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Resumo  

 

A tecnologia está cada vez mais auxiliando e contribuindo com a agroindústria de várias 

formas; reduzindo custos, suprindo a carência de mão de obra e otimizando a produtividade, 

garantindo assim, excelentes resultados na produtividade. Portanto, podemos afirmar que 

o conceito do uso de tecnologias e industrialização inclusiva e ambientalmente saudáveis é 

uma realidade consolidada com potencial para expandir-se continuadamente. Diante dessa 



 

realidade, acreditamos que o nosso projeto: PROTÓTIPO DE UM ROBÔ AUTÔNOMO 

PARA PULVERIZAÇÃO E IRRIGAÇÃO EM ESTUFAS irá beneficiar de forma significativa 

os produtores de pequeno e médio porte em suas produções agrícolas. Aumentar a 

produtividade com sustentabilidade requer a utilização e o domínio de técnicas, 

metodologias e instrumentos que, algumas vezes, ainda não estão completamente 

desenvolvidos ou adaptados à realidade. O protótipo desenvolvido realiza a pulverização 

com precisão de forma autônoma do cultivo em estufas, e proporciona melhores condições 

de trabalho ao agricultor, uma vez que o mesmo não terá contato com produtos altamente 

tóxicos e ambientes insalubres, que poderão levá-lo a desenvolver problemas de saúde e, 

no pior dos casos, ao óbito. Acreditamos que com esse projeto estaremos atingindo 

nossos objetivos relacionados aos aspectos econômicos, ambientais e sociais da 

sustentabilidade.   

Palavras Chaves: Robótica. Pulverização. Sustentabilidade. Agricultura. 

 

Abstract: Technology is increasingly assisting and contributing to the agroindustry in various 

ways; reducing costs, supplying the lack of labor and optimizing productivity, thus ensuring 

excellent productivity results. Therefore, we can affirm that the concept of the use of inclusive 

and environmentally healthy technologies and industrialization is a consolidated reality with 

potential to expand continuously. Faced with this reality, we believe that our project: 

PROTOTYPE OF AN AUTONOMOUS ROBOT FOR SPRAYING AND IRRIGATION IN 

GREENHOUSES will significantly benefit small and medium-sized producers in their 

agricultural productions. Increasing productivity with sustainability requires the use and 

mastery of techniques, methodologies and instruments that are sometimes not yet fully 

developed or adapted to reality. The prototype developed performs the spraying with 

autonomous ly of the cultivation in greenhouses, and provides better working conditions to 

the farmer, since it will not have contact with highly toxic products and intensively unhealthy 

environments, which may lead him to develop health problems and, in the worst case, death. 

We believe that with this project we will be achieving our objectives related to the economic, 

environmental and social aspects of sustainability.  

Keywords: Robotics. Pulverization. Sustainability. Agriculture.  

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas funções antes desempenhadas pelo ser humano estão sendo substituídas pelo uso 

de máquinas e da tecnologia.  A utilização da robótica e máquinas inteligentes no meio 

agrícola têm sido cada vez mais eficaz e necessária para o aumento da produtividade e 

desenvolvimento sustentável desse setor. No entanto, mesmo o Brasil sendo um país com 

grandes extensões territoriais, e a sétima potência mundial, ainda não há um grande 

investimento em tecnologia no ramo agrícola, principalmente no que diz respeito à 

agricultura de subsistência. Em contrapartida, a robótica tem sido utilizada em ambientes 

controlados, como as estufas por exemplo, há mais de 20 anos no mundo todo, 

principalmente no Japão. Estudos vêm sendo realizados para desenvolver colheitadeiras 

para a culturas do tomate cereja, pepino, cogumelos, entre outras frutas. Na horticultura, 

robôs são utilizados para a colheita em diversas espécies e a ordenha realizada por robôs, 

também é muito comum em alguns países. Automações estão sendo desenvolvidas para 

suprir as necessidades de aumento de produtividade e para melhorar as condições 

ergonômicas de trabalho, principalmente em horticulturas. (AMER et al, 2015). O cultivo de 

horticulturas é o que se tem de mais complexo em termos de automação economicamente 

viável. Avanços na automação de operações industriais servem de incentivo para 

desenvolver robôs para diversas tarefas agrícolas como semear, colher, adubar, entre 

outros (ZION et al, 2014). Estudos recentes demonstram que a utilização da robótica está 

se tornando cada vez mais comum no campo agrícola. Amer et al (2015) apresenta o 

desenvolvimento de um robô utilizando um microcontrolodar e um módulo de GPS para 

fazer o robô colher, plantar e adubar.  Diante dessa realidade os alunos pesquisaram, 

analisaram e se questionaram da possibilidade de criar um robô autônomo para realizar a 

irrigação e pulverização em estufas. Os pontos positivos levantados pelos mesmos foram 

muitos, como por exemplo, redução de custos, carência de mão de obra e otimização da 

produtividade, entre outros. Outro fator que contribuiu para que esse projeto fosse realizado 

foi pelo fato da nossa região for agrícola e muitos familiares dependerem dessa atividade 

para subsistência. Neste sentido, acreditamos que este protótipo seja de extrema 

importância para o futuro do agronegócio frente à nova era tecnológica. O PROTÓTIPO DE 

UM ROBÔ AUTÔNOMO PARA PULVERIZAÇÃO E IRRIGAÇÃO EM ESTUFAS irá 

beneficiar de forma significativa os produtores de pequeno e médio porte em suas 

produções agrícolas, principalmente os riscos insalubres relacionados ao uso de 



 

agroquímicos. Para uma agricultura sustentável, é imprescindível a união do conceito 

econômico de aumento de produtividade, com o de harmonia ambiental e social. O 

econômico se traduz por meio do lucro, por isso, se a agricultura não gerar lucro e renda ao 

agricultor, ela não sobreviverá, a harmonia social significa que o homem poder viver do 

trabalho agrícola e manter sua família com dignidade. A harmonia ambiental é a convivência 

do homem e natureza de forma que o primeiro respeite a segunda em seus limites, direitos 

à vida e a todo ecossistema envolvido. Neste sentido, acreditamos que a pulverização 

agrícola robotizada desempenha um papel de extrema importância tanto no setor 

econômico como social. Portanto o projeto, oferece uma infraestrutura sustentável 

para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no 

acesso equitativo e a preços acessíveis para todos. Além de contemplar 

aspectos econômicos, ambientais e sociais da sustentabilidade, o projeto 

corrobora com um melhor estilo e qualidade de vida tanto para as gerações atuais 

quanto para as gerações futuras. 

2 OBJETIVOS: 

 

O Objetivo 9 da ODS que visa construir infraestruturas resilientes e promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, vem de encontro com o 

nosso projeto que contempla o desenvolvimento da infraestrutura sustentável para apoiar o 

desenvolvimento econômico e o bem-estar humano. O contexto do projeto também 

contempla o uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos por meio de 

materiais, métodos e processos industriais limpos e ambientalmente corretos. Nesse 

sentido o projeto tem o intuito de fomentar as capacidades tecnológicas e produtivas dos 

setores agrícolas que possam ser beneficiados com o mesmo. Outro conceito do projeto 

que está em consonância com o Objetivo 9 da ODS é o de promover o uso de tecnologias 

e industrialização inclusiva, sustentável e ambientalmente saudáveis. Nesse sentido o 

presente projeto tem também como um dos principais objetivos: 

-Desenvolver um dispositivo autônomo capaz de interagir em um plano tridimensional, com 

objetivo de realizar a irrigação e pulverização em estufas, contribuir com a diminuição e o 

desperdício de insumos e melhorar as condições de trabalho do agricultor, evitando o 

contato com produtos tóxicos e insalubres que podem causar problemas sérios de saúde. 



 

-Fomentar o desenvolvimento de uma infraestrutura acessível e sustentável para ajudar o 

agricultor de pequeno e médio porte nas diversas culturas de estufas, em todo o processo 

de produção viabilizando os aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

-Fortalecer a agricultura de subsistência e o empreendedorismo desse setores por meio de 

recursos tecnológicos de forma inclusiva, sustentável e ambientalmente saudáveis 

3 QUESTÃO PROBLEMA: 

 

 Aumentar a produtividade com sustentabilidade dos alimentos é de extrema importância. 

Requer a utilização e o domínio de técnicas, metodologias e instrumentos que, algumas 

vezes, ainda não estão completamente desenvolvidos ou adaptados à realidade. Para uma 

agricultura sustentável, é imprescindível a união do conceito econômico de aumento de 

produtividade com o de harmonia ambiental e social. O econômico se traduz por meio do 

lucro, por isso, se a agricultura não gerar lucro e renda ao agricultor, ela não sobreviverá, a 

harmonia social significa que o homem poder viver do trabalho agrícola e manter sua família 

com dignidade. A harmonia ambiental é a convivência do homem e natureza de forma que 

o primeiro respeite a segunda em seus limites, direitos à vida e a todo ecossistema 

envolvido. Neste sentido, acreditamos que a pulverização agrícola robotizada desempenha 

um papel de extrema importância tanto no setor econômico como social, pois além de 

proporcionar um aumento na produtividade, melhora as condições de trabalho do agricultor, 

uma vez que não terá contato com produtos altamente tóxicos e ambientes insalubres, que 

poderão levá-lo a problemas de saúde e, no pior dos casos, ao óbito. O planejamento do 

protótipo foi realizado em várias etapas, na primeira foi utilizado o simulador Tinkercad para 

o designer 3D da estrutura e a simulação do circuito elétrico dos motores e ponte H. Na 

segunda parte foi desenvolvido a parte prática do projeto utilizando matérias de baixo custo, 

como a parte de uma canaleta de alumínio de uma mesa as escola. Participaram de todo o 

processo de execução os três alunos, a orientadora e o coorientador do projeto.                          



 

 

   

Figuras 1 e 2- Simulação do circuito elétrico 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento de robôs é um campo de pesquisa interdisciplinar muito complexo. O 

procedimento predominante para essa evolução nas últimas décadas é baseada no 

pressuposto de que cada robô é um projeto totalmente personalizado. Para o 

desenvolvimento metodológico de construção de robôs existem várias opções de micro 

controladores e plataformas disponíveis. Para realizar esse projeto foram realizadas várias 

pesquisas bibliográficas e científicas, bem como materiais, métodos e recursos multimeios 

utilizando as TDICs (tecnologias digitais da informação e comunicação) disponibilizadas aos 

alunos. Foram utilizados matérias acessíveis e de baixo custo, como por exemplo uma placa 

de alumínio para fazer a estrutura e componentes eletrônicos (módulos, sensores e 

motores), a plataforma Arduino UNO R3, o Sensor Óptico Reflexivo (TCRT 5000), uma 



 

bomba injetora de água de automóvel 12V, uma bateria de 12V e um Módulo de Relê 5V, 

Motores DC, rodas de PU e silicone, acrílico, botão de comando geral, entre outros. 

 

 

Figuras 3 e 4- Desenvolvimento do Protótipo 



 

 

Figura 6- Linha de Programação utilizada no projeto 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Após realização de testes, com a primeira fase do projeto concluído, o protótipo 

alcançou o resultado esperado atingindo as expectativas e constatou eficácia e 

autonomia frente a inovação tecnológica utilizada para promover novas 

possibilidades e infraestrutura e recursos viáveis para o cultivo em estufas de 

diferentes culturas agrícolas. Acreditamos que este projeto, contribui 

significativamente com aspectos econômicos, ambientais e sociais da 

sustentabilidade e em fatores relacionados a esse setor agrícola. Dentre eles, 

podemos citar o potencial do projeto como ferramenta para amenizar os riscos 

relacionados ao uso de agroquímicos, como a utilização da quantidade correta, 

apenas no local requerido, no momento mais adequado sem necessitar do contato 

com produtos e insumos perigosos e insalubres, evitando possíveis doenças, e 

até mesmo o óbito. 



 

 

Figura 7- Testes com o Robô 

6 CONCLUSÕES: 

 

Acreditamos que a pulverização agrícola robotizada desempenha um papel de extrema 

importância tanto no setor econômico como social. O protótipo desenvolvido realiza a 

pulverização com precisão de forma autônoma do cultivo em estufas, e proporciona 

melhores condições de trabalho ao agricultor, uma vez que o mesmo não terá contato com 

produtos altamente tóxicos e ambientes insalubres intensivamente, que poderão levá-lo a 

desenvolver problemas de saúde e, no pior dos casos, ao óbito. Acreditamos que com esse 

projeto estaremos atingindo nossos objetivos relacionados aos aspectos econômicos, 

ambientais e sociais da sustentabilidade. 

Nossas pretensões futuras com o projeto é de incorporar novos sensores, como 

por exemplo, o de temperatura para monitoramento que avaliem características 

físicas, químicas e biológicas referentes à qualidade do ambiente e a energia 

fotovoltaica para que também utilize energia renovável para seu funcionamento 

autônomo. 
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