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RESUMO 

Com o contínuo crescimento populacional as reservas naturais são afetadas

proporcionalmente,  um dos bens mais  afetados e essencial  à  vida  é  a água.  A

atividade que mais consome água no planeta é a agropecuária e estes valores são

ainda mais expressivos em países em desenvolvimento como o Brasil. Preocupados

com esse bem tão precioso foram desenvolvidos materiais que visam reduzir este

consumo, o que nos devolve a esperança de um planeta com vida sustentável e

possível de futuras gerações. Este trabalho teve como principal finalidade fazer uma

comparação  entre  dois  compartimentos,  onde,  em  um  dos  lados  usou  material

higroscópico e outro não, a fim de confirmar a eficácia deste material. Comprovar a

eficiência deste material e a importância de aplicabilidade, pode despertar a atenção

para conhecimentos que estão ligados diretamente ao meio ambiente e à agricultura

com a devida importância de uso em atividades agrícolas e em plantações em geral,

para que se obtenha melhores resultados de produtividade. Este trabalho comprova

que o material higroscópico é um bom aliado na preservação da água.

INTRODUÇÃO

Até 2050 a população mundial deve aumentar para 9,3 bilhões de habitantes,

mais de 30% do atual, e a demanda por comida terá um crescimento de 60%. Outra

projeção é que a população deve enfrentar um déficit de 40% de água neste período

(UN report, 2016). Na agricultura, de toda água disponível para o setor, a irrigação

utiliza, pelo menos, noventa por cento. Isso ocorre porque esse processo favorece

os países para a produção de uma quantidade de alimentos capaz de suprir  as

necessidades locais, proporcionando também a oportunidade de exportações dos

mesmos. Na produção agrícola, a água detém de uma demanda cada vez maior,

onde 40% do que é produzido tem como principal insumo à irrigação (BARBOSA,

2008, p. 18). Atualmente, a produção agrícola detém de pelo menos 1, 532 bilhão de

hectares utilizado na irrigação hídrica, onde pelo menos 18% disponível através de

cultivo por irrigação correspondem quase que 45% do total da produção agrícola e o

restante correspondem à agricultura de sequeiro (TRIGUEIRO, 2005, p.141).

A tecnologia e a eficiência exercerão um papel essencial para reverter este

quadro e diversas opções já  estão sendo aplicadas.  Os materiais  higroscópicos,

polímeros com alta capacidade de retenção de água, são um exemplo disso e com o

intuito de acompanhar as análises quanto a eficiêcia deste material este trabalho



acadêmico  verificou  parâmetros  essenciais  como:  Temperatura,  pH,  Umidade,

Retenção de água, para a obtenção dos resultados que serviram para definir quão

este projeto foi satisfatório e que atendeu as reais necessidades para que o mesmo

foi desenvolvido. 

Palavras chave: sustentabilidade, material higroscópico.

OBJETIVO

O objetivo do projeto visa construir um protótipo de madeira (mdf) dividido em

02  (dois)  compartimentos  devidamente  isolados  entre  si  por  isolante  térmico  e

impermeável  para estudo do comportamento do material  higroscópico utilizado, e

confirmar a sua eficiência por comparação do cultivo vegetal com e sem material

higroscópicode acordo com as variáveis apresentadas.

METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido como primeiro passo de construir um protótipo de

madeira para poder fazer por meio de comparação de cultivo vegetal, lados com e

sem material higroscópico utilizando as medidas conforme figura 1:

Figura 1: Desenho do protótipo com suas respectivas vistas e cotas feitas em

software específico. (AUTOCAD).



Utilizando a razão trigonométrica encontramos o ângulo necessário para a

inclinação de 2,86º necessária para escoamento da água,conforme figura 2 :

Figura  2:  Desenho da inclinação necessária  para  escoamento  da água e

cálculo utilizado na inclinação.

No  segundo  passo  foi  a  montagem  do  referido  protótipo  e  colocar  a

impermeabilização deste afim de fazer melhor acompanhamento das variáveis e do

material  higroscópico.  O  produto  utilizado  foi  o  forth  gel que cria  condições

adequadas para o desenvolvimento das plantas.  Utilizamos na proporção de:  10

gramas deste em 2,5 litros de água, sendo quatro gramas para cada litro de água

conforme especificação do produto feita pelo fabricante e que nos rendeu 1 litro do

produto acabado, sendo que utilizamos apenas 50% do produto proporcional a área

do compartimento do protótipo e observado as informações dadas pelo fornecedor

que eram de 8 litros do produto acabado por m². Fizemos monitoramento de três

variáveis  que foram utilizadas para  o estabelecimento  de comparação:  umidade,

temperatura, e absorção de água. 

A umidade foi determinada por meio de estufa na temperatura de 103oC por

um período mínimo de 12 horas. O pH foi medido na água antes e depois da rega

por meio de um medidor digital KC-300.

As medições de temperatura foram feitas com termômetro específicos para

fazer  a  medição  e  observado  de  três  formas  diferentes  sendo:  (temperatura

ambiente, temperatura do lado sem material  e temperatura do lado com material

higroscópico).



Já com relacão a absorção da água foi acompanhado através de regas com

quantidades iguais de água para ambos os compartimentos, sendo, semanais para

as  três  primeiras  semanas  e  depois  passando  esse  período  para  quinzenal,

observando a retenção dessa para fazer comparação. Ao medirmos o volume de

água liberado após a rega, foi possível calcular a retenção da mesma.

DESENVOLVIMENTO

Após a construção do protótipo  e  realizar  sua impermeabilização,  os  dois

compartimentos receberam terra adubada e um tapete de grama conforme Figura 3.

Um dos compartimentos recebeu o material higroscópico e o outro não para dessa

forma fazermos os testes de modo comparativo. 

Figura  3:  Protótipo  acabado  sendo  um  compartimento  com  material

higrocópico (lado esquerdo) e o outro sem material, para fazer as comparações.

As regas foram feitas de uma em uma semana no início e de duas em duas,

na fase final do projeto. Neste período monitoramos a temperatura, pH, umidade e

retenção de água em cada etapa de rega, além de outros momentos de coleta.

RESULTADOS

Os gráficos abaixo demonstram o comportamento dos compartimentos com

os resultados das medições realizadas durante o período de acompanhamento do

Projeto:



Figura 4:  Gráfico da retenção de água de ambos os lados.

Conforme mostra grafico da figura 4 acima nota-se que o compartimento com

material  higroscópico  mantém  maior  retenção  de  água,  se  comparado  com  o

compartimento sem o material. No início maior retenção, pois a terra estava seca, e

à medida que ocorrem as demais regas a retenção é menor, uma vez que o produto

encontra-se molhado das regas anteriores.

Figura 5:  Gráfico da média semanal de temperatura



Nesta figura 5 o grafico com o gráfico pode-se observar que o compartimento

com o material higroscópico mantém uma temperatura menor que o ambiente e do

lado sem material devido sempre uma maior porcentagem de umidade.

Figura 6: Gáfico com do percentual de Umidade medido

Conforme  mostra  gráfico  da  figura  6  é  notório  o  poder  do  produto

higroscópico, pois apresenta maior umidade que o compartimento sem o produto,

devido seu efeito de retenção de água e que está diretamente proporcional ao tempo

que o material foi utilizado.



Figura 7: Gáfico com os dados referentes ao pH da água

Observa-se na figura 7 através do gráfico que a água utilizada na rega do

compartimento com produto higroscópico sofre variação em seu pH, onde a água sai

mais ácida, por conta do contato com o produto. Essa variação reduz na última rega

devido a degradação do material, que torna -se menos reagente ao pH.

Utilizamos  como  ferramenta  para  medição  da  taxa  de  variação  de  cada

grandeza as  derivadas de cada parâmetro,  baseando-se no comportamento  dos

dados apresentados nos gráficos,  obtendo como resposta  as  variações de suas

respectivas derivadas, conforme descritas a seguir:

A  variação  de  vazão  inicial  da  água,  do  compartimento  com  material

higroscópico, em relação à retenção inicial conforme a equação 1.

 

(1)



A  variação  de  vazão  final  da  água  (equação  2),  do  compartimento  com

material higroscópico, em relação á retenção final.

A  variação  de  temperatura  inicial,  do  compartimento  com  material

higroscópico, em relação à retenção inicial apresentou a relação da equação 3.

A variação de temperatura final, do compartimento com material higroscópico,

em relação á retenção final pode ser determinada de acordo com a equação 4.

A  variação  de  umidade  inicial  em  relação  ao  tempo  inicial,  tanto  do

compartimento  com  material  higroscópico,  como  o  sem  material  higroscópico.

Apresentam uma variação crescente em relação ao tempo conforme equação 5.

CONCLUSÃO

O trabalho demonstrou por experimentação prática e por cálculo diferencial

que o material  higroscópico contribui com a retenção da umidade no solo,  desta

forma, permitindo uma manutenção do plantio em períodos de estiagem. Também

pudemos verificar  que alguns  parâmetros  são  diretamente  ligados  ao uso deste

material.  Finalmente,  cumpre  consignar  que,  o  uso  do  material  higroscópico  é

importante na manutenção do plantio em períodos de estiagem, consequentemente,

mantendo o equilíbrio ambiental.
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