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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação trata do desenvolvimento de um sistema para monitoramento e controle 

de cultivos em estufas para produção hidropônica utilizando o protocolo MQTT para 

comunicação, visando melhorar o controle das variáveis envolvidas em uma produção, 

diminuindo a interferência humana e com baixo custo de implantação. Capaz de controlar mais 

de uma bancada ou estufa, e reunindo todas as informações em um único sistema supervisório, 

o mesmo é divido em três módulos: Principal, Hidrológico e Meteorológico, módulos 

responsáveis por coletar dados do ambiente de cultivo. Foi produzido um protótipo para teste 

piloto em condições reais de produção, voltado para a técnica de cultivo hidropônico mais 

utilizada no Brasil, a NFT (Técnica de filme de nutriente). 

O experimento consistiu em produzir em duas estufas a mesma quantidade de alfaces 

no mesmo período de tempo utilizado em uma o método convencional que os produtores 

utilizam, e em outra o sistema desenvolvido apresentado nesse projeto. A utilização do sistema 

automatizado para cultivo hidropônico facilitou o controle da cultura, diminuiu a intervenção 

humana durante o período de cultivo. O desenvolvimento da cultura no ambiente automatizado 

teve uma notável melhora em relação ao cultivo convencional no final do experimento. Este 

experimento serviu para verificar o comportamento do sistema e sua viabilidade de 

implantação. 
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ABSTRACT 

 

 

 This dissertation deals with the development of a system for monitoring and 

controlling crops in greenhouses for hydroponic production using the MQTT protocol for 

communication, aiming to improve the control of the variables involved in a production, 

reducing human interference and with a low implantation cost. Capable of controlling more 

than one bench or greenhouse and gathering all the information in a single supervisory system, 

it is divided into three modules: Main, Hydrological and Meteorological, modules responsible 

for collecting data from the growing environment. A prototype for pilot testing under real 

production conditions was developed, focusing on the most commonly used hydroponic 

cultivation technique in Brazil, the NFT (Nutrient Film Technique). 

 The experiment consisted in producing in two greenhouses the same amount of lettuce 

in the same period of time used in one the conventional method that the producers use, and in 

another the developed system presented in this project. The use of the automated system for 

hydroponic cultivation facilitated crop control and decreased human intervention during the 

growing period. The development of the culture in the automated environment had a remarkable 

improvement over the conventional culture at the end of the experiment. This experiment was 

used to verify the behavior of the system and its feasibility of implantation. 

 

 

 

Keyword: Hydroponics. MQTT. Cultivation without soil. Monitoring. Control. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o crescimento populacional e aumento da demanda de alimentos vegetais em 

grande quantidade e melhor qualidade, com espaço reduzido para plantios próximos aos centros 

urbanos, a técnica hidropônica é um grande atrativo para os produtores (SANCHEZ,2013). Esta 

situação exige do produtor um aumento da produtividade, que o cultivo convencional nem 

sempre consegue atender, seja devido às condições climáticas, época de plantio ou por ataques 

de pragas que afetam a plantação. Ainda, verifica-se um grande uso de defensivos agrícolas, 

que coloca em risco os produtores e os consumidores. Como uma alternativa, alguns produtores 

vêm aderindo à utilização do cultivo protegido, possibilitando um melhor desenvolvimento das 

plantas e colheita em períodos de entressafras, com uma menor incidência de pragas e mínima 

utilização de agrotóxicos. 

Uma das técnicas que está se popularizando é a hidroponia, que cultiva as plantas sem 

uso do solo, em meio hibrido, onde as raízes ficam em contato com uma solução que contém 

todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta. Aplicando-se a técnica de 

hidroponia, pode-se reduzir em até 70% a quantidade de água utilizada no cultivo em relação 

ao convencional (GENUNCIO,2015). 

Mas a hidroponia também tem suas desvantagens, pois a sua implementação requer um 

alto investimento e elevado conhecimento técnico (TEIXEIRA,2013). 

Também é um tipo de cultura muito dependente de energia elétrica para a produção, 

pois necessita de bombas, sistema de controle de luminosidade, temporizadores, qualidade da 

água e monitoramento da solução nutritiva.  

Dentro da hidroponia existem várias técnicas de cultivo, mas a NFT (“Nutrien Film 

Technique”) representada pela Figura 1 é a mais difundida no Brasil.  
“Sistema e composto basicamente de um tanque de solução nutritiva, com 

um sistema de bombeamento, dos canais de cultivo e de um sistema de retorno ao 
tanque. A solução nutritiva é bombeada nos canais e escoa por gravidade formando 
uma fina lâmina de solução que irriga as raízes.” (FURLANI et al.2009) 



 

 
1 Disponível em: http://tudohidroponia.net. Acesso em nov. 2018 
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Figura 1- Sistema NFT 

 

Fonte: Tudo hidroponia1 

 

Como o sistema utiliza água como meio principal para irrigar e fornecer os nutrientes, 

necessita de um controle da sua qualidade através do monitoramento do pH, da condutividade 

elétrica, e da aplicação de correções quando necessário, exigindo uma mão de obra qualificada 

de quem trabalha com o cultivo hidropônico.  

Este projeto de mestrado propõe o desenvolvimento de um sistema de controle e 

monitoramento para cultivo hidropônico que fará a coleta de todos os dados das variáveis 

envolvidas no cultivo das plantas e aplicará as correções quando necessário, automaticamente, 

enquanto o produtor poderá observar todo o processo através de um sistema supervisório. O 

controlador será construído na forma de módulos, possibilitando o acompanhamento individual 

de cada fase do cultivo em diferentes tipos de cultura, e os módulos deverão se comunicar 

através de uma rede de comunicação com uma unidade central, onde ficarão o sistema 

supervisório e um banco de dados com todas as informações do período da produção. Isso 

possibilita o cálculo de gasto energético, nutrientes e água utilizados até o período da colheita 

das plantas, e informações de todos os parâmetros de controle, que poderão ser estudados 

posteriormente, para o melhoramento da técnica e para uma possível investigação de algum 

problema na produção. Cada modulo será composto por sensores e atuadores, que poderão ser 

configuráveis pelo tipo de cultura, pré-programado pela unidade central ou modo programação 

personalizado dando liberdade para o produtor na sua configuração. O sistema conterá um 

módulo de unidade meteorológica, responsável unicamente por medir temperatura, umidade e 

iluminação interna e externa.
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1.2 Justificativa e Relevância  

 

  

No mercado atualmente existem vários controladores para hidroponia, que em geral não 

controlam o sistema totalmente, mas apenas parte dele, como por exemplo: sistema para 

controle de bomba, sistema de monitoramento do pH e EC. Estes controladores têm um alto 

custo, um grau de complexidade de configuração para o produtor, e difícil integração do sistema 

por serem produzidos por diferentes fabricantes, a maioria deles no exterior como pode ser 

observado no capitulo 3.5. 

Os sistemas também não contam com sistema de calibração de sensores de EC e pH, 

que necessitam de periódica verificação, pelo fato de ficarem sempre em contato com a solução, 

que pode ser contaminado por microrganismos produzidos pelo sistema. Estes sistemas 

necessitam de configuração dos parâmetros para cada sensor, e uma pré-configuração para cada 

tipo de cultivo facilitaria o trabalho do produtor. 

Por causa dos fatores, como alto custo, por não ser um produto que atenda todas as 

necessidades de controle da hidroponia, e mão de obra especializada para montagem, 

manutenção e configuração que não está sempre à sua disposição para efetuar alguma alteração, 

o produtor utiliza um sistema que contém alguns temporizadores analógicos para o acionamento 

de bombas, termômetros e medidores de pH e de EC manuais de baixa qualidade 

(SANCHEZ,2013). Esses medidores perdem sua calibração facilmente, se o produtor não está 

atento a esse detalhe, é levado a equívocos em relação aos valores apresentados pelo aparelho, 

podendo aplicar uma correção inadequada, que pode interferir no desenvolvimento da planta e 

até mesmo provocar uma perda de produção, ou gasto desnecessário de recursos. Como um 

exemplo, observa-se que na iluminação artificial, que necessita de um sensor capaz de medir a 

disposição de iluminação necessário para às plantas, alguns produtores colocam apenas uma 

certa quantidade de lâmpadas na estufa e as ligam, mas não sabem se elas estão fornecendo a 

quantidade de luz suficiente, e com isso se está consumindo desnecessariamente energia 

elétrica, e aumentando o custo da produção. Com o sistema em rede o produtor pode 

acompanhar de forma remota a sua produção, desde que a maioria dos agricultores não costuma 

produzir um único tipo de produto em sua propriedade. Como é o caso de utilização da forragem 

hidropônica para atender às dificuldades de produção de alimentos utilizado na pecuária que, 
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muitas vezes, não dispõem de quantidade suficiente de alimentos para fornecer aos animais 

(Müller et al,2006). 

E esse projeto, por se tratar de um produto nacional, ficaria mais acessível em relação à 

manutenção e ao preço, desde que a maioria dos sistemas disponíveis no mercado são 

importados, com um alto custo, têm processos de instalação e manutenção realizados por 

técnicos de empresas especializadas, o que os encarece. Ainda, a espera por peças de reposição 

implica em dificuldades adicionais para uso daqueles produtos. 

Um importante aspecto deste projeto é que, a sua aplicação não ficaria limitada apenas 

para fins de cultivo hidropônico, mas poderia ser aproveitado para controlar sistemas agrícolas 

convencionais, aviário, aquicultura ou produção de peixes ornamentais, por exemplo, para tal 

requerendo algumas configurações de sensores e a adaptação de software para o tipo de sistema 

a ser controlado. 

 

 

 

1.3 Definição do Problema. 

  

Quando se medi uma grandeza há sempre um método a seguir para não haver erros. No 

cultivo hidropônico existem várias grandezas que devem ser medidas, cada uma com um grau 

de importância, dentre as quais o potencial hidrogeniônico (pH) e condutividade elétrica (EC) 

são fundamentais para as plantas qualquer variação em uma dessas grandezas e sua correção 

não for adequada pode ocasionar problema no crescimento da planta ou até mesmo a morte, o 

que pode ocasionar perda de produção. A maioria dos produtores hidropônicos brasileiros faz 

as medições e correções de forma manual em suas plantações o que muitas vezes acarreta erros 

nas correções das grandezas por não ter seu aparelho devidamente calibrado ou de baixa 

qualidade.  

Outro fator quando se tem um problema com a produção e o produtor não tem o 

conhecimento necessário para resolvê-lo, deve-se procurar ajuda de um agrônomo, mas o tempo 

de deslocamento e investigação do problema pode demorar, e a perda da produção vai 

aumentando. Um sistema que colete os dados periódicos da produção que possa ser enviado ou 

acessado remotamente pode agilizar. 

A automatização de um sistema hidropônico vendido comercialmente em nível nacional 

não é completa, e não tem liberdade em suas configurações que permita o usuário configurar o 
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seu controle de forma personalizada, a hidroponia demanda muita experimentação por parte 

dos produtores para atingir uma boa qualidade. 

A maioria dos produtores em sua propriedade não realiza apenas uma atividade, sempre 

tem outros afazeres ou outro produto para cultivar, a hidroponia demanda muita dedicação e 

observação durante todo o ciclo da produção pelo simples fato de que a técnica busca produzir 

condições ambientais necessário para a planta a ser cultivada. Tem-se a necessidade de esta 

averiguando todas a grandezas envolvidas, um sistema supervisório pode exibir todas essas 

informações tanto local quanto remotamente, e aplicar as devidas correções. 

 Finalmente um sistema que faça tudo o que foi citado, não tem vantagem para o 

produtor se não tiver um baixo valor para implantação, de fácil operação e configuração 

 

 

1.4 Objetivos 

   

1.4.1 Principal 

 

Desenvolvimento de um sistema modular para automatização de estufas de cultivo 

hidropônico, de fácil configuração, que permita o controle e monitoramento de parâmetros que 

influenciem no crescimento das plantas. 

 

 

 

1.4.2. Específicos 

 

1. Desenvolver sistema eletrônico para acionamento e coleta de dados dos 

transdutores; 

 

2. Desenvolver softwares para processamento dos dados: 

 

3. Desenvolver sistema supervisório para acompanhamento do processo; 

 

4. Desenvolver um protótipo piloto para testar e avaliar o comportamento do 

sistema em uma situação de cultivo real. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Aspectos Históricos  

 

Hidroponia é a utilização de várias técnicas para cultivo de plantas sem a utilização do 

solo, utilizando a água como meio de transporte dos nutrientes. A palavra hidroponia é a junção 

de duas palavras gregas que são, hydro = água e ponos= trabalho, que significa trabalho com 

água. Todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta são fornecidos através 

de uma solução nutritiva. Segundo Neto e Barreto (2012, p.02, apud FURLANI,2004)  
“a primeira referência em literatura sobre o cultivo de plantas sem uso do 

solo é do pesquisador inglês John Woodward (1665–1728) que cultivou plantas de 
menta (Mentha spicata) em vasos com água da chuva, torneira, enxurrada e líquido 
de esgoto diluído, tendo observado maior crescimento nas plantas cultivadas com 
líquido de esgoto diluído.” 

 
 

Nicolas de Saussure em 1804 relatou em sua pesquisa que as plantas necessitam de 

minerais para o seu crescimento, o cientista Jean Boussingault realizou o cultivo de plantas 

utilizando vasos com areia e carvão e uma solução composição conhecida (Douglas, 1987). 

Julius e Von Sachs em 1859 a 1865 mostraram que era possível cultivar plantas em 

laboratório adicionando apenas adubos químicos a água com ausência total de terra (Douglas, 

1987). 

Após 10 anos o professor Willian F. Gericke da universidade da Califórnia adaptou a 

técnica de laboratório para aplicar em locais onde a jardinagem comum não era possível 

(Douglas,1987). 

Mas o grande impulso da hidroponia foi na segunda guerra Mundial, quando o Exército 

Norte-Americano e Real Força Aérea utilizou o cultivo hidropônico em sua base, o que resultou 

em milhares de toneladas de legumes e verduras consumida pelos soldados durante a guerra 

(Douglas,1987). 

A hidroponia foi sendo difundida por diferentes partes do mundo, e em 1949 o governo 

de Bengala Ocidental instalou uma estação experimental de cultivo hidropônico, com o 

propósito de desenvolver métodos de cultivo sem-terra que poderiam ser realizados por 

qualquer pessoa. Os resultados foram tão satisfatórios que em menos de um ano conseguiu-se 

levar a hidroponia simplificada a outros países (Douglas,1987). 
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2.2 Principais Vantagens e Desvantagens do Sistema Hidropônico 

 

2.2.1 Vantagens:  

 

ü Por ter um ambiente controlado a produção tem uma melhor qualidade e 

uniformidade no crescimento das plantas. 

ü Ambiente limpo, manutenções manuais mais leves do que a cultura 

convencional, por não ser um cultivo com terra não é necessário capinar, fazer 

coveamento, arações e demais manejos da cultura com terra. 

ü Tem alta produtividade e tempo de colheita curto por ter boas condições para o 

desenvolvimento das plantas.  

ü Menos uso de agrotóxicos por se tratar de um sistema limpo sem utilização do 

solo tem menos insetos e microrganismos de solo que podem atacar as plantas. 

ü Mínimo desperdício de água e nutrientes já que os mesmos podem ser 

reutilizados para produções posteriores.  

ü Pode ser realizado em qualquer lugar já que o mesmo não necessita do solo, com 

isso o cultivo pode ficar próximo do mercado consumidor. 

ü Os produtos hidropônicos têm um maior tempo de prateleira porque são colhidos 

com raízes, com isso elas duram mais.  

ü Maior higiene, os produtos hidropônicos para serem vendidos são embalados 

com isso tem menos contato com as mãos, caixas e veículos de transporte. 

  

 2.2.2 Desvantagens: 

 

ü Alto custo de implantação, devido à construção de estufas, bancadas, sistemas 

hidráulicos e elétricos.  

ü E um sistema muito dependente da energia elétrica, por utilizar bombas de água 

para circulação da solução nutritiva. 

ü Necessita de pessoas com conhecimento da técnica de cultivo hidropônico. 

ü Exige acompanhamento constante da produção.



 

 
1 Disponível em: http:flairform.com/hints/nft.htm. Acesso em nov. 2018  
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ü O balanceamento inadequado da solução nutritiva poder acarretar em sérios 

problemas na produção, muitas vezes irreversíveis. 

ü Equipamentos de monitoramento devem ser mais precisos e sofisticados e 

devidamente calibrados para não ocorrerem erros nas medições e realizar 

correções inadequadas. 

 

2.3 Tipos de Sistemas Hidropônicos 

 

2.3.1 Sistema Filme de Nutrientes  

 

A Técnica Filme de Nutrientes (NFT) é uma técnica em que as plantas crescem com 

seus sistemas radiculares dentro de canaletas, onde recebem uma película de solução nutritiva 

que fica circulando constantemente pelo sistema hidráulico.  

É a técnica mais utilizada no Brasil, na qual os produtores utilizam como canaletas telhas 

de amianto, canos de PVC e garrafa PET. Com a utilização dessa técnica não se necessita de 

grânulos como pedras, areias, argila e palha de arroz queimada para sustentação das raízes. 

O funcionando do sistema NFT é baseado no uso de um reservatório para armazenar a 

solução nutritiva que é bombeada para a parte superior da bancada formando um filme de 

solução nutritiva nos canais e retorna por gravidade para o reservatório como pode ser 

observado na Figura 2. 
 

Figura 2- Sistema NTF 

 

Fonte: Site flairform 1



 

 
1 Disponível em: <http://tudohidroponia.net>. Acesso em nov. 2018 
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2.3.2 Sistema Flutuante 

 

Sistema Flutuante ou Deep Film Technique (DFT) exibido na Figura 3 é uma técnica 

onde as plantas são presas a uma plataforma flutuante e seus sistemas radiculares ficam em 

contato com a solução nutritiva, com cerca de 5 a 20 cm de profundidade. Neste sistema temos 

a ausência de canaletas no local onde as plantas ficam flutuado, e o próprio reservatório contém 

apenas uma bomba de ar responsável pela oxigenação da solução nutritiva. Esta técnica é muito 

usada para plantas que demandam muito consumo de água, como por exemplo, a alface. 
 

 
Figura 3- Sistema DFT 

 

Fonte: Site Tudohidroponia 1 

 

 

2.3.3 Sistema Pavio  

 

O sistema pavio é o sistema mais simples entre todas as técnicas hidropônicas. Nele as 

plantas ficam ancoradas em um meio de cultura com pavios, que esta em contato com um 

reservatório de solução nutritiva, que absorvem, umedecendo o meio de cultura do seu sistema 

radicular. A Figura 4 ilustra como funciona o deste sistema.  



 

 
1 Disponível em: <http://www.hydor.eng.br/PAGINAS-P/P8-P.html>. Acesso em nov. 2018 
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Figura 4- Sistema pavio 

Fonte: hydor 1 

 

 

2.3.4 Sistema por Gotejamento 

 

No sistema por gotejamento as plantas ficam em um meio de cultura e a solução nutritiva 

fica em um reservatório, sendo bombeada sob controle de um temporizador através de sistema 

de tubos e micro tubos até o colo de cada planta e é expelida na forma de gotas. 

Existem dois tipos de sistema de gotejamento: um sem reaproveitamento da solução e 

outro com reaproveitamento. Sem reaproveitamento a solução é fornecida à planta e o excesso 

é retirado por um sistema de sumidouro que acaba permeando no solo. A vantagem desse 

sistema é que a correção de pH e EC é feita apenas quando o reservatório é abastecido com uma 

nova solução. No sistema com reaproveitamento (Figura 5) a solução excedente é coletada 

novamente por canais de retorno é utilizada posteriormente para uma nova irrigação. 
 



 

 
1 Disponível em: <http://www.hydor.eng.br/PAGINAS-P/P12-P.html >. Acesso em nov. 2018 
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Figura 5- Sistema de gotejamento com reaproveitamento 

 

Fonte: hydor 1 

 

 

2.3.5 Sistema de Aeroponia 

 

 É o sistema com mais tecnologia envolvida, e utiliza como meio de cultura o ar úmido 

de solução nutritiva. Ele conta com um reservatório de solução que é bombeada e borrifada por 

aspersores, formando uma névoa que entra em contato com o sistema radicular das plantas. 

 Este sistema conta com uma câmara de cultivo onde as plantas são ancoradas em 

recipientes e suas raízes ficam expostas para receber a névoa de solução como pode ser 

observado na Figura 6. 

Este sistema demanda uma supervisão mais refinada de controle do tempo para o 

acionamento da bomba e controle do fluxo de vazão de seus aspersores que devem ser 

acionados em um curto intervalo de tempo. O borrifamento da solução nutritiva pode ser feito 

por borrifadores e nebulizadores de alta pressão, ultrassônicos ou centrífugos. 

 



 

 
1 Disponível em:<https://www.eco-growing.com/aeroponia> . Acesso em nov. 2018 
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Figura 6- Sistema aeroponia 

 

Fonte: Eco Growing 1 

 

 

 

2.3.6 Sistema de Sub-irrigação 

 

Este sistema funciona de forma similar ao sistema de pavio, contém um reservatório, as 

plantas são ancoradas em um meio de cultura e conta com uma espécie de bandeja onde a 

solução nutritiva é bombeada, que entra em contato com o meio de cultura e é absorvida pelo 

sistema radiculares das plantas, a Figura 7 representa o sistema. Logo após a bandeja é 

esvaziada e este ciclo é repetido em um período de tempo controlado por um temporizador. 

Este sistema pode ser conhecido também como Sistema Hidropônico Ativo. 



 

 
1 Disponível em:<https://sites.google.com/site/hidroponiatic/sistemas-hidroponicos/sistema-de-sub 

irrigação>. Acesso em nov. 2018 
 

30 

 
 

Figura 7- Sistema de sub-irrigacão 

 

Fonte: Hidroponiatic 1 

 

 

2.4 Solução Nutritiva  

 

A solução nutritiva é o elemento mais importante no cultivo hidropônico, não existe 

uma solução padrão, cada espécie de planta demanda de uma composição nutritiva, pois 

depende da quantidade de nutriente que a cultura retira da solução para se desenvolver 

adequadamente. 

Os nutrientes são absorvidos pela cultura de acordo com as condições de cultivo como 

temperatura do ambiente e da solução, umidade relativa do ar, pH, condutividade elétrica e 

estágio de desenvolvimento da planta. Para um bom desenvolvimento da cultura é necessária 

uma solução com nutrientes balanceados em proporções adequadas, isto garante uma alta 

produtividade.      

Os nutrientes são divididos em duas categorias, macronutrientes e micronutrientes, os 

macro nutrientes são absorvido pelas plantas em grande quantidade são compostos por (N, P, 

K, Ca, Mg, S) já os micronutrientes são absorvidos em pequenas quantidades, são compostos 

por (Fe, Mn ,B ,Cu ,Zn ,Mo ,CI ,Ni ).  

A falta ou excesso de nutrientes pode ser prejudicial ao desenvolvimento.



 

 
1 Disponível em :<http://www.portalsaofrancisco.com.br/quimica/escala-de-ph> . Acesso em nov. 2018 
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Os nutrientes são absorvidos na forma de íons ou ácidos: 

 

ü Cations: NH4+, K+, Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, Ni2+ 

ü Ânions: NO3, H2PO4-   ou   HPO42- , SO42- , MoO42-, B (OH)4-    ou HCIO- 

ü Ácido bórico: H3 BO3 

 

 

2.5 Fatores de Influência da Hidroponia 

 

Para o desenvolvimento adequado das plantas produzidas através do sistema 

hidropônico são necessários alguns cuidados com os fatores de influência, que devem ser 

controlados adequadamente. 

 

 

2.5.1 pH 

  

O pH é a indicação de íons de hidrogênio, ele tem uma escala que vai de 0 a 14, valores 

de pH abaixo de 7 são considerados ácidos e acima são alcalinos, como pode ser observado na 

Figura 8. 

 
Figura 8- Escala de pH 

 

Fonte: Portal Sao Francisco 1 

O pH influencia a absorção de nutrientes, que ficam indisponíveis para à planta com o 

pH muito baixo outros quando ele está muito alto. Para o cultivo hidropônico são aceitos valores 

de pH variando em torno de 5,5 a 6,5 os limites críticos são entre 4,0 e 7,5. 



 

 
1 Disponível em: <https://global.rakuten.com/ko/store/eco-guerrilla/item/llhi98127/ >. Acesso em nov. 

2018 
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Quando há muita alteração no pH mesmo com a correção, recomenda-se a trocar a 

solução nutritiva e realizar limpeza nos canais de irrigação. Para medição do pH se utiliza um 

aparelho denominado peagâmetro que pode ser observado na Figura 9. 

 
Figura 9- Peagametro 

Fonte:  Rakuten 1 

 

 

2.5.2 Temperatura 

 

Cada planta exige uma temperatura ideal para o seu desenvolvimento, temperaturas 

muito baixas dentro da estufa podem congelar a seiva causando a morte da planta, e influenciam 

a solução nutritiva, dificultando a sua absorção dos nutrientes. Por outro lado, a temperatura 

muito alta provoca a de perda da oxigenação. 

A temperatura ideal para a maioria das culturas terem um bom desenvolvimento é em 

torno de 18 °C e 28 °C. (OLIVEIRA, 2016). 

 

 

2.5.3 Condutividade Elétrica  

  

Medir a condutividade elétrica é uma forma de determinar a concentração de nutrientes 

dissolvidos na solução nutritiva, e para cada tipo de cultura exige um valor de EC especifico.



 

 
1 Disponível em: <http://www.splabor.com.br/produto/medidor-de-condutividade-de-bolso-prova-

dagua-faixa-de-condutividade-5-2000-µscm-modelo-ak50-akso/ >. Acesso em nov. 2018 
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Na produção de alface, por exemplo, o valor de referência é entre 1,2 a 1,5 dSm-1. 

Para verificar este valor durante a produção os produtores utilizam um aparelho 

denominado condutivímetro como pode ser observado na Figura 10. 

 
 

 

Figura 10- Condutivimetro 

 

Fonte: Splabor 1 

 

 

 

2.5.4 Umidade 

  

Um dos fatores que mais contribui para a proliferação de doenças no cultivo é a umidade 

relativa do ar (UR), que pode provocar a proliferação de bactérias e fungos quando muito alta 

(próxima de 100%) ou surgimento de Oídio, quando inferior a 50%.  

A UR afeta o nível de transpiração da planta, um processo relacionado ao fechamento e 

abertura do estômato da planta. Quando a UR está muito baixa a planta fecha o estômato para 

não perder umidade e por consequência para de fazer a fotossíntese, e quando está alta, dificulta 

a transpiração e a fotossíntese, assim prejudicando o seu desenvolvimento. Idealmente, a UR 

deve ficar entre 55% e 75% para a maioria das culturas. 
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Não há como controlar a UR sem interferir na temperatura as duas estão relacionadas, 

para dias com umidade baixa, é recomendado fazer uma nebulização dentro da estufa, e em dias 

muitos úmidos devem ser ligado um aquecedor de ar para diminuir a UR.  

 

2.6 Fases de cultivo da Hidroponia  

 

No sistema NFT o cultivo é dividido em três fases do crescimento da planta, que vai da 

formação das mudas até a fase final de colheita. Tal divisão em fases ajuda o produtor a ter um 

melhor controle de qualidade. Uma vantagem de dividir em fase de crescimento é que se pode 

ter um melhor aproveitamento do espaçamento entre as plantas, ou seja, cada fase de cultivo 

exige um determinado espaço entre uma planta e outra, e este espaçamento é crescente entre a 

fase de maternidade, pré-crescimento até fase final. 

Este espaçamento facilita o agrupamento de mais plantas na fase inicial e de pré-

crescimento nestas fases o produtor consegue ter um melhor controle e escolher quais plantas 

vale fazer o investimento de cultivar até a fase de colheita. Este processo garante uma 

produtividade de 30% a mais que o cultivo convencional, onde o espaçamento é sempre igual 

desde a fase inicial até a colheita (GEROMEL, 2012?). 

 

  

2.6.1 Maternidade 

 

Alguns produtores preferem comprar as suas mudas, mas esta escolha faz o preço final 

do cultivo ser mais caro para os produtores, e por fim este acréscimo também é repassado para 

os consumidores. Esta prática vem diminuindo, por existir comercialmente sementes com mais 

chance de germinar, facilitando também o melhoramento da técnica de germinação. 

Na fase de maternidade é que se faz a semeadura das plantas que se deseja cultivar. 

Nesse processo se utiliza algum substrato para acomodar as sementes, eles podem ser de fibra 

de coco, algodão, lã de rocha, vermiculita, perlita e a mais utilizada atualmente, espuma 

fenólica. 

As sementes utilizadas geralmente são as sementes peletizadas (que tem mais 

capacidade de germinação em relação as comuns), assim pode distribuir apenas uma semente 

por bloco de espuma fenólica. 
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O processo para germinação das sementes consiste em lavar bem a espuma fenólica em 

água corrente para tirar todo resíduo de fabricação, deixar escoar um pouco da água e fazer 

pequenos furos, cerca de 2 centímetros de profundidade na espuma com auxílio de uma 

ferramenta circular com cerca de 7mm aproximadamente de diâmetro, e acomodar no fundo de 

cada furo uma semente, deixa o conjunto em local fresco sem iluminação por cerca de 48 horas. 

A Figura 11 representa as sementes na fase de germinação. 

 

 

Figura 11- Sementes Germinadas 

 

Fonte: Autor



 

 
1Disponível em:<https://www.groho.pt/post/etapas-de-cultivo-desde-a-germinacao 

hidroponia?locale=pt  >. Acesso em nov. 2018 
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Após as sementes germinarem, deve-se transplantá-las para a banca de maternidade 

(Figura 12) e manter a espuma úmida com solução nutritiva, mas de forma mais fraca com cerca 

de 50% de nutrientes, para ter um melhor crescimento deixar as pequenas mudas sobre a 

iluminação de uma luz de lâmpada fria. A bancada maternidade ocupa um pequeno espaço e 

acomoda grande número de mudas, que devem permanecer nesta bancada por cerca de 10 dias 

que é o tempo essencial para o transplante para fase de berçário ou pré-crescimento. 

 

 
Figura 12- Banca Maternidade 

 

Fonte: Groho 1 

 

 

 

 

2.6.2 Pré – crescimento  

 

A fase de pré–crescimento também é conhecida como berçário (Figura 13), nesta fase 

as plantas são transplantadas em uma bancada parecida com a bancada final. 

        



 

 
1 Disponível em:< http://inteliagro.com.br/hidroponia-vantagens-e-desvantagens.>. Acesso em nov. 2018 
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 A sua diferença esta no dimensionamento da capacidade de acomodar as plantas e o 

espaçamento entre elas, as plantas permanecem nesta bancada por cerca de 4 semanas. Nesta 

fase é que se faz o controle de qualidade das plantas quando o produtor decide quais devem ser 

cultivadas até a fase final. 

Para agilizar o processo de transplante para a bancada final é sempre relevante ter a 

bancada berçário próxima da bancada final, e assim não se perde tanto tempo de deslocamento.  

Os furos nos canais para acomodar as plantas são afastados entre si de 10 a 15 

centímetros. Quando as folhas das plantas estão se tocando, este é o momento adequado para o 

transplante para a bancada final.  

  
Figura 13- Bancada de Pré - Crescimento ou Berçário 

 

Fonte: Inteliagro 1 



 

 
1Disponível em:< http://alimentacaointeligente.com.br/hidroponicos-ou-organicos> . Acesso em nov. 

2018 
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2.6.3 Fase Final  

 

Esta é a última fase de crescimento das plantas, ao ser transplantada da bancada de pré-

crescimento elas permaneceram na bancada final por cerca de 2 semanas. O espaçamento entre 

os furos deve ser entre 20 a 25 centímetros, os diâmetros dos furos e do canal de irrigação 

devem ser maiores que os aplicado na bancada de pré–crescimento. 

Ao chegar a atingir o tempo estipulado de permanecia na bancada final, as plantas estão 

prontas para serem coletadas e embaladas para serem transportadas ao comercio. A figura 14 

representa uma produção de alfaces em bancadas finais. 

 

Figura 14- Bancada Final 

 

Fonte: Alimentação inteligente 1 
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2.8 Fundamentos do MQTT 

 

Um dos protocolos que vem ganhado bastante espaço na Internet das Coisas ( IoT) é o 

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), ou  Transporte de telemetria em fila de 

mensagens, em português. 

Ele é um protocolo de rede leve, baseado em TCP/IP, utilizado para enviar informações 

de um dispositivo a outro. Foi criado por Andy Stanford  da IBM e Arlen Nipper da Arcom, 

como um código aberto de fácil implementação, que  permite que milhares de clientes, sejam 

suportados por um único servidor denominado Broker. Basicamente um dispositivo com um 

programa implementado responsável por receber todas as publicações dos dispositivos e 

repassar quando solicitado. 

Há bastante aplicação do protocolo MQTT em soluções IoT que necessitam de 

comunicação remota entre dispositivos. Por ser um protocolo leve ele é facilmente utlizado em 

pequenos dispositivos, por não demandar muito poder de processamento de dados e poder ser 

usado em largura da banda reduzida. 

 

 

2.8.1 Modelo do MQTT 

 

O protocolo MQTT é constituído pelos elementos seguintes: 

 

ü Publisher: é o dispositivo responsável por publicar as informações ao Broker 

(servidor). 

ü Broker: é um servidor que armazena todas as informações publicadas e gerência 

“Subscribes” (assinaturas) dos clientes. 

ü Subscriber: são dispositivos clientes responsáveis por assinar que tipos de 

informações serão requisitada de um “topic”  

ü Topic: é o nome de uma variável onde são gravadas informações de um determinado 

dado, e uma forma de organizar todos os dados durante as publicações e assinaturas. 

 



 

 
1 Disponível em: <https://www.hivemq.com/blog/how-to-get-started-with-mqtt>. Acesso em nov. 2018 
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A Figura 15 representa o diagrama simplificado do funcionamento do protocolo em uma 

aplicação. 

Figura 15- Modelo MQTT 

 

 

Fonte: Hivemq 1 

 

 

 

Por se tratar de um código aberto existem bibliotecas para vários tipos de linguagem de 

programação, e dentre destas bibliotecas há MQTT client que prevê serviços para publicar e ler 

os dados no servidor Broker. 

Em geral a estrutura da biblioteca contem requisitos para conexão, publicação e 

inscrição: 

 

ü Configuração do Servidor MQTT 

ü Configuração de Usuário, senha, ID do dispositivo. 

ü Funções de conexão  

ü Implementação da função callback 

ü Função publish e subscribe
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3 PROJETO INFORMACIONAL  

 

Neste capitulo serão abordadas todas as questões referentes ao projeto informacional do 

desenvolvimento do projeto. 

 

 

3.1 Escopos do Projeto 

 

O escopo do projeto consiste em desenvolver um produto mecatrônico capaz de 

monitorar por meio de um sistema supervisório e controlar todas as variáveis envolvidas no 

cultivo hidropônico, utilizando o protocolo MQTT para comunicação. 

 

3.2 Definições dos clientes  

 

Os clientes foram divididos em três grupos distintos como pode ser observado na tabela 

1. 
Tabela 1- Clientes envolvidos 

Internos  Equipe de Desenvolvimento 

Fornecedores 

Equipe de planejamento 

Equipe de Manutenção e instalação  

Intermediários  Vendedores 

Distribuidores  

Externos  Pequenos, médios e grandes agricultores de hortaliças. 
 

Fonte: Autor 

 

 

 3.3 Requisitos dos clientes 

 

Os requisitos dos clientes foram levantados através de pesquisa da utilização da técnica 

de cultivo hidropônico NFT. Levando em consideração o ambiente de produção, clima da 
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região, as dificuldades durante o cultivo e o nível de conhecimento dos produtores em relação 

a utilização da tecnologia empregada nesse projeto. A tabela 2 representa a divisão dos 

requisitos para cada grupo de clientes. 

 
Tabela 2- Requisitos dos Clientes 

Clientes Internos Deve ser fácil de montar  

Deve ser fácil de fabricar  

Componentes devem ser padronizados e de baixo custo 

Deve controlar todos os parâmetros envolvidos 

Clientes Intermediários Deve ser de baixo custo  

 

Clientes Externos  Deve ser forte  

Deve ser de fácil operação  

Dever ser resistente as intempéries do tempo 

Deve ser barato 

Deve possibilitar ligar vários controladores no mesmo 

sistema  

Dever ser de fácil instalação  

Dever ser de fácil manutenção  

Deve ser confiável. 

Deve guardar todos os dados  
 

Fonte: Autor 

  

3.4 Requisitos do Produto 

 

Os requisitos dos clientes levantados anteriormente, representam suas necessidades para 

definir os requisitos do produto, estas necessidades devem ser traduzidas para linguagem de 

engenharia para definir os requisitos mais importante e seu peso de importância em relação de 

um requisito à outro. 

Para isso foi utilizada à ferramenta de Diagrama de Mudge apresentado no Apêndice 2. 

Com o seu auxilio é possível traduzir todas as necessidades dos clientes e numerá-las com 

relação ao seu grau de importância, como pode ser observado na Tabela 3. 
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Tabela 3- Requisito do Produto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

3.5 Benchmarking 

 

Não foram encontrados produtos que realizam o mesmo processo proposto desse 

projeto, mas foram encontrados alguns produtos que fazem algumas das funções propostas. 

 

 

3.5.1 IntelliFerti Hidro 

  

 Foi desenvolvido para sistema de cultivo hidropônico utilizado a técnica NFT, e suas 

principais características são: 

 

ü Monitoramento em tempo real de EC, pH, temperatura da Solução e nível do 

reservatório; 

ü Injeção volumétrica de soluções para controle de pH e EC; 

ü Controle dos ciclos de irrigação diferenciado para ciclo diurno e noturno 

Requisito do produto em grau de importância 

 

1 Confiabilidade 

2 Operabilidade 

3 Registro de Dados  

4 Resistência Mecânica  

5 Supervisório intuitivo 

6 Modular  

7 Resistência à Corrosão  

8 Interface Simples  

9 Robusto  

10 Padronizável  

11 Custo 



 

 

1 Disponível em: < http://www.r4f.com.br/intellifertinft/ >. Acesso em nov. 2018 
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ü Controle da temperatura da solução com saída para torre de resfriamento 

(opcional); 

ü Alarme sonoro de falta de energia; 

ü IHM local 

ü Padrão de comunicação via rádio 915mhz e via internet para monitoramento 

remoto. 

Este dispositivo é desenvolvido nacionalmente, e tem seu preço em torno de 

R$33.083,46(reais). A Figura 16 representa o modulo central do dispositivo fabricado pela R4f. 
 

Figura 16- IntelliFert Hidro 

 

Fonte: R4f 1 

 

 

 

3.5.2 Hydroponic System by Computer 

  

Este controlador (Figura 17) foi desenvolvido para monitorar e controlar pH e EC de 

um reservatório de solução para hidroponia ajustando os valores automaticamente via 

computador, o sistema pode ser usado em modo local ou remoto. Este sistema é de origem 

espanhola, tem um custo de aproximadamente 2.685€ (euros) equivalente a R$10.118,40 (reais) 

em conversão direta, não incluídos os custos de impostos e importação.



 

 

1 Disponível em: <http://www.prosystemaqua.com/hydroponic-system-computer.php>. Acesso em nov. 

2018 
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Principais características: 

 

ü Sondas de pH, EC, fluxo e temperatura da solução; 

ü Bombas para adição de solução para correção de pH e EC;  

ü Eletroválvula para enchimento do reservatório; 

ü Padrão de conexão via cabo RS-485. 
 

Figura 17- Hydroponic System by Computer 

 

Fonte: Prosystemaqua 1 

 

 

3.5.3 Controlador Digital Garden 

  

É um sistema de automação para cultivo indoor, Estufas e cultivo hidroponico, este 

aparelho possui tomadas para ligar até quatro aparelhos que podem ser: 

 

ü Lâmpadas; 

ü Exaustores; 

ü Condicionador de ar; 

ü Painéis de led; 

ü Umidificador / desumidificador de ar; 

ü Bomba d’agua;  

ü Válvulas.



 

 

1 Disponível em: <https://www.cultivoindoor.com.br/contreolador-digital-garden/ >. Acesso em nov. 

2018 
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Este aparelho poderá ser escolhido dependendo do tipo de cultivo a ser utilizado, e as 

suas principais características são: 

 

ü Controle de temperatura e umidade; 

ü Ajuste independente para período diurno e noturno; 

ü Irrigação automática do tipo cíclica; 

ü IHM por display;  
 

Este Controlador é representado na Figura 18 e fabricado no Brasil tem seu preço de 

mercado de R$1464,98(reais), um preço atrativo, mas em contrapartida, ele não tem uma das 

principais funções que é controle e monitoramento de pH e EC que são vitais na produção 

hidropônica.  

 

Figura 18- Controlador Digital Garden 

 

Fonte: Digital Garden 1 



 

 

 1 Disponível em: <https://www.telegrow.com/es/control-clima/controlador-cultivo-uci 
zdigitaltemperatura-humedad.html>. Acesso em nov. 2018 
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3.5.5 UCI Digital Telegrow 

  

Controlador automático para cultivo indoor e hidropônico monitora e controla os 

parâmetros como: 

 

ü Temperatura; 

ü Umidade; 

ü Iluminação; 

ü Acionamento de bomba de irrigação;  

ü IHM local por display.  

 

Este controlador representado na Figura 19 é fabricado na Espanha tem valor 

aproximado de 499,90€(euros), aproximadamente R$2160,00 (reais) em conversão 

direta sem leva em consideração imposto de importação. 

 
Figura 19- UCI Digital Telegrow 

Fonte: Telegrow 1 

 



 

 

 1 Disponível em: https://www.cannabislandia.com/es/hanna/controlador-hanna-grow-10-2331.html 
Acesso em nov. 2018 
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3.5.6 CONTROLADOR HANNA GROW 10 

  

Controlador automático de nutrientes para cultivo hidropônico, que possui como 

características: 

 

ü Monitoramento e controle de pH e EC; 

ü Monitoramento de fluxo da solução; 

ü IHM através de display. 

 

Este controlador (Figura 20) não suporta monitoramento por rede, temperatura do ar, 

umidade do ar, iluminação, temperatura da solução, gravação de dados dos sensores, 

alarme/emergência da falta de energia elétrica. É fabricado na Espanha tem seu valor 

comercial de 1441,00€(euros) aproximadamente R$6227,98(reais) em conversão direta em 

impostos de importação. 

 

Figura 20- Controlador Hanna Grow 10 

Fonte: Cannabislandia 1  
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3.6 Fatores de influência projeto e produto 

 

Como fatores de influência para produção deste equipamento em série é de forma de 

comercialização, existem as seguintes patentes que deverão ser respeitadas para fim de não 

correr risco de processo por violação das seguintes patente: PI 9806451-7 A2 , BR 10 2016 

005460 5 A2, e seguir as normas técnicas da ABNT NBR 5410:2004. 

 

3.6.1 Patentes e Registros existentes para Automação de Cultivo Hidropônico  

 

 

 Número do Pedido: PI 9806451-7 A2 

  

 Resumo: O "SISTEMA AUTOMÁTICO PARA O CONTROLE DO CULTIVO 

HIDROPÔNICO NFT", consiste de um equipamento eletrônico controlado por computador por 

meio de um "Software" específico chamado de programa gerenciador, que terá a função de 

monitorar os fatores ambientais e executar o controle automático da qualidade da solução 

nutritiva, em um sistema de cultivo hidropônico, do tipo NFT.  O "SISTEMA AUTOMÁTICO 

PARA O CONTROLE DO CULTIVO HIDROPÔNICO NFT", executa o monitoramento da 

radiação luminosa, temperatura ambiente, temperatura da solução nutritiva, volume da solução 

do tonel, condutividade elétrica e pH da solução nutritiva. Estas leituras servem para a avaliação 

do efeito do ambiente sobre a produção, e torna possível o controle automático da qualidade da 

solução nutritiva pelo computador. Com pequenas modificações o equipamento poderá também 

ter utilidade em estudos nas áreas de zootecnia, veterinária, biologia ou quaisquer outras áreas 

que necessitem de aquisição de dados e controle de fatores ambientais, em tempo real. 

 

 

 Número do Pedido: BR 10 2016 005460 5 A2 

  

 Resumo: MÉTODO E PROCESSO PARA ADMINISTRAR UMA CULTURA 

HIDROPÔNICA. O presente invento pertence ao campo da agricultura, mais particularmente 

ao das culturas hidropônicas, idealizado para trazer como principal vantagem em relação as 
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formas e métodos de administração conhecidos no estado da técnica, o fato de ser totalmente 

automatizado, o que permite a detecção e a correção dos parâmetros necessários a está cultura 

de forma automática, sendo que inclusive o presente invento revela um meio de envio dos 

parâmetros e de suas eventuais correções através de meio de comunicação sem fio para usuários 

remotos. 

 

 

Até a presente data os pedidos de patentes citados não foram concedidos, e analisando 

os documentos do pedido de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI 

eles apenas atendem algumas das funcionalidades do projeto proposto não utilizam o protocolo 

MQTT como meio de comunicação entre os módulos, não são modulares e não fazem aferição 

e controle de todos os parâmetros envolvidos no cultivo hidropônico. 

  

Existem várias soluções no mercado que fazem de forma isolada parte do processo, 

como aferição de temperatura, EC, pH entre outros. A programação do sistema de acordo com 

o tipo de cultura a ser cultivada, o tipo de comunicação de dados não existe patente requerida. 

Estes pontos são a parte inovadora do projeto proposto. 

Os autores desse projeto não têm interesse de fazer pedido de patente e sim e de tornar 

de domínio público todo o conteúdo para a fim de ajudar o crescimento da automação do cultivo 

hidropônico. 

 

 

3.6.2 Normas Técnicas 

 

 

A seguinte norma técnica que o projeto deve atender é sobre instalações elétricas de 

baixa tensão ABNT NBR 5410:2004 

 

 Lista das seguintes especificações recomendadas resumidas. 

 

ü Proteção de choques elétricos; 

ü Proteção para garantir segurança do usurário; 
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ü Proteção contra sobrecarga; 

ü Determinar tensão nominal de entrada e saída do aparelho; 

ü Especificação da temperatura de funcionamento do aparelho sem risco para 

  usuário 

ü Ter aterramento. 

    

 

3.7 Especificações meta do produto 

 

 

Todos os requisitos do produto levantados devem ser hierarquizados, para isso foi 

utilizado a ferramenta Matriz da Casa da Qualidade (QFD) APENDICE 2 – Matriz QFD. 

Com a análise dos requisitos do cliente com os requisitos do produto e a comparação 

dos produtos concorrentes na QFD foi possível definir a ordem de importância para cada 

requisito representado na tabela 4. 
 

Tabela 4- Requisito do Produto em Ordem de hierarquia 

Ordem de importância Requisitos 

1 Confiabilidade 

2 Modular 

3 Robusto 

4 Registro de Dados  

5 Resistência Mecânica  

6 Operabilidade 

7 Resistencia a Corrosão  

8 Custo 

9 Supervisório intuitivo 

10 Padronizável 
 

Fonte: Autor 
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3.7.1. Gerar as especificações metas do Produto 

 

Para controlar o desenvolvimento e bom andamento do projeto todos os requisitos 

levantados na fase do projeto informacional devem receber metas, modulo de avaliação e 

aspectos indesejados, isto deve refletir nas características que o produto deverá ter para atender 

as necessidades dos clientes. As especificações metas do produto estão representadas na tabela 

5 apresentada a seguir. 
Tabela 5-  Especificações metas do produto 

 

Fonte: Autor 
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4 PROJETO CONCEITUAL 

 

 

No projeto conceitual estudamos a melhor solução para poder validar as ideias propostas 

no projeto, para atender todas as suas necessidades, e com isso podemos identificar problemas 

pontuais na fase inicial do processo do projeto do produto. 

Nesta fase também elaboramos diferentes concepções para cada necessidade do produto 

a fim de minimizar os erros e definir as melhores soluções antes de começar a produzi-lo. 

O projeto proposto se baseia em desenvolver um produto capaz de controlar os 

parâmetros de um cultivo hidropônico utilizando protocolo de comunicação MQTT e ser 

modular. Para iniciar o desenvolvimento do projeto conceitual foi definido uma função global. 

 

4.1 Função Global  

 

O funcionamento de um sistema pode ser expresso pela função global, que descreve de 

forma reduzida e superficial as suas ações realizadas durante todo o processo do seu 

funcionamento. 

Para este produto foi definido que sua função global, representada na figura 21, é 

controlar parâmetros de um cultivo hidropônico, como entradas da função temos a energia 

sensores e sinais, e na saída temos energia, sinais e atuadores. 

 

Figura 21- Função Global 

Fonte: Autor 
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Esta função global representa o sistema em um todo, mas a ideia do produto se divide 

em três principais módulos que são: Principal, hidrológico e meteorológico. O modulo 

hidrológico pode haver mais de um módulo conectado ao sistema. 

O Módulo Principal será o responsável pelo sistema de comunicação dos demais 

módulos, supervisório e gerenciamento do banco de dados. O Módulo Hidrológico é o 

responsável por gerenciar todos os sensores envolvidos na automatização como:  

 

ü Temperatura da solução nutritiva;  

ü pH; 

ü EC;  

ü Fluxo da solução;  

ü Acionamento de bomba; 

ü Aplicação de correção na solução nutritiva;  

ü Acionamento de iluminação artificial; 

ü Nível do Reservatório; 

ü Acionamento de eletroválvulas. 

 

O módulo meteorológico, como o seu nome sugere monitora as grandezas de 

temperatura, umidade e luminosidade do interior e da parte externa da casa de vegetação. 

O módulo principal dispensa a elaboração de concepções para o seu desenvolvimento 

porque ele é apenas um conjunto de programas responsável por gerenciar os dados recebidos 

dos demais módulos e esse conjunto pode ser implantado em qualquer computador ou mini-pc 

como é o caso a ser utilizado no projeto.  

Os módulos meteorológico e hidrológico foram desmembrados como pode ser 

observado na figura 22, para ter uma melhor percepção para estudar as melhores concepções 

que atendam às necessidades do projeto. 
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Figura 22- Subfunções da função Global 

 

Fonte: Autor 

 

 

4.2 Funções Parciais das Sub-funções  

 

 

Cada módulo tem suas subfunções e para melhor detalhamento podemos desmembrar 

as funções parciais de cada uma delas para fim de diminuir a complexidade do entendimento 

do funcionamento de cada parte do sistema. A figura 23 a seguir representa a função parcial do 

módulo meteorológico com as suas subfunções. 
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Figura 23- Função parcial módulo meteorológico 

 

Fonte: Autor 

 

 

O mesmo processo foi aplicado no módulo hidrológico, que processa cerca de 80% de 

todo o sistema. A Figura 24 a seguir representam as suas funções parciais. 
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Figura 24- Função parcial módulo hidrológico 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

4.3 Desenvolvimentos de princípios de solução para os módulos  

 

Com o detalhamento de cada módulo descrito nas funções parciais foi possível buscar 

diferentes alternativas que possam atender às necessidades do produto. 

A Tabela 6 representa as possíveis alternativas encontrada no mercado para atender as 

necessidades do módulo meteorológico. 
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Tabela 6-  Alternativa para módulo meteorológico 

 

Fonte: Autor 
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O mesmo processo foi realizado para as alternativas encontradas para o módulo 

hidrológico. As Tabelas 7 e 8 representam as soluções disponíveis no mercado para atender as 

necessidades. 

 
 

Tabela 7- Alternativas módulo hidrológico parte 1 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 8- Alternativas módulo hidrológico parte 2 

 

Fonte: Autor  
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Levando em consideração todas as necessidades dos clientes no projeto informacional 

foram escolhidas as melhores alternativas que atendam aos requisitos do produto, a Tabela 9 

representa a concepção escolhida para atender o módulo meteorológico.  

 
Tabela 9-  Alternativas escolhidas módulo meteorológico 

 
 

Fonte: Autor 
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A plataforma para fazer a coleta dos dados dos sensores e enviar por rede, o ESP8266 e 

a melhor opção pelo custo, facilidade de integração e sua confiabilidade. Para monitorar a 

temperatura e umidade do ar pela precisão e confiabilidade o SHT-15 atende todas as 

necessidades.  

Para iluminação o TS2561 foi escolhido pelo seu baixo custo e por ter recursos para 

monitorar a iluminação, com saída em LUX (unidade de intensidade luminosa por metro 

quadrado). 

A alternativa para processar os dados do módulo hidrológico foi o arduino mega pelas 

maiores quantidades de disponibilidade de I/Os, mas ele não tem sistema de rede wi-fi integrado 

o que é uma necessidade do projeto para ser modular e para contornar esta necessidade ele irá 

trabalhar conjunto com um esp8266 que despenhará o papel apenas de interpretar os dados que 

serão enviados na rede.  

Para controle de pH o sensor E-201-C-pH atende as necessidades por ser um sensor de 

baixo custo e fácil de ser encontrado no comércio.  

O controle de EC será desenvolvido uma sonda capaz de medir a faixa de condutividade 

elétrica necessária para o cultivo hidropônico, foi adotada essa abordagem pela dificuldade de 

encontra sondas no mercado atual, que seja fácil de implementa-la na automatização, e que seu 

custo não seja elevado. 

Para controlar a vazão foi escolhido o yf-s201b, um sensor de fluxo mecânico de baixo 

custo, que se encontra com facilidade no mercado atual e que atende bem a necessidades do 

projeto.  

Para aferir a temperatura da solução o sensor DS18B20 atende as necessidades por ser 

um sensor de baixo custo desenvolvido especialmente para líquidos possui sinal digital o que 

garante mais estabilidade do que um sensor analógico.  

O controle de nível não necessita informar a quantidade exata em litros de solução 

dentro do reservatório, a uma necessidade de verificar o nível para questões de vazamento e 

rompimento de tubulação. Com a verificação da vazão das calhas com um simples sistema de 

reconhecimento de três níveis no reservatório, com estas especificações a melhor alternativa e 

a utilização de três boias mecânicas fixadas no interior do reservatório. Esta alternativa é de 

baixo custo, de fácil manutenção e fácil de encontra no mercado. As tabelas 10 e 11 apresentam 

todas as alternativas escolhidas para módulo hidrológico.  
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Tabela 10- Alternativas escolhidas módulo hidrológico parte 1 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 11- Alternativa escolhida sensores módulo hidrológico parte 2 

 

Fonte: Autor
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4.4 Levantamento das alternativas das concepções  

 

Para criação do produto foram elaboradas algumas concepções levando em 

consideração todas as informações levantadas no projeto informacional. 

 

4.4.1 Módulo Meteorológico 

 

Este módulo, por ser simples, não requer nenhuma configuração por parte do operador, 

o seu acondicionamento deve resistir às intemperes a que será submetido, garantido a 

integridade física do controlador em seu interior.  A figura 25 ilustra uma caixa em plástico 

ABS com vedação da tampa e com conectores para os sensores. 

 

Figura 25- Caixa com conectores 

 

Fonte: Autor  

 

Esta concepção necessita de conectores que seja resistente à umidade que, não sofra 

corrosão, e conectores que atende estas características são relativamente caros e elevam o preço 

final do produto, por este entrave foi adotado uma nova concepção representada na Figura 26, 

com prensa cabo que garante uma boa vedação na parte dos cabos e com preço mais razoável. 
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Figura 26- Concepção módulo meteorológico com prensa cabos 

 

Fonte: Autor 

 

Para o sensor de luminosidade foi adotada uma concepção que o protege de intempéries 

e que não tivesse influencia na captação da luminosidade do ambiente ele foi acondicionado 

em uma pequena caixa em ABS com saída para cabo através de prensa cabo e com uma cúpula 

transparente na parte superior permitindo o elemento do sensor captar a luminosidade. A figura 

27 representa a concepção citada. 

 
Figura 27- Concepção do sensor de luminosidade 

 

Fonte: Autor



 

 
1 Disponível em: < https://www.sensirion.com/en/environmental-sensors/humidity-sensors/digital-

humidity-sensors-for-accurate-measurements/>. Acesso em set. 2018. 
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O sensor de temperatura sht-15 Figura 28, comercializado não incorpora qualquer tipo 

de proteção, e se utilizado dessa forma poderá comprometer as suas funcionalidades, 

prejudicando a tomada de decisão por parte modulo hidrológico. 
 

Figura 28- SHT15 

Fonte: Sensirion1 

 

Sensores de temperatura e umidade, para não terem interferência direta da luz solar 

vento e chuva precisam de um encapsulamento composto por um corpo um filtro e pratos para 

refletir raios solares (WMO,2008). Estes encapsulamentos são comercializados e não 

necessitam ser desenvolvidos para este projeto, o encapsulamento utilizado nesse projeto foi 

disponibilizado pela empresa dualBASE especializada em soluções ambientais. A figura 29 

apresenta todos os elementos que compõem o sensor. 

 
Figura 29- Peça do sensor de temperatura e umidade 

 

Fonte: Autor 
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Com o encapsulamento em mãos o elemento do sensor sht-15 foi instalado no seu 

interior. A figura 30 ilustra o sensor totalmente montado. 

 
Figura 30- Sensor temperatura completo 

 
Fonte: Autor 

 

 

 

 

4.4.2. Módulo hidrológico  

 

A concepção adotada para acondicionamento do controlador foi uma caixa metálica 

com porta que tenha vedação em seu fechamento, e para as entradas e saídas de cabo foi adotada 

a mesma concepção do modulo meteorológico, com prensa cabo garantido uma boa vedação 

contra as intempéries climáticas. A empresa dualBASE forneceu uma caixa com sobre teto 

apresentado na figura 31, este sobre teto fornece uma camada a mais de proteção para a caixa 

metalica. 
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Figura 31- Caixa do módulo Hidrológico 

 
Fonte: Autor 

 

 

 

4.4.3. Módulo principal  

 

O módulo principal é basicamente uma central que recebe todas as informações e as 

exibe para o operador e também as armazena em um banco de dados através de um sistema 

supervisório. O sistema é de fácil compreensão e híbrido, ou seja, pode ser utilizado em três 

sistemas operacionais mais utilizados com Windows, Linux e MacOS. O sistema não demanda 

muita memória computacional para sua execução, com isso pequenos computadores ou 

computadores convencionais conseguem executá-lo sem grandes problemas, para empregar em 

uma estufa, que é um ambiente com a umidade relativamente alta, sujeita a grandes variações 

de temperatura um computador convencional sem um condicionamento adequado para esta 

situação poderá acontecer falhas de hardware e comprometer o funcionamento do sistema 

supervisório. Para isso um pequeno computador como a Raspberry Pi, acondicionado em um 

gabinete que o proteja das intempéries, é uma solução viável a ser empregado no interior de 

uma estufa hidropônica. 

A concepção adotada foi um gabinete com vedação prensa cabo para passar cabos de 

energia e válvula hidrofóbica para troca de gases e manutenção da temperatura no interior do 
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gabinete, para visualização e operação foi adotado um display com tecnologia touchscreen de 

sete polegadas. A figura 32 representa a concepção escolhida. 
 

Figura 32- Módulo principal 

 

Fonte: autor 
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5 PROJETO PRELIMINAR  

 

Através das concepções levantadas no projeto conceitual e os critérios do informacional 

foi possível projetar os protótipos para módulo hidrológico, meteorológico e principal que 

atenda todas as funcionalidades proposta nesse projeto. Para um melhor entendimento de cada 

módulo foi elaborado um diagrama simplificado que pode ser observado na figura 33. 

 
Figura 33- Diagrama modular do protótipo 

 

Fonte: Autor 
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5.1 Protótipo Módulo Meteorológico  

 

O módulo meteorológico é composto por um micro controlador ESP8266 que contém a 

funcionalidade de rede WI-FI uma das principais funcionalidades para empregar o protocolo 

MQTT no sistema, este micro controlador é facilmente encontrado e de baixo custo, com 

funcionamento confiável atendendo as especificações levantadas no projeto informacional. Foi 

projetada uma placa base que integra os bornes de conexões para os sensores, um regulador de 

tensão de 5 volts e conexão para o modelo ESP8266. 

Para garantir a sua integridade contra as intemperes o mesmo foi acondicionado em um 

gabinete em ABS com dimensões de 112mm x 95mm x 50mm, com saída e entrada de cabos 

por prensa cabo garantido a vedação contra umidade como pode ser observado na figura 34. 

 Para alimentar este módulo foi utilizado uma fonte externa de 12 volts e 3 amperes 

selada, facilitado a sua substituição caso a mesma necessite de manutenção ou substituição. 
 

Figura 34- Gabinete módulo meteorológico 

 

Fonte: Autor 

 

5.1.2 Termohigrometro  

 

A concepção adotada para mensurar a temperatura e umidade, foi utilizar o sensor 

SHT15, que tem uma boa qualidade e confiabilidade, facilmente de encontrado no comercio e 

com preço razoável, o mesmo utiliza o protocolo serial que pode ser conectado ao barramento 

de comunicação I2C mas ele não recebe um endereço de dispositivo como e exigido quando 

um dispositivo e conectado nesse tipo de barramento. Necessita apenas de 2 cabos de 

comunicação e 2 para a alimentação, para fazer sua conexão ao gabinete do modulo foi utilizado 
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um cabo PU 26 AWG de 6 vias figura 35, flexível blindado, o que diminui a interferência de 

comunicação e seu revestimento é resistente a intemperes. 

 
Figura 35- Cabo do Sensor 

 

Fonte: Autor 

 

Para o seu acondicionamento foi utilizado o abrigo termométrico STH-01 fornecido pela 

empresa Dualbase, cujas suas características seguem as normas da Word Meteorological 

Organization (WMO), que garante uma proteção direta de raios solares e chuva, permitindo 

uma boa aferição da temperatura e umidade do ar. 

Foram montados dois sensores termométricos, um para aferição externa outro interna 

para comparação, e ter valor quantitativo para tomada de decisão por parte do controlador para 

habilitar dispositivos como abertura e fechamento da estufa, ventilação e aquecimento. Com 

esse controle pode deixar as condições climáticas do interior da estufa mais próxima do ideal 

para o cultivo da cultura.  

Para o sensor termométrico externo foi montado um conjunto com o acondicionamento 

completo, como pode ser observado na figura 36 a seguir. 

 

Figura 36- Sensor temperatura Externa 

 

Fonte: Autor 
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Para o interno foi montado apenas com o corpo e filtro figura 37, não há necessidade de 

adicionar os pratos de proteção, pois o sensor é acondicionado pela estrutura da estufa. 
 

Figura 37- Sensor de temperatura e umidade sem abrigo 

 

 

Fonte: Autor 

 

 

5.1.3 Sensor de Luminosidade  

 

 

A iluminação é de grande importância para o desenvolvimento das plantas, pois através 

dela realizam a fotossíntese. No ambiente do cultivo utilizando a técnica da produção 

hidropônica os produtores utilizam iluminação artificial para dias de curto período de sol ou em 

dias nublados, e o seu monitoramento serve para a tomada de decisão de quando ligar e desligar 

a iluminação no interior da estufa. 

A montagem do sensor de luminosidade consiste na utilização do TSL2561 um sensor 

digital com comunicação I2C capaz de mediar a luminosidade em Lux, para sua comunicação 

foi utilizado o mesmo modelo de cabo empregado no sensor termométrico.  

O TSL2561 não pode ficar exposto diretamente ás intempéries, pois o mesmo não tem 

nenhuma proteção, para protege-lo foi utilizado um pequeno gabinete em ABS com dimensões 

de 450mm altura, por 500mm largura, por 600mm comprimento, com saída de cabo por prensa 

cabo garantido vedação contra umidade no seu interior. Este sensor necessita de luz direta em 

sua célula de captação de luminosidade para isso foi adaptado uma meia cúpula de plástico 

translucido que permite a passagem da luminosidade com o mínimo de perda e ainda garante 

proteção da célula de captação de luminosidade. A figura 38 representa o sensor de 

luminosidade totalmente montado.  
 



 

 

75 

Figura 38- Sensor luminosidade 

 

Fonte: Auto 

 

 

5.2 Protótipo Módulo Hidrológico 

 

Este modulo controla a maior parte dos sensores e atuadores do cultivo hidropônico no 

interior da estufa. No projeto conceitual foi selecionada a placa de prototipagem Arduino Mega 

que contém um microcontrolador Atmega 2560, dotada de uma quantidade suficiente de I/OS 

necessários para aplicação nesse projeto, como há a necessidade de utilização de rede de 

comunicação sem fio e o arduino não tem essa funcionalidade, foi selecionado o 

microcontrolador ESP8266 para receber as informações e transmiti-las pela rede wi-fi. 

O acionamento da bomba de irrigação é feito periodicamente, a intervalos de tempo 

definido pelo usuário, e os dados coletados têm a necessidade de saber qual data e horário foi 

enviado para o banco de dados, e para essa necessidade foi empregado o modulo DS3232, um 

relógio de tempo real, que possui comunicação I2C e contem as funcionalidades que atendem 

as necessidades do projeto, a figura 38 ilustra como é o modulo.  
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Figura 39- Modulo DS3232 

 

Fonte: Clube Robotica1 
 

Os dados dos módulos serão enviados para um banco de dados mysql, mas falha de 

comunicação pode acontecer, e pensando nessa necessidade foi empregado um módulo de 

cartão de memória (Figura 40), para gravar os dados gerados pelos sensores. Este módulo aceita 

cartão do tipo micro SD, facilmente encontrado no comércio. 

 

 
Figura 40 - Modulo micro SD 

Fonte: Filipe Flop2 

 

Para acionamento dos atuadores foram adotado saídas transistorizadas de 12 volts, o que 

facilita o acionamento de um relé de potencia para acionar cargas de alta potência, como por 

exemplo motores AC para abertura e fechamento da estufa, aquecedores, ventiladores entre 

outros dispositivos necessários para o cultivo. 

Após levantar todas essas necessidades para o modulo hidrológico foi desenvolvido uma 

placa base responsável por fazer todas as interligações desses dispositivos citados 

anteriormente com as seguintes funcionalidades: 

 

ü Entrada do sensor de pH; 

ü Entrada do sensor de EC; 
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ü Entrada do sensor de temperatura da solução nutritiva; 

ü Entrada do sensor de nível do reservatório de solução nutritiva; 

ü Entrada do sensor de monitoramento de falta de energia elétrica; 

ü Entrada do sensor de fluxo da solução; 

ü Saída de acionamento de bomba de irrigação; 

ü Saída de acionamento de iluminação; 

ü Saída de acionamento de ventilação; 

ü Saída de acionamento de aquecedor; 

ü Saída de acionamento de abertura e fechamento de eletroválvulas do reservatório 

ü Saída de acionamento de bombas de correção de pH baixo e alto; 

ü Saída de acionamento de bomba de correção para falta de nutrientes; 

ü Saída de acionamento de umidificador de ar; 

ü Saída para botões de calibração do EC e pH. 

 

Com o auxílio do Software Protheus foi possível elaborar o esquemático elétrico 

(Apêndice 3) e físico desta placa, com o projeto da placa base pronto foi gerado um arquivo 

gerber responsável por ter as coordenadas de fresamento e furacão, e este arquivo foi enviado 

para confecção na máquina LPKF do IFSC. 

 

 

5.2.1 Sensor Condução elétrica  

  

No projeto conceitual foi definido desenvolver um sensor capaz de medir a 

condutividade elétrica da solução, parâmetro relacionada à quantidade de nutrientes dissolvidos 

em água ele, é responsável por determinar se a solução está rica ou pobre em nutrientes.  

 A funcionalidade de um sensor EC é basicamente mensurar a condutividade elétrica, 

que aumenta com a quantidade de nutrientes. A medida da condutividade é realizada através da 

medida da tensão na saída de um divisor de tensão, representado na figura 41. 
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Figura 41- Divisor de tensão 

Fonte: Autor 

 

 

Neste divisor levou-se em consideração o valor da resistividade do pino analógico de 

saída do atmega 2560. Analisado o gráfico da folha de dados do micro controlador de tensão 

de saída do pino por corrente da fonte foi estimado que a tensão a 0.41volts a corrente é 

aproximadamente 1.5𝑒"# Amp, relacionando estes valores a formula da tensão V=I/R concluiu 

que a resistência do pino e de 25 ohms (Ratclife,2015). 

Outro fator que influência na medição do EC é a temperatura, que deve ser levada em 

consideração no cálculo, e para isso foi feito um cálculo de aproximação do EC a 25 °C. 

segundo (Ratclife, 2015) a formula matemática para calcular o EC com compensação de 

temperatura: 

 

 EC25=EC / (1+ a (T – 25)) 

 

ü EC: é o valor instantâneo da grandeza; 

ü T: é a temperatura da solução a qual está sendo medida em grau célsius; 

ü a= 0.019°C que é o comumente usado para solução nutritiva. 

 

Com esta formula é possível calcular a faixa dos possíveis valores para R1 do sensor, 

estimando a temperatura mínima a 0°C e máxima de 40°C. Aplicado a formula: 

 ECminino = 0.3 S/cm 

 ECmaximo = 3 S/cm 
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            EC=EC25*(1+0.019(T-25)) 

 

 EC25minimo=0.3*(1+0.019(0-25)) = 0.16 S/cm 

 EC25maximo=3*(1+0.019(40-25)) = 3.9 S/cm 

 

Estes valores encontrados é a faixa em que o sensor irá mensurar. A formula para 

calcular o R1 segundo (Ratclife, 2015) é: 

 

 R1= (1000/ (EC*K)) + Ra 

 

Onde K é a constante das hastes de medição que é equivalente a 2.88 que foi encontrado 

para o metal tipo latão. 

 

Aplicando a formula do R1 pode-se encontrar os valores de resistência mínima e 

máxima  

 

R1minimo=1000 / (3.9*2.88) +25 = 114 ohms 

R1maximo=1000 / (0.16*2.88) +25 = 2195 ohms 

 

Estes valores servirão de referência para projetar a sonda EC desenvolvida para este 

projeto cuja sua diferença está na construção da sonda onde a mesma utiliza haste de inox, o 

que aumenta a vida útil, após analisando o projeto de Ractlife o melhor valor de resistor para o 

R1 seria de 500 ohms, valor que foi adotado para este projeto. Um resistor de precisão foi 

utilizado, para garantir melhor resolução.  

Como a haste da sonda desenvolvida para o projeto é de inox, e não de latão, o valor de 

K=2.88 não pode ser adotado. Um novo valor de K foi determinado a partir de uma 

programação desenvolvida, e apresentada no Apêndice 3. Este programa calcula a resistividade 

da haste e define o valor aproximado de K, que posteriormente utilizado na programação 

principal para obter o valor do EC da solução nutritiva.  

Uma das necessidades mais importante desse projeto é a questão de calibração dos 

instrumentos de medição. Para isso o módulo hidrológico conta com uma funcionalidade que 

faz a calibração do sensor de EC, onde o operador só necessita colocar a sonda dentro de uma 

solução padrão para calibração, pressionar apenas um botão e aguardar cerca de 60 segundos 

para que o controlador realize a calibração automaticamente. 
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O processo de construção da sonda utiliza componentes facilmente encontráveis: para o 

corpo da sonda, foram utilizados conexões e tubos de PVC, para os eletrodos, hastes de inox. 

 E o sensor de temperatura foi utilizado o DS18B20 levantado no projeto conceitual, ele 

é capaz de medir a temperatura de líquidos sem que o mesmo comprometa a sua funcionalidade. 

Para alimentação e envio dos dados foi utilizado um cabo PU blindado de 6 vias, e foi 

utilizado prensa cabo para garantir uma boa vedação no interior do seu corpo. A figura 42 

representa a sonda totalmente montada. 
 

Figura 42- Sonda EC 

 

 

Fonte: Autor 

 

 

 5.2.2 Nível do Reservatório 

 

Há uma necessidade de monitorar o nível do reservatório pela seguinte razão: Quando 

há obstrução dos canais de irrigação o mesmo transborda pelo furo onde a planta é acomodada 

e se chegar a ficar sem solução nutritiva no reservatório pode ocorrer a queima da bomba de 

irrigação e, em consequência, maior perda da produção. 

Para isto foi adotado o monitoramento do reservatório da solução nutritiva, e levando 

em consideração os tipos e tamanhos diferentes de reservatórios que os produtores utilizam foi 

adotada a utilização de três sensores para monitoramento, para aferir nível mínimo, médio e 

máximo, e tornando possíveis tomada de decisão como: 

 

ü Desligamento de bomba em nível mínimo; 

ü Abertura de válvula de água no nível mínimo; 

ü Fechamento de válvula em nível máximo. 
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Este tipo de sensoriamento é facilmente adaptável a qualquer tipo de reservatório, seja 

ele de grande, média ou baixa capacidade. O sensor utilizado é do tipo boia, com mecanismo 

mecânico isolado em plástico que pode ficar nas condições de submersão aquática e variação 

de temperatura diversas. 

Para aplicar nesse projeto foram montados os três sensores em linha vertical no 

reservatório e interligados por cabo até a placa do módulo hidrológico dentro do abrigo, como 

pode ser observado na figura 43. 

  

Figura 43- Reservatório de Solução 

 

Fonte: Autor



 

1 Disponível em: <https://www.robocore.net/loja/produto/sensor-de-corrente-acs712-

5a.html#inf_tecnicas>. Acesso em ago. 2018. 
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5.2.3 Sistema de energia  

 

A parte de gerenciamento de energia em uma aplicação hidropônica é muito importante, 

pois ela é a parte vital para seu funcionamento.  

No projeto foi adotado um sistema emergencial para atuar quando ocorre falta de 

energia. 

Para isso existe a necessidade de fazer o monitoramento da rede elétrica, a opção 

escolhida foi monitorar a entrada de corrente da fonte principal. Quando essa corrente não 

existir, o sistema entra em alerta e desabilita o monitoramento dos sensores e atuadores, com 

exceção da bomba de irrigação, que no módulo de alerta será acionada por um intervalor 

definido de tempo, garantindo uma circulação mínima de solução nutritiva, para não ocorrer o 

ressecamento do sistema radicular das plantas. 

Para monitorar a corrente da fonte foi utilizado o sensor de corrente ACS712-05A   

apresentado na Figura 44, capaz de mensurar a corrente elétrica que está sendo fornecida. Este 

sensor pode ser aplicado em redes elétricas AC ou DC. Nesse projeto ele foi aplicado em AC 

que é a tensão de entrada da fonte principal do sistema. 
 

Figura 44- Sensor de Corrente 

 

Fonte: Robocore1 

 

Este sensor fica em serie com o cabo de entrada da fonte, ele e consegue medir a faixa 

máxima de 5 amperes, suficiente para o sistema, segundo cálculo energético do módulo 

hidrológico. Para o cálculo, foram levados em consideração os mais altos valores de consumo, 

fornecidos pelas fichas de dados dos componentes do módulo.
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Carga Total do Modulo: 3,43 A 

Tensão de alimentação: 12volts 

 

Com estes dados é possível calcular também a potência do modulo. 

 

P=U.I  

P=12 X 3,43 

P= 41 w 

A potência do módulo hidrológico total é de 41 watts. O sistema no geral foi 

desenvolvido para gerenciar dispositivos de baixa tensão, pelo simples fato de poder garantir 

energia para o funcionamento do sistema por baterias e diminuir acidentes de choques elétricos 

por se tratar de um ambiente úmido.  

O sistema conta com um controlador de carga que gerencia a parte de energia, quando 

há falha da energia principal fornecida pela fonte o controlador de carga fornece energia para o 

sistema através de bateria, que pode ser aumentada dependendo do cálculo de consumo de 

energia de todo o sistema, levando em consideração o tempo de funcionamento necessário. 

Utilizando os dados do cálculo acima pode-se calcular o tempo de fornecimento de 

energia que uma bateria de 12Ah, a que foi utilizada no projeto, pode manter o sistema ligado 

em modulo de alerta de falta de energia. 

 

Calculo: 

 

Tempo de Fornecimento = Carga por hora da Bateria/ Carga do modulo 

Tempo de Fornecimento = 12Ah/ 3,43A 

Tempo de fornecimento = 3 horas e 50 minutos  
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5.2.4 Sonda ph  

 

No sistema hidropônico o pH é um dos quesitos mais importantes a ser monitorado e 

controlado, pois ele é responsável por garantir uma boa absorção dos nutrientes por parte da 

planta. Neste projeto foi utilizado o E-201-C-PH representado na figura 45, que foi escolhido 

pelas suas especificações no projeto conceitual. Esta sonda é capaz de mensurar pH da faixa de 

0 a 14, suficiente para a aplicação nesse projeto. 

Esta sonda conta com um módulo eletrônico onde recebe o sinal elétrico da sonda e 

amplifica para que possa ser lido pela porta analógica do microcontrolador. O módulo também 

disponibiliza dois trimpots para ajuste fino da leitura. 

 
Figura 45- Sonda pH com o modulo eletrônico 

  

Fonte: Autor 

 

 

A sonda primeiramente foi instalada dentro do reservatório de solução nutritiva, mas ao 

ligar todo o sistema a sonda apresentava leituras indesejadas. Na investigar o motivo, chegou-

se à conclusão que a sonda EC estava interferindo no sinal da sonda de pH, pelo simples fato 

de que a sonda EC injeta um sinal negativo e a sonda pH ejeta um sinal positivo, provocando 

um curto circuito pelo fato da solução nutritiva ser um condutor. 
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Para contornar este problema foi adicionado um pequeno reservatório, como pode ser 

observado na figura 46, que é abastecido com solução e renovada a cada uma hora, permitindo 

fazer a leitura do pH de forma isolada e garantido leituras sem interferências.  

Para adicionar a solução nesse reservatório foi utilizado uma eletroválvula, que é 

comandada para abertura e fechamento do direcionamento da solução e após o reservatório 

estar cheio o sistema começa a fazer leituras do pH e faz as correções quando necessário. 
 

Figura 46- Reservatório para medir o ph 

  

 

Fonte: Autor 

 

Para fazer correções no pH é necessário utilizar soluções de bases ácidas ou alcalinas, 

soluções alcalinas tendem a elevar o nível do pH e soluções ácidas a abaixá-lo. Para fazer as 

correções no sistema foi utilizado dois pequenos reservatórios que contém uma solução ácida 

e outro com alcalina, estes reservatórios tem uma pequena bomba de 12 volts que faz a adição 

da solução de correção ao reservatório de solução nutritiva. Como não foi levantado nenhuma 

forma matemática para fazer o cálculo de quanto de solução para correção necessária para ser 

adicionado ao reservatório dependendo da quantidade de liquido e valor atual do pH, o método 

adotado foi adicionar uma pequena dose de correção e aguardar a próxima leitura do pH que é 
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de uma em uma hora, este método foi adotado pelo simples fato de dar tempo o suficiente para 

que solução fique homogênea. 

A faixa ótima do pH para muitos estudiosos da hidroponia é de valores entre 5.5 a 6.5. 

Segundo experimento de MARROCOS et al.(2007?) as faixa de 5 a 7  não apresentaram 

alterações no desenvolvimento da planta, para este protótipo foi adotado a faixa de 5 à 7 pH 

ótimo para as plantas. Para ter uma faixa maior de monitoramento e diminuindo a correção na 

solução nutritiva. 

 

 

5.2.5 Sensor de Fluxo  

 

O Fluxo da solução nutritiva no sistema também é importante, pois ele garante a 

quantidade de solução necessária para cada planta, para cada fase de cultivo há um fluxo 

necessário. Como o protótipo foi aplicada na fase adulta o valor de fluxo para cada planta e em 

torno de 1 a 1,5 litro por minuto (Oliveira, 2016). 

Como este sistema pode ser aplicado para controle de qualquer bomba o sensor de fluxo 

foi utilizado apenas para monitoramento, permitindo ao operador observa e fazer o ajuste 

manual através de registro hidráulico. 

O sensor dimensionado no projeto conceitual foi o yf-s201f, que utiliza o princípio do 

efeito Hall, e que tem a faixa de 1 a 30 litro/minuto, alimentado com 5 volts e saída de sinal 

digital por pulso. Este sensor foi instalado na entrada da bancada como pode ser observado na 

figura 47, logo após um registro onde o mesmo monitora o quanto a bomba está enviando de 

solução nas canaletas 
Figura 47- Sensor de fluxo na bancada. 

      Fonte: Autor  
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5.3 Protótipo módulo principal 

 

Este módulo tem a principal função de agrupar as informações enviadas dos módulos 

hidrológico e meteorológico e exibi-las para o operador e guarda-las no banco de dados. Estas 

operações são efetuadas em um sistema supervisório. 

O dispositivo levantado no projeto conceitual para fazer esta aplicação foi a Raspberry 

Pi3 com uma tela de 7 polegadas e acondicionado em um gabinete de material ABS com 

vedação contra umidade, em um módulo é alimentado por uma fonte de 12 volts 3 amperes. A 

figura 48 representa o módulo principal. 

 

Figura 48- Modulo Principal 

 

Fonte: Autor 

 

5.3.1 Sistema Supervisório  

 

Para visualizar os dados adquiridos pelos sistemas foi desenvolvido um supervisório 

(Hidroview) com o auxílio da Ferramenta QT junto com linguagem de programação em python, 

ferramentas foi escolhida pelo simples fato de executar o programa (apêndice 5) em sistemas 

operacionais como Windows, Linux e Mac. Isso facilita o acompanhamento do sistema 

remotamente quando há a possibilidade de uma rede internet disponível. 
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A figura 49 representa a tela de visualização de um módulo em operação, exibindo 

temperatura da solução, pH, EC, vazão, nível do reservatório e controle de válvulas e 

iluminação. 
Figura 49- Hidroview Tela 1 

 

Fonte: Autor  

 

A figura 50 representa a visualização dos dados do modulo meteorológico como 

temperatura, umidade e luminosidade da parte interna e externa da estufa.    

 

Figura 50- Hidroview Tela 2 

Fonte: Autor  
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O sistema supervisório conta com uma janela de status figura 51, que contém 

informações se o sistema está conectado na rede de monitoramento, no banco de dados e se 

o sistema está energizado. 

Figura 51- Hidroview Tela 3 

 
Fonte: Autor  

 

A ultima janela do supervisório, mostrado na figura 52, permite a configuração dos 

módulos e da comunicação é feita através de uma porta USB, ou seja a necessidade de se 

conectar fisicamente a cada modulo para configura-lo.  

 
Figura 52- Hidroview Tela 4 

 

Fonte: Autor 
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6 EXPERIMENTO 

 

Para avaliar o funcionamento do sistema o protótipo foi submetido ao teste de campo 

para avaliar seu comportamento em uma situação real de cultivo hidropônico, teste que serviu 

para observar o seu desempenho e verificar possíveis melhorias. 

A cultura escolhida para este teste foi a alface crespa, pelo fato de ser uma cultura com 

crescimento rápido e também por ser a mais produzida pelos produtores hidropônicos. A 

avaliação do protótipo ocorreu foi na fase final de uma produção e foram avaliados o peso da 

massa fresca, massa seca, comprimento e quantidade de folhas por pé de alface. 

 

 

 

6.1 Métodos de Avaliação  

 

O protótipo foi avaliado do período de 01 a 16 de julho de 2018 na cidade de 

Florianópolis, na propriedade do autor. Para fins de uma análise comparativa foram construídas 

duas pequenas estufas de 1,20m x 1,20m x 2,40m cobertas com filme translúcido de 150 micras 

especifico para estufas, cada estufa contendo um reservatório de 50 litros de capacidade para 

armazenamento de solução nutritiva. 

Os canais de irrigação foram construídos com canos de PVC de 75 mm de diâmetro e 1 

metro de comprimento, com canal possuído 5 furos de 6 centímetros de diâmetro, com um 

espaçamento de 20 centímetros entre furos. A bancada é composta por 3 canais de irrigação 

totalizando 15 espaços para cultivar as alfaces. 

 Para o bombeamento da solução da estufa E1 (não automatizada) foi utilizado uma 

bomba submersível de 2500 l/h de 43w de potência com alimentação de 220volts, e para 

controlar sua vazão foi utilizado um registro antes da entrada dos canais de irrigação. 

Na estufa E2(automatizada) foi utilizada uma bomba submersível de 4000 l/h de 72 w 

de potência com alimentação de 12volts, e foi utilizado o mesmo sistema de controle de vazão 

empregado na estufa E1. A Estufa E2 conta com um sistema de iluminação que é utilizado pelo 

controlador para fornecimento de iluminação quando a luz solar não é suficiente e também para 

fornecer iluminação para dia de curto período que acontecem na estação de inverno na região. 
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Para controlar a iluminação excedente nos dias mais ensolarado as estufas E1 e E2 

contam com uma cobertura interna de sombrite de 50%, que também ajuda na manutenção da 

temperatura interna das estufas. 

O método de avalição consiste em cultivar 15 alfaces na estufa E1 utilizando o método 

convencional que os produtores hidropônicos utilizam, ou seja, realizar medições de pH, EC, 

temperatura utilizando os sensores encontrados no comércio para fins de produção hidropônica. 

Paralelamente, na estufa E2 aplica-se o protótipo concebido nesse projeto, e avalia-se o seu 

comportamento nas questões de monitoramento e controle. A figura 53 mostra as duas estufas 

montadas pronta para o cultivo de plantas. 

 

 

Figura 53- Estufas 

 

Fonte: Autor 

 

Para ter o mínimo de diferença possível entre as plantas avaliadas na fase inicial da 

produção as mudas foram desenvolvidas pelo próprio autor como pode ser observado na Figura 

54, foram utilizadas sementes peletizadas de alface crespa, semeadas em espuma fenólica e 

foram mantidas em local com pouca luz e temperatura ambiente por 48 horas, para germinação.  
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Figura 54- Sementes germinadas 

 

Fonte: Autor 

 

Após a germinação, as mudas foram armazenadas em uma pequena estufa figura 55, 

com uma lâmpada fria de led 20w e as laterais internas da estufa foram cobertas com papel 

refletivo para deixar a iluminação mais homogênea e garantir um bom desenvolvimento das 

mudas. Elas permaneceram nessa pequena estufa por 8 dias. 

 

Figura 55- Estufa de germinação 

 

Fonte: Autor 
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Ao completar o período na pequena estufa, as mudas foram transplantadas em uma 

bancada de pré-crescimento, como exibido na figura 56, confeccionada de cano de PVC, com 

canais de 40mm de diâmetro por 1 metro de comprimento e espaçamento entre furos de 15 

centímetros, com 9 furos de 4 centímetros de diâmetro. A bancada é composta por 5 canais, 

permitindo cultivar cerca de 45 mudas de alfaces. As alfaces permaneceram nessa bancada 

cerca de 20 dias. 
 

Figura 56- Bancada de pré- crescimento 

 

Fonte: Autor 

 

Ao completar o período na bancada de pré- crescimento, as mudas foram transplantadas 

nas estufas E1 e E2 que foi a fase final de crescimento e período de avaliação das plantas. Elas 

permaneceram nas estufas por 16 dias, intervalo o suficiente para realizar a avaliação e coleta 

de dados do sistema, e obter a produção de alface das estufas E1 e E2 para comparação. 
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6.2 Resultados e Discussão  

  

Para facilitar o entendimento das análises do experimento dividiu-se em dois tópicos, o 

primeiro é sobre o comportamento e dados dos sensores e atuadores utilizados pelo protótipo 

em teste em campo. O segundo é análise comparativa da produção das alfaces cultivadas nas 

estufas E1 e E2 e a viabilidade da aplicação do controlador para facilitar e melhorar a produção 

de cultivos hidropônicos. 

 

 

 

6.2.1 Análise de Funcionamento do Sistema  

  

Os dados obtidos pelos sistemas não sofreram qualquer tratamento por parte do 

controlador, são instantâneos. Algum pré-processamento dos dados poderia ser incorporado na 

programação do sistema, mas tal tratamento não foi realizado de modo a permitir observação 

do comportamento de todo sistema e verificar possíveis falhas e variações indesejadas. 

Como mencionado no capitulo 2, o EC é responsável por medir a quantidade de 

nutrientes dissolvidos em água, e tem correlação com a temperatura, no firmware (Apendice 6) 

do controlador, foi adicionado um fator de correção para EC com temperatura de 25 graus 

celsius, que é a faixa de temperatura ideal para mensurá-lo.  

Ao tratar os dados e analisar foi possível perceber uma pequena diminuição dos valores 

coletados do início do teste comparado ao final, isso deve ao fato de ter cultivado uma 

quantidade pequena de alfaces por isso o valor não é tão expressivo. O EC no cultivo 

hidropônico de grande escala tende sempre à baixa pelo fato de que as plantas absorvem os 

nutrientes da solução. A Figura 57 a seguir representa o valor médio diário do EC do período 

em que o controlador ficou em teste. 
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Figura 57- Gráfico do EC 

 

Fonte: Autor 

 

 

Os valores mínimos e máximos representados no gráfico são os valores limites 

programados no controlador, 1.500,00 microsiemens para mínimo e 1.800,00 microsiemens 

para máximo. O comportamento entre as faixas estipuladas foi satisfatório, como pode ser 

observado no gráfico, no período do dia 8 a 12 de junho o EC teve uma queda. Isso tem uma 

correlação com a temperatura que se encontrava a solução, o controlador identificou essa queda 

e fez a correção, mas no dia 13 as temperaturas começaram a diminuir isso fez com que o valor 

do EC subisse. Novamente o controlador fez uma correção nesse momento para baixa-lo.  Pode-

se observar o comportamento do EC em relação a temperatura, que é inversamente, quando a 

temperatura se eleva o EC tende a baixar e quando a temperatura baixa ele tende a se elevar.   

A temperatura da solução foi monitorada, mas não recebeu qualquer correção pelo fato 

de não haver atuadores para esse propósito a disposição no projeto, mas o controlador tem 

funções que identificam as faixas criticas e aciona os atuadores de correção. 

A figura 58 a seguir representa a média diária das temperaturas da solução durante o 

período de teste. 
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Figura 58- Gráfico da média diária da temperatura da solução nutritiva 

 

Fonte: Autor 

 

Os sensores de aferição de temperatura da parte interna e externa da estufa foram 

comparados com os dados de uma estação meteorológica do Instituto Nacional de 

Meteorologia- INMET, localizada em Florianópolis nas seguintes coordenadas latitude: -

27.602530º longitude: -48.620096º os dados comparados correspondem ao mesmo período de 

teste do projeto. A figura 59 apresenta os dados médios diários dos sensores da estufa e da 

estação meteorológica do INMET. 
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Figura 59- Gráfico de comparação das temperaturas 

 

 
Fonte: Autor 

 

O comportamento dos sensores é quase similar, isso levando em consideração que a 

PCD do INMET se localiza a mais ou menos 37 km do protótipo em teste. As condições de 

relevo podem ocasionar variações de temperatura, observando o gráfico os valores ficaram bem 

próximos. Para este tipo de aplicação estes sensores se comportam dentro da normalidade 

comparando os seus dados com os dados de um sensor de uma PCD que tem uma qualidade 

superior ao utilizado no projeto. 

Os dados do pH também foram analisados e elaborados, resultando o gráfico da sua 

média diária exibido na Figura 60. As faixas de valores de controle mínimo e máxima 

correspondem a 5 e 7 na escala do pH, valores fora dessa faixa fazem com que o controlador 

atue para corrigir e deixar o pH na faixa aceitável programada. 
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Figura 60- Média diária do pH 

 
Fonte: Autor 

 

Como é uma média dos valores diários o gráfico não apresenta os valores acima e baixo 

da faixa estipulada, mas é possível observar os momentos nos quais o controlador fez algumas 

atuações para corrigir que são 2 a 4 de junho e 8 a 11 de junho, nesse período o pH da solução 

teve algumas anormalidades e foram corrigidas pelo controlador.  

Analisando os dados, o sensor utilizado consegue atender a necessidade proposta do 

projeto. 
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6.2.2 Análise do cultivo de cultura  

 

A proposta do projeto é melhorar a qualidade das plantas cultivadas e diminuir o tempo 

de ações humanas no cultivo hidropônico. A cultura escolhida para o projeto foi a alface crespa, 

que é o tipo de cultura mais utilizado no meio hidropônico. Como citado anteriormente foram 

cultivados 15 pés de alface em uma estufa com métodos convencionais hidropônicos e outros 

15 pés em uma estufa utilizando o controlador proposto pelo projeto. Estes dois métodos 

serviram para analisar a qualidade dos produtos produzidos e verificar se o método proposto 

conseguiu cumprir sua finalidade. 

Todos os pés de alface das estufas E1 e E2 foram pesados para obter a sua massa verde, 

ou seja, obter amostra do seu peso logo após sua colheita da estufa. Após a pesagem, foi 

montado um mapa com disposição de cada planta na estufa com seus respectivos pesos, como 

pode ser observado na figura 61 e 62. 

 

Figura 61- Amostragem da Estufa E1 

 

Fonte: Autor 
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Figura 62- Amostragem da estufa E2 

 

Fonte: Autor 

 

Através deste mapa de amostra foi possível observar que as plantas que se concentravam 

nos canais centrais não se desenvolveram como semelhantes as que se concentravam nas 

laterais. O motivo é referente ao espaçamento entre as plantas, as que ficavam na canaleta 

central foram encobertas pelas folhagens das plantas laterais e com isso receberam menos 

iluminação solar, o que prejudicou seu desenvolvimento. A figura 63 ilustra o problema citado. 
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Figura 63- Problema de espaçamento 

 

Fonte: Autor 

 

Após a pesagem foram escolhidas as duas melhores amostras de cada estufa, que 

passaram pela aferição de tamanho e contagem de folha. As melhores amostras da estufa E1, 

que utilizou o método convencional de cultivo hidropônico, tiveram aproximadamente 223 

gramas, com 28 centímetros de altura e 17 folhas, e segunda de 203 gramas, com 30 centímetros 

de altura e 14 folhas. A figura 64 representa o registro dos pesos das duas amostras da estufa 

E1. 
Figura 64- Melhores amostra da Estufa E1 

 

Fonte: Autor 
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O mesmo processo foi realizado com as amostras da estufa E2 que foram cultivadas 

utilizando o controlador. Aqui, a melhor amostra obteve o peso de aproximadamente 291 

gramas, com 32 centímetros de altura e 24 folhas, a segunda melhor amostra o seu peso foi de 

247 gramas, com 29 centímetros e 20 folhas. A figura 65 representa o registro dos pesos das 

duas amostras da estufa E2. 
 

Figura 65- Melhores amostra da estufa E2 

 

Fonte: Autor 

 

As quatro amostras foram para teste de massa seca, que consistem em ressecar as plantas 

a uma temperatura de aproximadamente 120 graus célsius e realizando a pesagem até que seu 

peso seja constante. (BARBIERI et al. 2013) 

As amostras da estufa E1 após o processo de secagem foram pesadas novamente e 

obtiveram os seguintes pesos: a melhor amostra que tinha 223 gramas aproximadamente ficou 

com 9,73 gramas e a amostra de 203 gramas ficou com 8,26 gramas. 

A melhor amostra da estufa E2, que era de 291 gramas aproximadamente após ser 

ressecada ficou com 14,51 gramas, e a segunda, de 247 gramas ficou com 12,19 gramas. A 

Figura 66 representa os valores dos pesos registrado das amostras de cada estufa. 
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Figura 66- Amostra de massa seca 

 

Fonte: Autor 

 

Para uma melhor comparação entre as amostras das estufas os dados foram apresentados 

em uma tabela, como pode ser observado na tabela 12.  

 
Tabela 12- Dados das amostras de alface 

 

Fonte: Autor 

 

Com os pesos de todas as amostras das estufas E1 e E2 foi possível calcular o peso total 

produzido em cada estufa, com os diferentes métodos de cultivo. Observa-se, entretanto, que o 

peso da alface não é relevante para o produtor, desde que a mesma é vendida por unidade, mas 

plantas maiores e com mais folhas são atrativas para os clientes. O peso total da estufa E1 foi 

de 2,792 kg contra 2,945 kg da produção da estufa E2, uma diferença de 152,9 gramas, um 

aumento de aproximadamente 6%. 
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6.2.3 Viabilidade do Projeto 

 

Um dos objetivos do projeto é ser de baixo custo e facilidade de encontrar os 

componentes no mercado nacional, viabilizando a sua aplicação em uma produção hidropônica 

pelo simples fato do investimento não ser alto comparado os citados nesse projeto, o que garante 

um retorno de investimento rápido para o produtor. 

Cada item utilizado nesse projeto teve o seu valor, para chegar a um valor mais exato de 

todo o projeto. A tabela 13 apresenta os valores de todos os itens utilizado. 
 

Tabela 13- Custo do projeto 

 

Fonte: Autor 

 

O total dos custos de material físico ficam em torno de R$1.198,44, não incluído aí o 

bloco opcional que inclui o sistema supervisório, que o produtor pode implementar em qualquer 

microcomputador que já tenha disponível. O custo do desenvolvimento dos softwares e 

instalação do sistema não foi contabilizado. Com base nesse cálculo, e comparando-o com 

orçamento para demais sistemas citados, verifica-se que o protótipo conseguiu atingir o objetivo 

de construir um controlador hidropônico de baixo custo. 



 

 

 

 

105 

 

7 Conclusão  

 

Com a avaliação desse projeto durante 15 dias de funcionamento e tratamento de todos 

os seus dados produzidos, pôde-se concluir que o projeto tem viabilidade de implantação em 

uma produção hidropônica de maior escala. Os resultados mostram que o seu desempenho foi 

melhor que o cultivo convencional, ou seja, atingiu o objetivo de controlar e monitorar as 

variáveis envolvidas em uma produção hidropônica sem muita interferência de ações humanas, 

melhorando a qualidade dos produtos, e o fator mais importante, tudo isso com produtos 

encontrados no comércio nacional e de baixo custo, o que garante uma fácil manutenção e um 

rápido retorno do investimento para o produtor. 

Sua interface de controle ficou simples e objetiva, fácil entendimento e programação. 

Este projeto não chegou à fase final de um produto para comercialização pois requer algumas 

melhorias. 

 

7.1 Sugestões de Trabalhos Futuros   

 

No curso deste projeto foi desenvolvido um protótipo, que permitiu verificar sua 

funcionalidade e diversas vantagens, mas também algumas falhas que deverão ser tratadas em 

uma continuidade do estudo. 

Após alguma perda do sinal de comunicação da rede, os dados são recuperados em 

ordem alterada no módulo hidrológico. Uma possível correção deste problema seria pela 

implementação, no software, de uma comparação com a informação obtida no sistema 

supervisório. 

O controle das variáveis EC e pH em modo on-off é fácil, mas uma estratégia de controle 

PID para estas variáveis poderia manter o nível daquelas grandezas mais exato. 

O protocolo MQTT permitiria o desenvolvimento de uma aplicação para smartphone, 

que garantiria ao produtor a possibilidade de monitorar a sua produção aonde esteja, desde que 

disponível de uma conexão de dados móveis. 
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Apêndice 1 - Diagrama de Mudge 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B C D E F G H I J k TOTAL PORCENTAGEM
A b5 a5 a5 a0 a1 g3 a0 a0 a0 k3 11 11
B b5 b5 b5 b5 b0 b1 b1 b3 b3 33 33
C c3 c5 c5 c1 c0 c0 j1 c3 17 17
D e3 f1 g1 h1 i1 j1 k1 0 0
E e0 g1 e1 i1 e0 k1 1 1
F g1 h1 i1 j1 k1 1 1
G g3 g0 g0 g3 12 12
H h0 h3 h3 8 8
I i1 i1 5 5
J j3 6 6
k 6 6

100 100

MUITO IMPORTENTE VALOR 5
MAIS IMPORTENATE VALOR 3
POUCO  IMPORNTANTE VALOR 1
IGUAL IMPORTANCIA VALOR 0 

Requisitos Resutado da ordem 
A RESISTENCIA MECANICA 4
B Confiabilidade 1
C Operabilidade 2
D Custo 11
E Robusto 9
F Padronizado 10
G Registro de dados 3
H SUPERVISORIO INTUITIVO 5
I INTERFACE SIMPLES 8
J RESISTENTE A CORROSAO 7
k Modular 6
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Apêndice 2 -  QFD- Casa da Qualidade 
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Apêndice 3 – Esquema elétrico do modulo hidrológico 
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(Cont.) 
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Apêndice 4 – Constante K do Sensor da Condutividade Elétrica. 

 
 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

  

//************************* Variáveis definidas pelo usuário         

 ************************************************// 

float CalibrarEC=0.000992; //O valor de EC da solução de calibração é s / cm 

  

int R1= 1000; 

int Ra=25; //Resistance do Pinos 

int ECPin= A0; 

int ECGround= A1; 

int ECPower = A4; 

 // ************* Compensando a temperatura ******************************** **** // 

// O valor abaixo mudará dependendo de qual solução química estamos medindo 

//0.019 é geralmente considerado o padrão para nutrientes de plantas 

float TemperatureCoef = 0.019;  

 #define ONE_WIRE_BUS 10           

const int TempProbePossitive =8;  

const int TempProbeNegative=9;     

  

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

 float TemperatureFinish=0; 

float TemperatureStart=0; 

float EC=0; 

int ppm =0; 

float raw= 0; 

float Vin= 5; 

float Vdrop= 0; 

float Rc= 0; 

float K=0; 

int i=0; 

float buffer=0; 
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(Cont.) 
 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(TempProbeNegative , OUTPUT );  

  digitalWrite(TempProbeNegative , LOW ); 

  pinMode(TempProbePossitive , OUTPUT ); 

  digitalWrite(TempProbePossitive , HIGH ); 

  pinMode(ECPin,INPUT); 

  pinMode(ECPower,OUTPUT); 

  pinMode(ECGround,OUTPUT); 

  digitalWrite(ECGround,LOW); 

  

  delay(100); 

  sensors.begin(); 

  delay(100); 

   

  R1=(R1+Ra); 

  

  

  Serial.println("Certifique-se de que o sensor de sonda e temperatura esteja em solução e a solução 

esteja bem misturada"); 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("Iniciar calibração: tempo estimado: 60 segundos:"); 

  

}; 

 

void loop() 

{ 

 i=1; 

  buffer=0; 

sensors.requestTemperatures(); 

TemperatureStart=sensors.getTempCByIndex(0); 

while(i<=10){ 
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(Cont.) 
 

digitalWrite(ECPower,HIGH); 

raw= analogRead(ECPin); 

raw= analogRead(ECPin); 

digitalWrite(ECPower,LOW); 

buffer=buffer+raw; 

i++; 

delay(5000); 

}; 

raw=(buffer/10); 

 sensors.requestTemperatures(); 

TemperatureFinish=sensors.getTempCByIndex(0);  

  

EC =CalibrarEC*(1+(TemperatureCoef*(TemperatureFinish-25.0))) ; 

  

Vdrop= (((Vin)*(raw))/1024.0); 

Rc=(Vdrop*R1)/(Vin-Vdrop); 

Rc=Rc-Ra; 

K= 1000/(Rc*EC); 

  

Serial.print("Calibracao do fluido EC: "); 

Serial.print(CalibrarEC,6); 

Serial.print(" S  ");   

Serial.print("Constante de K"); 

Serial.print(K); 

  

if (TemperatureStart==TemperatureFinish){ 

  Serial.println("  Os resultados são confiáveis"); 

  

       } 

else{ 

  Serial.println("  Erro - Aguarde a temperatura estabilizar"); 

       } 

} 
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Apêndice 5 – Programa do Sistema Supervisório 

 

 

import time 

import sys 

import glob 

import serial 

import MySQLdb 

import paho.mqtt.client as mqtt 

from PyQt4 import QtGui,QtCore 

from mqtt import Ui_MainWindow  

 

#db = MySQLdb.connect(host="localhost", #host 

 #                    user="root",      #usuario 

  #                   passwd="",        #senha 

   #                  db=""   )          #nome do banco de dados 

#criar cursor 

#c=db.cursor() 

#db.close() 

 

 

def serial_ports():   #conexão da porta Serial  

     

    if sys.platform.startswith('win'): 

        ports = ['COM%s'%(i + 1) for i in range(256)] 

    elif sys.platform.startswith('linux') or sys.platform.startswith('cygwin'): 

        # this excludes your current terminal "/dev/tty" 

        ports = glob.glob('/dev/tty[A-Za-z]*') 

    elif sys.platform.startswith('darwin'): 

        ports = glob.glob('/dev/tty.*') 
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    else: 

        raise EnvironmentError('Unsupported platform') 

 

    result = [] 

    for port in ports: 

        try: 

            s = serial.Serial(port) 

            s.close() 

            result.append(port) 

        except (OSError, serial.SerialException): 

            pass 

    return result 

 

 

     

 

class Window(QtGui.QMainWindow): 

    client= mqtt.Client() 

    client.connect("iot.eclipse.org", 1883, 60) #Servidor MQTT 

     

     

    def __init__(self,parent=None): 

 QtGui.QWidget.__init__(self, parent) 

        self.ui = Ui_MainWindow() 

        self.ui.setupUi(self) 

        self.ui.comboBox_Com.addItems(serial_ports()) 

        list1 = [ 'Folhosa','Leguminosa','Frutas','especial'] 

        self.ui.comboBox_t_cultivo.addItems(list1) 

        self.connect(self.ui.pushButton, QtCore.SIGNAL('clicked()'), self.updateBaudRate) 
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        def on_connect(client,userdata,flags,rc): 

     self.ui.label_st_conexao.setText("Conectado") 

     

client.subscribe([("UHMtemp_ex",0),("UHMumid_ex",0),("UHMlumi_ex",0),("UHMlumi_in",

0),("UHMtemp_in",0),("UHMumid_in",0),("MODPph_solu",0),("MODPec_solu",0),("MODPte

mp_solu",0),("MODPvazao_solu",0)]) 

        def on_message(client, userdata, msg): 

            print('Client:, ' + 'Topic: ' + msg.topic + ', Payload: ' + str(msg.payload)) 

     varTopic=(msg.topic) 

            if varTopic=='MODPtemp_solu': 

               self.ui.l1.setText(str(msg.payload)) 

               time.sleep(1) 

               self.ui.progressBar.setProperty("value", 0) 

               time.sleep(1) 

 

            if varTopic=='MODPph_solu': 

               self.ui.label_ph.setText(str(msg.payload)) 

 

            if varTopic=='MODPec_solu': 

               self.ui.label_ec.setText(str(msg.payload)) 

                

 

     if varTopic=='UHMtemp_ex': 

        self.ui.label_temp_externa.setText(str(msg.payload)) 

                

     if varTopic=='UHMtemp_in': 

               self.ui.label_temp_interna.setText(str(msg.payload)) 

  

            if varTopic=='UHMumid_in': 

               self.ui.label_umid_interna.setText(str(msg.payload)) 
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     if varTopic=='UHMumid_ex': 

               self.ui.label_umid_Externa.setText(str(msg.payload)) 

 

            if varTopic=='UHMlumi_in': 

               self.ui.label_lumi_interna.setText(str(msg.payload)) 

 

            if varTopic=='UHMlumi_ex': 

               self.ui.label_lumi_externa.setText(str(msg.payload)) 

 

            if varTopic=='MODPvazao_solu': 

                self.ui.label_vazao.setText(str(msg.payload)) 

                time.sleep(1) 

         

        self.client.on_connect= on_connect 

        self.client.on_message= on_message  

        self.client.loop_start() 

         

    def updateBaudRate(self): 

    # get value from combo box 

       com = str(self.ui.comboBox_Com.currentText()) # convert to string otherwise you 

will get a QString which is sometimes not friendly with other tools 

       ser = serial.Serial(com,9600) 

       s = ser.read(100) 

       self.ui.textEdit_config.setText(s)              

def run(): 

    app=QtGui.QApplication(sys.argv) 

    MainWindow=Window() 

    MainWindow.show()  

    sys.exit(app.exec_()) 

run() 
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Apêndice 6 – Firmware do Modulo Hidrológico 

 

 

 

Conteúdo Disponível no CD. 


