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Resumo- O cultivo hidropônico é uma técnica de plantio sem solo utilizada em todo o
mundo, que possui inúmeras vantagens para pequenos produtores se comparado ao cultivo
tradicional, desta forma, visando auxiliar na melhoria deste sistema, o presente trabalho
tem por objetivo projetar e implementar uma rede de sensoriamento sem fio para moni-
torar pH, temperatura, umidade do ar e condutividade elétrica da água, a fim de auxiliar
nas tomadas de decisão, na redução de gastos e no aumento da produtividade do setor.

Palavras-chave: Redes de sensores sem fio, Hidroponia, Monitoramento.

1 Introdução

O cenário climático brasileiro proporciona ao país a possibilidade de cultivar dife-
rentes categorias de hortaliças, plantas ornamentais e frutíferas, tornando assim, as tem-
peraturas tropicais, uma importante aliada no alcance dos altos índices de produtividade
do país no setor agrícola em âmbito mundial.

Entretanto, as variações climáticas entre verão e inverno provocam perda de pro-
dução e atrasos na colheita devido a oscilações de temperatura e umidade causando o
surgimento de pragas e doenças.

Outros fatores associados ao clima como seguidos dias de chuvas, temporais de
granizo no verão, bem como, as baixas temperaturas e geadas no inverno, podem gerar
dormência ou excesso de transpiração nas plantas, e assim causar a liquidação de algumas
culturas durantes estas estações.

No caso específico de culturas de hortaliças e frutíferas, a solução passa pela substi-
tuição de cultivo a céu aberto para cultivo hidropônico protegido. Segundo (LABHIDRO,
2012) a hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem uma



solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais ao desen-
volvimento da planta, sendo assim, capaz de reduzir em até 70% o consumo de água por
meio desta técnica (SANTOS, 2013).

O cultivo por hidroponia iniciou-se com John Woodward que buscava descobrir se as
plantas utilizavam água ou partículas sólidas como fonte nutritiva, entretanto, apenas em
1804, com o avanço da química e a capacidade do homem de manipular nutrientes, que
Nicolas de Saussure publicou estudos, onde demonstrava que o crescimento dos vegetais
dependia da absorção de minerais (DOUGLAS, 1997) Com desenvolvimento tecnológico
do plásticos e fertilizantes a hidroponia se tornou uma alternativa de produção de vegetais
como maior qualidade, produtividade e menor consumo de agrotóxicos.

De acordo com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, (SE-
BRAE, 2017) o mercado de hidroponicultura familiar tem crescido cada vez mais no
Brasil por possuir um manuseio menos agressivo que cultivo tradicional, entretanto, o
preço elevado da estrutura física, escassez de mão-de-obra especializada e falta de domí-
nio sobre a técnica faz com que crescimento da mesma, seja muito inferior ao cultivo a
céu aberto.

Segundo (OLIVEIRA, 2012) estima-se que há cerca de 2 a 3 mil produtores hi-
dropônicos distribuídos pelo país com perfis diversificados e sem limite para expansão de
produção, entretanto, a dificuldade em obter mão de obra e a falta de precisão na coletas
de informações para o controle e monitoramento do sistema hidropônico, podem gerar
perda de produtividade e qualidade, pois as frutas e hortaliças cultivadas neste cenário
apresentam uma maior sensibilidade e vulnerabilidade em seu processo de desenvolvi-
mento.

Sendo assim, faz-se necessário a aplicação de conceitos voltado para setor, como
Smart Farming, que busca unir ferramentas e tecnologias como IoT na implementação de
uma agricultura de ponta, mais precisa, produtiva e com menor custo a partir da coleta
e obtenção de dados capazes de auxiliar na tomadas de decisões.

Portanto, este trabalho tem por objetivo propor um sistema de monitoramento em
tempo real utilizando rede sem fio para cultivo hidropônico, a fim de coletar dados de
temperatura, umidade do ar, umidade do solo, condutividade elétrica da água, ph e
luminosidade para auxiliar no aumento da produtividade e na diminuição de custos, a fim
de contribuir com crescimento do setor.

2 Metodologia

Para o cumprimento do objetivo proposto, este trabalho está dividido em três etapas:

• Estudar o sistema hidropônico e seu funcionamento, e identificar as grandezas a
serem monitoradas, bem como os sensores a serem.

• Projetar um rede de sensoriamento sem fio, a partir dos sensores estabelecidos, que
coletará dados em tempo real para criação de um datalogger.

• Implementação da rede projetada e aplicação desta no LabHidro, onde serão reali-
zadas medições.



• Desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial para analisar e processar
os dados, objetivando auxiliar na tomadas de decisões e estabelecimento de possíveis
correlações entre os dados, produtividade e economia de recursos.

3 Considerações Parciais/Finais

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma rede sensoriamento sem
fio capaz de auxiliar nas tomadas de decisão em cenário de cultivo hidropônico a partir
da coleta de dados como umidade do solo, luminosidade, umidade do ar, condutividade
elétrica e ph da água e temperatura coletadas por meio de sensores acoplados a uma
placa microcontrolada. Os resultado objetivo demonstraram que o monitoramento desta
grandezas per auxiliaram na redução de 20% do consumo de água durante, bem como no
aumento da produtividade das hortaliças.
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