que o solo atinge um nível abaixo do aceitável ele começa a 

acionar a irrigação. A válvula solenóide funciona como uma torneira (mecanicamente), ela 

tem a passagem de água, e o solo vai acionar essa válvula de forma elétrica, então ao ligar 

essa válvula na eletricidade ela ou fecha ou abre. 

 

FIGURA 3: Protótipo simulado no tinkercad 



 

 

FONTE: Brincando com idéias, YouTube 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Primeiro foram feitas algumas simulações de arduino em um site chamado Tinkercad. 

As simulações desenvolvidas foram retiradas de um canal no youtube.  

A primeira simulação foi feita com o objetivo de acender um LED utilizando um botão 

(Push Button). Para ela funcionar foi necessário além da montagem do circuito, fazer uma 

programação simples dentro da própria plataforma do tinkercad. A plataforma dá a opção 

de fazer esta programação em blocos, que é mais fácil para quem está aprendendo. A 

FIGURA 4 mostra como ficou a montagem desta simulação. 

 

 

FIGURA 4: Programando led push e button 



 

 

FONTE: Arduino Brasil, YouTube 

 

 A segunda simulação desenvolvida foi a do Sensor Ultrassônico + LED RGB. O 

objetivo desta simulação é fazer o LED RGB ir trocando de cor à medida que algum objeto 

se aproxima do Sensor Ultrassônico. Percebe-se que assim como na primeira simulação, é 

necessário utilizar resistores conectados ao LED para evitar que o mesmo seja danificado. 

Com isso aprende-se a importância de se analisar as tensões de entrada e saída do arduino 

para evitar a queima de componentes. Um outro muito importante é a organização. Saber 

organizar muito bem os cabos e a montagem se faz importante principalmente na hora de 

montar a programação do circuito, e saber em que porta cada componente está conectado. 

A FIGURA 5 mostra como ficou a montagem do circuito simulado. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Sensor ultra-sônico 



 

 

FONTE: Arduino Brasil, YouTube 

 

 Esta última simulação desenvolvida é muito parecida com a da FIGURA 5. A luz do 

LED RGB vai se alterando, mas dessa vez por conta de um botão analógico que chamamos 

de potenciômetro. A FIGURA 6 mostra como ficou a montagem do circuito simulado. Esta 

simulação também precisou de uma programação para funcionar. 

 

FIGURA 6: Usando potenciômetro e led RGB 

 

FONTE: Arduino Brasil, YouTube  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
Os testes com o arduino físico já se iniciaram, e é necessário aprender o básico 

primeiro para depois fazer o pedido dos materiais e começar a montagem do protótipo. Foi 

feito também um cronograma para organizar as atividades a serem realizadas. 

 

TABELA 1: Cronograma 

ATIVIDADE A REALIZAR PERÍODO 

Montagem da apresentação  Outubro 

Testes com o arduino físico Outubro/Novembro 

Iniciar testes de montagem do protótipo oficial 
do projeto 

2022 

FONTE: Autor, 2021 
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