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  INTRODUÇÃO: 
A água é considerada um dos fatores mais limitantes no 
desenvolvimento da agricultura, particularmente na 
região semiárida do Brasil. Nessa região, além das 
frequentes secas, há também alta variabilidade espacial 
e temporal das chuvas, agravando a situação. Assim, as 
águas utilizadas na irrigação são cada vez mais 
escassas e de qualidade inferior (salinas ou de reuso). 
Essa realidade demanda uma busca no 
aperfeiçoamento das técnicas de irrigação existentes 
para proporcionar melhor eficiência e menor consumo 
de água. Uma das técnicas alternativa produção 
agrícola com uso de água eficiente é o sistema 
hidropônico. Para o produtor familiar, um dos grandes 
entraves para o cultivo por hidroponia é como realizar o 
monitoramento do pH e controle da condutividade 
elétrica (CE). Neste trabalho é proposto automatizar um 
módulo hidropônico em forma de pirâmide, bem como 
fazer a sua associação a um sistema elétrico de 
monitoramento de condutividade elétrica e um kit de 
monitoramento e correção do pH, visando maximizar a 
produção e torná-lo ainda mais acessível e eficaz para a 
agricultura familiar. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
O trabalho foi desenvolvido em três etapas. A primeira 
consistiu na montagem e na automatização do módulo 
hidropônico, com uma bomba para circulação da 
solução nutritiva e oxigenação do sistema. A segunda 
foi o desenvolvimento do um sistema para a medida de 
condutividade no subprojeto: “Protótipo de baixo custo 
para medida da condutividade elétrica em sistema 
hidropônico”. Por ultimo, foi realizado o estudo do 
comportamento de indicadores ácido-base e a sua 
aplicação no monitoramento de pH.  
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Como o módulo foi adaptado de um módulo já existente, 
cada etapa da confecção é um resultado. O primeiro 
módulo foi chamada de Protótipo 1 (Fig. 1). O mesmo 
foi utilizado na produção de alface.  A fim de melhora 
produtividade do sistema e sanar algumas deficiências 
do Protótipo 1, um novo módulo foi desenvolvido (Fig. 
2).  O segundo módulo possui 2,70 m de comprimento e 
2,0 m de largura, três bases de madeira foram 
colocados na parte inferior e três bases verticais 
colocadas para sustentação do suporte. O suporte deu 
apoio aos canos de PVC de 75 mm 

 
 
 
 
 

 
Figura 1: Protótipo 1                Figura 2: Modulo desenvolvido 

O sistema apresenta uma cobertura e é totalmente 
fechado para dispensar a necessidade de o produtor ter 
uma casa de vegetação. A ideia desta estrutura é 
possibilitar o uso mais eficiente da água e obter maior 
produção em menor espaço. Outra característica do 
sistema é que a utilização de vários parafusos para a 
sua confecção permite um maior controle no sistema 
hidráulico fazendo com que o sistema seja operado no 
modo DFT (Deep Film Technique) ou NFT (Nutrient Film 
Technique), ou em ambos. Um medidor de 
condutividade foi desenvolvido para ser acoplado ao 
sistema. Porém, o Arduino®, sem acoplamento de 
outros instrumentos não conseguiu diferenciar as faixas 
das concentrações, necessárias para elaborar o 
condutivímetro digital de baixo custo. O estudo do 
comportamento dos indicadores ácido-base mostrou 
eficiência para realizar o monitoramento de pH em 
água. Contudo, a grande quantidade de sais da solução 
nutritiva inviabilizou o desenvolvimento do kit.  
  CONCLUSÃO: 
A realização deste trabalho possibilitou modificar e 
automatizar um módulo hidropônico em forma de 
pirâmide. O sistema foi testado obtendo-se bons 
resultados em dois ciclos de produção de hortaliças. A 
partir do funcionamento do módulo foi possível 
desenvolver um módulo hidropônico mais robusto, que 
dispensa casa de vegetação, apresenta maior facilidade 
de locomoção e pode ser operado nos modos DFT, NFT 
ou em ambos. Embora, o condutivímetro desenvolvido 
tenha apresentado resultados promissores, até o 
momento, não pode ser acoplado ao sistema, sendo 
necessários mais estudos. A utilização de indicadores 
ácido-base para o monitoramento do pH foi inviabilizada 
devido a quantidade de sais da solução nutritiva. 
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