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1 RESUMO 

 
O crescimento populacional descontrolado e a emissão de poluentes que 

potencializam o efeito estufa tem contribuído para que os recursos naturais se tornem 

cada vez mais escassos. Um destes recursos, e dos mais importantes, é a água, 

naturalmente sua disponibilidade é irregular e com aquecimento global e o 

crescimento populacional fazem com que a quantidade existente fique cada vez 

menor. Um aliado importante na preservação deste recurso natural é a tecnologia. 

Sensor é um dispositivo eletro eletrônico capaz de detectar ações ou responder a 

estímulos físico/químicos e transmite um impulso mensurável ou operante, alguns 

destes aparelhos podem transformar grandezas físicas ou químicas em tensões e 

correntes elétricas, sendo assim, pode-se chamar também de transdutor (Transdutor 

converte um tipo de energia em outro). Com base nessas informações e estudos dos 

sensores, desenvolvemos um projeto para análise e coleta de dados provenientes dos 

sensores de temperatura, temperatura do solo, umidade ambiente e umidade do solo, 

em duas condições, para comparação dos valores e funcionalidade do sistema a fim 

de se confirmar a funcionalidade de material higroscópico em um protótipo funcional.  

Palavras Chaves: Sensores, Dados, Análises, Microcontrolador. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 
Todos nós temos o conhecimento que os recursos naturais do planeta são 

finitos, desta forma buscamos otimizar a utilização dos recursos naturais e a 

tecnologia tem contribuído para que o consumo seja cada vez mais eficiente. A água 

é um recurso essencial para a vida, atividades industriais e na agricultura, sendo este 

último o maior consumidor. Uma maneira adotada para aumentar a retenção de 

umidade no solo é feita por meio de materiais higroscópicos, por ser polímero com 

alta capacidade de retenção de água, podendo reter centenas de vezes seu próprio 

peso e aumenta seu tamanho em até 100 vezes.  Age como uma reserva de água 

para as plantas. Com isso pode se obter vantagens como redução de até 50% na 

irrigação, maior lucratividade, aumento da produtividade, aumento da taxa de 
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pagamento das mudas no campo e a melhora as propriedades físicas dos solos e 

substratos, deixando-os mais porosos. Somando as dificuldades da estiagem também 

conhecido como período de seca considerados como catástrofe natural com 

propriedades bem características e distintas das demais. Geralmente é entendida 

como uma condição física transitória caracterizada pela ausência de água, 

relacionada a períodos extremos de reduzida precipitação mais ou menos longos, com 

repercussões negativas e significativas nos ecossistemas e nas atividades 

socioeconômicas. Através da associação de outras tecnologias podemos, junto ao 

monitoramento do ambiente com o auxílio de sensores e de análises de informações, 

melhorar a sua utilização Ao monitorar em tempo real a necessidade ou não de 

realizar a irrigação de um determinado cultivo de hortaliças com o auxílio de sensores 

e microcontroladores, nos quais os dados são coletados e gerenciados de forma que 

os recursos sejam distribuídos de forma eficaz, automaticamente, conforme 

programação e valores de referências inseridos na mesma. Com base nessa 

necessidade desenvolvemos esse projeto, onde analisamos diversos dados de 

sensores instalados em dois meios diferentes de culturas do mesmo tipo de grama 

em meio com e sem material higroscópico. Assim é possível diferenciar os resultados 

e justificar a utilização do método implantado. 

 

3 OBJETIVO 

 Comprovar através de análise teórica e empírica que utilizando sistemas 

automatizados de controle e análise de dados, podemos reduzir o desperdício de 

recursos naturais, item essencial para nossa existência. Buscando uma solução para 

um problema que atinge a todos. 

 

4 METODOLOGIA 

Material Higroscópico ou Hidrogel 
 
 É um polímero com alta capacidade de retenção de água, podendo reter 

centenas de vezes seu próprio peso e aumenta seu tamanho em até 100 vezes.  Age 

como uma reserva de água para as plantas. 
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Figura 1: Hidrogel. 

 
Os tipos de sensores utilizados em alguns usos doméstico e na indústria são: 

Fim de Curso do tipo chave, De Nível por Radiação, De Posição, Acelerômetros, 

Presença, Ópticos, Velocidade, Temperatura, Pressão, Nível, Vazão, Tensão, 

Corrente, Potência, Umidade, Gases e pH. 

 

Microcontroladores  

Utilizamos neste projeto um Microprocessador conhecido como Arduino, no 

qual está disponível diversas entradas e saídas de controle tanto analógicas como 

digitais, desta forma podemos ter todas as informações e ações necessárias 

realizadas através de um único núcleo, coletando e analisando todas as informações 

provenientes dos sensores aos quais utilizaremos: dois sensores de temperatura dos 

solos (LM35), dois sensores de umidade dos solos (Utilizando os pinos de saída 

analógica para uma melhor resolução e calibração dos valores de umidade), dois 

sensores de umidade e temperatura ambiente (DHT11 e HTU21D). 

Montamos o protótipo em madeira MDF, com toda a impermeabilização 

necessária através de mantas e silicone, criamos dois ambientes com dimensões e 

características idênticas separados por uma divisória também impermeável, onde 

seguindo todas as orientações do fabricante do material Higroscópico realizamos o 

plantio da grama, juntamente com a instalação dos sensores, de tal forma que todos 

tenham as mesmas posições, cada um em seu ambiente determinado, sendo sua 

única diferença a presença ou não do material Higroscópico. 

Utilizamos um display de 4 linhas para facilitar o monitoramento e coleta das 

informações provenientes dos sensores, separando em telas com as informações do 

lado visualizado com ou sem material, desta forma podemos. Conforme as 

informações eram coletas realizamos amostras analógicas, ou seja, externas com 

métodos tradicionais, utilizando termômetros e métodos de análise de umidade do 
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solo, fundamentando e acreditando todas os dados fornecidos pelos sensores. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Com os ambientes devidamente prontos e impermeabilização testada, 

iniciamos o plantio da grama preparado inicialmente o lado com material higroscópico 

seguindo a proporção indicado pelo fabricante de 3g a 5g por litro, para um maior 

aproveitamento utilizamos o valor máximo de 5g para cada litro de água, temos os 

cálculos abaixo conforme as dimensões do ambiente projetado: 

 Cálculo da quantidade de Hidrogel por m², utilizando regra de três. 

40g ≡ 1m²  

X ≡ 0,0702m²  

X = 40 x 0,0702 

X = 2,808g 

Cálculo da quantidade de água para hidratação do Hidrogel em mL, 

utilizando regra de três. 

5g = 1000mL   

2,808g = x 

5X = 2,808x1000 

X = 2808/5 

logo 561 ml de água 
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Desenho Perspectiva isométrica. 
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Esquema Elétrico 
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6 RESULTADOS 

 

Pode-se observar no gráfico acima que a retenção de água é menor no lado 

com material Higroscópico em média 5%.  

 

 Observa-se a umidade do solo antes da irrigação, onde possui uma grande 

diferença entre o lado com material e sem material Higroscópico, sendo que o primeiro 

permaneceu com uma maior taxa de umidade do solo mesmo após uma semana ou 

quinze dias sem regar. Um percentual em média 24,66% maior. Mesmo após a 

irrigação, os sensores indicaram uma média de 5,33% de umidade superior no lado 

com material higroscópico. 

 

 

 

 

Gráfico : Retenção de Água 

Gráfico : Umidade solo antes da irrigação 
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A temperatura do solo logo após a rega passa a ficar 2,16°C maior no lado com 

material Higroscópico, caindo ao valor de 1°C abaixo após uma hora da rega.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após a análise dos dados coletados, concluímos que o uso do material 

higroscópico reduz a quantidade de água necessária para irrigação em média 5% em 

comparação ao plantio sem material. Utilizando os sensores e uma rega automática 

conseguimos reduzir o consumo de água.   

Entre os intervalos de rega, a umidade do solo com o material Higroscópico se 

manteve 24,66% maior na média, e mesmo após a irrigação, o solo com material 

higroscópico se manteve com maior umidade em torno de 5,33%. Com a informação 

proveniente do sensor de umidade do solo, foi possível realizar as regas somente 

quando a umidade do solo atingia uma porcentagem determinada durante a 

programação do microcontrolador com. 

Destacamos também que a temperatura ambiente teve uma redução de 1,33°C 

no lado com material Higroscópico. A temperatura do solo no lado com material ficou 

em média 1°C menor, porém logo após a rega ela passa a ficar 2,16°C maior, caindo 

ao valor de 1°C menor após uma hora da rega. 

Por último o PH da água ao passar pelo material Higroscópico sofreu uma 

queda de 0,2 em média, devido à absorção e troca iônica do material Higroscópico. 

Gráfico : Temperatura do solo após irrigação 
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Com esses resultados, vemos que a utilização do sistema de controle 

automatizado através de sensores e microcontrolador associados ao material 

higroscópico geram uma redução do uso de água. Dessa forma, são possíveis 

diversas formas de economias e benefícios ao cultivo de hortaliças, tais como: de 

energia para irrigação, maior intervalo entre as irrigações, menor temperatura 

ambiente, menor temperatura do solo, maior umidade do solo e do ambiente. 

A partir de tudo o que foi exposto, concluímos que a utilização do sistema de 

controle automatizado através de sensores e microcontrolador associados ao material 

Higroscópico gerou uma economia de recursos naturais, atingindo o objetivo deste 

projeto.  
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