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“Tudo vai melhorar! Começamos juntos essa história e 

assim que vamos terminar.”  

 

Mushu – Mulan (1998) 
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RESUMO 

 

Este trabalho visa solucionar o problema de aumento de temperatura da 

solução nutritiva, em determinadas épocas do ano nos locais de clima tropical, 

enfrentado pelos produtores de cultivos hidropônicos. Através de um conjunto 

com sensor térmico, arduíno, válvula solenoide, bomba de recalque e um sistema 

de refrigeração adaptado de um purificador de água, foi desenvolvida uma forma 

de contrabalancear o ganho de calor da solução após a passagem dela pelas 

calhas de sustentação da hidroponia nesses dias mais quentes do ano. Além 

disso, observou-se que esse sistema pode ser acionado, sempre que for preciso, 

de forma automática devido a sua programação. Outros valores importantes 

obtidos foram os dados de vazão de retorno da solução nutritiva para o tanque e o 

tempo que leva para resfriar todo o conteúdo do reservatório, chamado de tempo 

de ciclagem. Esses resultados mostraram que ainda são necessários alguns 

ajustes nos componentes do sistema, mas que ele representa uma boa alternativa 

de baixo custo e pode gerar maior produtividade e lucratividade para os 

produtores de hortaliças hidropônicas no Brasil e países de clima tropical. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Resfriamento, Temperatura, Automatização. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work aims to solve the problem of temperature increase of the nutrient 

solution, at certain times of the year in tropical climate, faced by producers of 

hydroponic crops. Through a set with thermal sensor, Arduino, solenoid valve, 

pump and a cooling system adapted from a water purifier, a way to 

counterbalance the heat gain of the solution was developed after passing it 

through the rails of Hydroponics support in these hottest days of the year. In 

addition, it was observed that this system can be triggered whenever it is 

necessary, automatically due to its programming. Other important values obtained 

were the return flow data from the nutrient solution to the tank and the time it takes 

to cool the entire contents of the reservoir, called cycling time. These results 

showed that some adjustments are still needed in the system components, but 

that it represents a good low-cost alternative and can generate greater productivity 

and profitability for hydroponic vegetable growers in Brazil and tropical climate 

countries. 

 

KEYWORDS: Cooling, Temperature, Automation.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura no Brasil se originou no século XVI, com a instauração das 

capitanias hereditárias e com o começo das plantações de cana-de-açúcar 

espalhadas principalmente no Nordeste. Com o desenvolvimento da concorrência 

externa para esse mercado, muitos produtores mudaram de ramo, dando início ao 

período dourado do café, momento em que se gerou bastante lucro e uma 

impressionante movimentação na economia brasileira tal como no período 

monocultor da produção de açúcar. Após a queda do preço da saca de café, optou-

se por uma distribuição mais heterogênea dos tipos de cultivo espalhados pelo País.  

Por volta dos anos 60 até a década de 80 do século passado, a agricultura 

brasileira era muito diferente da atual, além de ser um país importador, praticamente 

não existia tecnologia, informação e conhecimento sobre características de cultivo 

tropical nas fazendas do Brasil. Dessa forma, os resultados para produtividade eram 

bem baixos e sequer supriam à demanda interna. Devido a esse fato, os 

governantes iniciaram a modernização da agricultura no País, fazendo investimentos 

em crédito para produtores rurais e em pesquisa e desenvolvimento na área.  

Segundo a EMBRAPA (2018), após o governo voltar suas atenções para a 

agricultura, nos últimos 40 anos, a quantidade de terras cultivadas dobrou enquanto 

a produção de grãos praticamente sextuplicou. Isso demonstra que novas 

tecnologias foram implementadas e houve mais conhecimento a respeito das 

características e especificidades da produção agrícola brasileira, tornando-se capaz 

de produzir mais utilizando praticamente a mesma área. A partir desse exposto, 

somado a uma economia mais estável, o Brasil tornou-se uma potência do 

Agronegócio mundial e o setor agrícola passou a ter mais destaque, sendo o 

principal fator para a balança comercial do País. 

Em busca de ainda mais produtividade por hectare, surge a hidroponia, uma 

espécie de cultivo sem o uso de solo, como alternativa para a agricultura 

convencional de algumas hortaliças, visto que esse método gera uma produção 

maior e mais controlada do que a técnica mais comum, utilizando o solo. Além disso, 

a hidroponia gera reduções significativas no uso de água e fertilizantes, permite 

maior controle do crescimento vegetal, garante mais qualidade e precocidade na 

produção, é ergonomicamente melhor para o trabalhador e pode ser mais facilmente 

introduzida num processo de automatização. 
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No Brasil, um problema enfrentado pelos produtores de hortaliças 

hidropônicas é o clima tropical e as altas temperaturas enfrentadas em algumas 

épocas do ano e momentos do dia. Essas temperaturas são intensificadas pelas 

estufas, que geralmente são o ambiente de proteção para a hidroponia. Assim, 

quando os termômetros situados no reservatório de solução nutritiva atingem mais 

de 28º C, as culturas não conseguem mais absorver os nutrientes a partir da solução 

nutritiva, sendo necessário buscar uma resposta para resolver essa dificuldade.  

A proposta deste projeto é justamente o estudo, avaliação e instalação de um 

sistema de refrigeração automatizado e de baixo custo para o reservatório da 

solução nutritiva de um cultivo hidropônico, de forma a manter a temperatura dela 

em um patamar que não prejudique a absorção de nutrientes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo principal 

 Reduzir a temperatura da solução nutritiva em um sistema hidropônico. 

2.2  Objetivos específicos 

 Desenvolver um sistema automático de acionamento para o 

resfriamento da solução nutritiva; 

 Implementar um sistema de refrigeração que diminua a temperatura da 

solução nutritiva sempre que for necessário; 

 Mensurar o tempo de ciclagem e a vazão de retorno da solução 

nutritiva para o reservatório; 

 Avaliar o impacto do sistema proposto para a produção hidropônica. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Hidroponia 

A palavra Hidroponia deriva-se das palavras gregas hydro que significa água 

e ponos que significa trabalho. Esse termo, só foi utilizado pela primeira vez na 

década de 1930, pelo pesquisador da Universidade da Califórnia, o Dr. W. F. 

Gericke, tratado como o precursor da técnica. (GHIRALDINI, 2014) 

A hidroponia basicamente é um método de produção em que a cultura retira 

de uma solução nutritiva, a água, os nutrientes e o oxigênio necessários para o 

desenvolvimento dela, e, além disso, o que difere essa técnica de outras mais 

comuns na agricultura é o fato de não haver uso de solo para produzir através dela. 

No Brasil, o sistema de hidroponia predominante é o NFT (técnica de nutrientes em 

filme) e cada vez mais nota-se o crescimento e o interesse pelo cultivo hidropônico 

(FURLANI et al., 1999). 

Já mais difundida no Brasil, a hidroponia surge como alternativa para a 

produção de determinadas culturas durante o ano todo, independente de safras e 

clima local. Segundo apontou Alberoni (1998), essa é uma técnica que facilita o 

plantio constante de hortaliças e por conta disso tem se expandido no mundo, 

permitindo o cultivo ao longo do ano e atendendo sempre às exigências de produção 

uniforme, mantendo altas a qualidade e a produtividade, reduzindo o uso de 

defensivos agrícolas e consumo e desperdício de água. 

Devido ao difícil manejo das hortaliças utilizando o cultivo convencional nas 

épocas de temperaturas mais elevadas, a hidroponia também surge como 

alternativa para suprir as exigências do mercado interno durante os meses mais 

quentes. Isso ocorre, pois essa técnica garante a produção e a manutenção da 

oferta desses produtos de forma mais frequente, inclusive na entressafra, não 

havendo variação significativa na disponibilidade desses cultivares ao longo do ano. 

(CASTELLANE & ARAÚJO, 1994). 

A partir disso, avalia-se como a hidroponia pode interferir na economia do 

Brasil. Um exemplo de hortaliça produzida em sistema hidropônico e bastante 

apreciada pela população brasileira é a alface e esse método de cultivo tende a 

auxiliar na produção dessa cultura para enfim prover as necessidades de consumo 
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interno, reduzindo a necessidade de importação desse produto que segundo 

Carvalho et al (2005), possui ampla relevância econômica por ser considerada a 

hortaliça folhosa mais importante na mesa do brasileiro.  

 

 

Figura 1: Alface cultivada em sistema hidropônico. 
Fonte: www.conosul.com.br 

3.2 Vantagens da hidroponia 

De acordo com Furlani et al. (2009), são muitos os benefícios do cultivo 

comercial de plantas em hidroponia, mesmo com o fato dela exigir um maior 

investimento inicial para sua instalação. Essas vantagens podem ser descritas a 

seguir como: padronização da cultura e do ambiente radicular; drástica redução no 

uso de água; eficiência do uso de fertilizantes; melhor controle do crescimento 

vegetativo; maior produção, qualidade e precocidade; melhor ergonomia para o 

trabalhador; maiores possibilidades de automatização da cultura. Dessa forma, se 

faz necessário melhor descrevê-las. 

– Padronização da cultura e do ambiente radicular: Por se tratar de um cultivo 

fora do solo, as plantas não ficam dependentes das diferentes condições de 
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substrato numa propriedade e suas raízes estarão expostas às mesmas condições 

de manejo, gerando um padrão de produção agrícola. 

– Drástica redução no uso de água: A hidroponia é uma técnica de produção 

em que a água permanece em ciclo fechado, sendo necessárias apenas reposições 

pontuais a fim de corrigir a composição da solução nutritiva. Além disso, em 

comparação aos cultivos mais tradicionais, tem-se que a área irrigada é menor e, 

portanto, as taxas de evaporação também são menores. 

– Eficiência no uso de fertilizantes: Seguindo a lógica de raciocínio de ciclo 

fechado comum na hidroponia, os fertilizantes também são aplicados em área 

reduzida se comparando com a área fertilizada em um cultivo convencional, além 

disso, não há perdas por lixiviação devido a não utilização do solo, e todas as 

plantas recebem praticamente a mesma composição de solução nutritiva, 

destacando que os nutrientes não absorvidos pelo sistema radicular retornam para o 

ciclo. 

– Melhor controle do crescimento vegetativo: Avaliando os indicadores como 

temperatura da raiz, temperatura do ar, temperatura da solução nutritiva, umidade e 

outros, é possível acompanhar o crescimento e desenvolvimento das plantas de 

forma a se manter um controle sobre a relação entre essas variáveis e o crescimento 

vegetativo. 

– Maior produção, qualidade e precocidade: Nessa técnica, ao comparar com 

cultivos mais tradicionais, há a possibilidade de produzir mais em um menor espaço 

ou área, ou seja, para uma mesma área, a capacidade de produção em solo é 

menor do que a capacidade de produção na hidroponia. Além disso, como explicado 

anteriormente, há um melhor controle das variáveis como temperatura e umidade, 

que se convertem em maior qualidade do produto e em rapidez no amadurecimento 

ao reduzir o ciclo de crescimento, dando a oportunidade para o produtor alcançar 

duas ou mais safras durante o ano.  

– Melhor ergonomia para o trabalhador: Diferente do sistema tradicional de 

plantio, onde o trabalhador exerce sua atividade de forma curvada sobre o solo, na 

hidroponia, por conta da estrutura desse sistema, ele trabalha de forma ereta ao 

realizar o manejo do cultivo. Isso torna o trabalho mais eficiente, mais leve e reduz a 

mão de obra necessária. 

– Maiores possibilidades de automatização da cultura: Por se tratar de um 

sistema mais controlado, a hidroponia permite que o produtor monitore com mais 
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facilidade sua produção. Para tal, ele pode utilizar sensores para registro e controle 

de temperatura e umidade, além de válvulas solenoides que serão acionadas de 

forma a permitir a entrada ou saída de água e ainda, instalar um temporizador que 

regule todas essas ações a partir de uma programação. Tudo isso de uma forma 

mais eficiente do que em cultivos mais comuns, gerando menos custos e maior 

produtividade e qualidade. 

Além desses, existem outros benefícios para o uso da hidroponia que são: a 

não preocupação com operações agrícolas para o preparo da área de plantio, pois 

não há uso do solo. Também por conta disso há menores riscos de contaminação e 

graças à utilização da estrutura ergonômica, torna-se mais fácil visualizar uma 

possível infestação de pragas; a proteção contra intemperismo e a garantia de 

fornecimento ao mercado consumidor, por se tratar de um sistema protegido; ganho 

de mais dias para a comercialização, ou seja, menor perecibilidade por conta do 

produto hidropônico ser colhido com sua raiz; e por fim, há um retorno mais rápido 

do investimento inicial por conta da possibilidade de um maior preço devido ao 

produto ser de melhor qualidade e também graças ao menor custo operacional 

atrelado a essa atividade hidropônica (GHIRALDINI, 2014). 

3.3 Problemas na hidroponia em clima tropical 

Em regiões de clima tropical, como no caso do Brasil, o local onde há cultivo 

hidropônico necessita de controle de temperatura e umidade, principalmente em 

momentos mais quentes do dia. Sem esse controle, de acordo com a intermitência 

de lançamento da solução nutritiva demandada por cada cultura, nas horas de altas 

temperaturas, esta solução retorna mais quente para o reservatório devido à troca 

de calor realizada com outras partes do sistema e com o ar, como atestou Marques 

(2018), após elaborar alguns gráficos cruzando dados de temperatura por tempo. 

Assim, nesses horários críticos, todo o conjunto vai adquirindo uma temperatura 

mais elevada e a consequência disso é o menor desenvolvimento e até mesmo 

alguns distúrbios fisiológicos na cultura, como afirma Cometti et al. (2008) sobre os 

problemas gerados com hortaliças em situações parecidas abordando que os 

distúrbios fisiológicos das plantas podem ser considerados como os problemas mais 

alarmantes, apresentando-se na forma do chamado “tipburn” que consiste nas 
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bordas das folhas queimadas, além de redução da produtividade e murcha em 

excesso nas horas mais quentes do dia. 

O termo mais encontrado para justificar esses problemas fisiológicos das 

culturas é a hipóxia, mais precisamente hipóxia do sistema radicular da planta, ou 

seja, isso significa ausência de oxigênio e ocorre, na hidroponia, por conta da maior 

dificuldade de mantê-lo agregado à solução nutritiva quando a temperatura desta vai 

se elevando. Devido a essa deficiência nesse importante elemento, a planta passa a 

acumular toxinas nos seus tecidos, atrapalhando a absorção de água e nutrientes de 

forma a reduzir seu desenvolvimento. A consequência desse fato é a ocorrência de 

estresse na planta por conta da deficiência de minerais e a realização da 

fotossíntese de forma mais complicada e lenta, tornando-se um alvo fácil para a 

ação de patógenos e doenças oportunistas. 

Conforme bem observado por Andriolo et al. (2004), uma das maiores 

dificuldades para a produção hidropônica de hortaliças é o aumento da temperatura 

da solução nutritiva, principalmente nos períodos mais quentes do ano ou nas 

regiões em que os termômetros atingem com frequência valores de 35 a 40 ºC em 

algumas horas do dia. Assim, ele considera que essas altas temperaturas da 

solução nutritiva são a principal causa da redução do crescimento das plantas 

cultivadas sob a técnica da hidroponia, associando para esse fator, uma relação 

entre as condições de hipóxia da raiz e temperaturas elevadas. 

Essa certa obrigação de controlar a ambiência do local da hidroponia para 

facilitar e garantir a produção, apenas ocorre por conta dessa técnica ser uma 

alternativa dos locais de clima tropical para o cultivo de determinadas hortaliças e 

culturas que no geral são oriundas de locais de clima temperado, como constatado 

em: 

 

“Uma das técnicas utilizadas é a hidroponia, porém, os produtores 

convivem com sérios problemas de nutrição e manejo das plantas, já que esta 

foi importada de países de clima temperado e que necessita adaptação às 

nossas condições de alta temperatura e luminosidade. “(PASSOS et al., 2011) 

 

Além desse maior entrave para o cultivo hidropônico, mais uma desvantagem 

para estabelecer esse sistema é a necessidade de investimento inicial mais elevado 

do que em outras técnicas de produção. Isso se deve por conta da recomendação 
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para a utilização de estufas e consequentemente atrela um custo alto de material, 

somando também o custo das bancadas hidropônicas e do sistema hidráulico que 

alimenta a hidroponia com a solução nutritiva.  

Outro fator bastante relevante para a instalação desse tipo de cultivo é a 

imprescindível mão-de-obra qualificada, pois mesmo exigindo um menor número de 

trabalhadores, algo positivo para o produtor em termos de redução de custo, ela 

causa dificuldades por conta de salários um pouco mais altos e da especificidade 

dessa mão-de-obra, ou seja, não é tão facilmente encontrada, pois ela precisa ser 

capaz de monitorar e manejar a cultura de acordo com a necessidade de solução 

nutritiva de cada situação do ciclo de crescimento da planta e de acordo com o 

resultado das análises de pH, condutividade elétrica e temperaturas, sempre 

entendendo o sistema de forma geral e suas particularidades. (GHIRALDINI, 2014) 

Uma barreira para esse monitoramento constante em locais de clima mais 

quente é o aumento do custo para melhor produzir nesses ambientes que devem ser 

totalmente controlados, de forma a realizar constantes análises de temperatura, 

umidade, luminosidade e outros fatores. Assim, isso significa mais gasto com 

energia elétrica, com programação de temporizadores, com sensores de captação 

de dados e como dito anteriormente, com mão-de-obra mais qualificada.  

 

 

3.4 Hidroponia e solução nutritiva. 

 

O sistema hidropônico mais comercialmente usado é o chamado NFT ou 

Nutrient Film Technique. Ele consiste na distribuição de uma solução nutritiva de 

acordo com a cultura que se deseja manejar, através de tubos onde há o contato 

direto entre essa solução e as raízes das plantas. A força da gravidade auxilia no 

retorno dessa solução nutritiva para o reservatório até que ela seja novamente 

enviada para o sistema a fim de reiniciar o ciclo. (GHIRALDINI, 2014) 

No NFT, as plantas são sustentadas pela própria estrutura de tubos e como já 

dito anteriormente, a hidroponia é uma técnica que não necessita de solo para 

produzir e pode ir mais além, segundo Cometti et al. (2008), um cultivo através 

dessa técnica pode ter uma redução de até 30 dias quando comparado ao ciclo da 

mesma produção em um sistema convencional em ambiente tropical. 
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Para o sucesso da hidroponia, a solução nutritiva é o fator mais essencial, 

pois é a partir de cada peculiaridade de cada tipo de espécie que se pretende 

cultivar que se constitui a composição e a concentração de nutrientes da solução 

que será distribuída para o sistema. Tal ponto ficou ainda mais evidente quando 

Andriolo (2002) apontou que é a partir dela que a cultura absorve os nutrientes 

necessários para o crescimento e retira o oxigênio exigido para realizar a respiração 

de seu sistema radicular. 

Dessa forma, um dos benefícios da hidroponia bastante estudado foi o melhor 

aproveitamento dos nutrientes quando dissolvidos na solução nutritiva. Ao avaliar se 

era necessária uma concentração de soluto contendo 100% dos elementos exigidos 

para o melhor desenvolvimento da cultura, percebeu-se que em concentrações até 

50%, a produtividade e a padronização das plantas permaneciam as mesmas ao se 

comparar com os resultados obtidos numa solução com concentração total. 

Essa foi a conclusão que chegou Cometti et al. (2008) ao comparar de forma 

experimental os resultados de uma produção cultivada com uma solução nutritiva a 

50% da concentração considerada ideal com os resultados de uma produção 

cultivada numa solução ideal, ou seja, a 100% de concentração de seus nutrientes. 

Ele constatou que numa produção de alface, a diferença entre as concentrações de 

solução não alterava a geração de massa comercializável da planta. Por fim, ainda 

sugeriu que se fizesse o uso de solução a 50% com a finalidade de reduzir os custos 

com fertilizantes e consequentemente baratear a produção em sistema de 

hidroponia.  

Segundo Cometti et al. (2008), de acordo com Siddiqi et al. (1998), outro fator 

a favor dessa redução de concentração, que surgiu a partir de uma constante 

preocupação dos produtores em cultivo hidropônico, é a eutrofização da solução 

nutritiva. Assim, reduzindo-se a quantidade de nutrientes atuando de forma 

desnecessária no sistema, proporcionalmente altera-se a probabilidade de ocorrer 

eutrofização. Dessa forma, diminuindo a quantidade de Fósforo e Nitrogênio 

dissolvidos na água, tem-se que o número de micro-organismos presentes no 

sistema também é reduzido. Esses micro-organismos, na forma de algas, são os 

responsáveis pelos processos eutróficos na água. 

A partir do experimento de Cometti et al. (2008), avaliou-se que 

concentrações da solução nutritiva menores que 50% poderiam levar a um 
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crescimento reduzido, sob as condições de luz e temperatura pela qual a 

experiência foi desenvolvida.  

Em função da temperatura da solução nutritiva, de acordo com Bremenkamp 

et al (2012), dentro do intervalo entre 24 e 27 ºC não há alteração do crescimento 

das plantas, assim, enquanto o termômetro permanecer menor que 28 ºC, não existe 

necessidade de resfriamento da solução. Refinando um pouco mais esse assunto, 

surge Sanches et. al (2005) que constatou que a partir de uma solução à 

temperatura ambiente, ou seja, aproximadamente 24,9 ºC no experimento dele, as 

plantas de alface se desenvolveram melhor do que sob condições de temperatura 

mais baixas. 

Os resultados obtidos por Sanches foram bastante interessantes, pois a partir 

da comparação entre plantas que receberam solução nutritiva resfriada e plantas 

que receberam solução nutritiva à temperatura ambiente, ele concluiu que não é 

válido realizar o resfriamento da solução quando a temperatura do ar é 

aproximadamente 25 ºC. Isso ocorre, pois o desenvolvimento da cultura é 

desregulado quando a solução nutritiva em contato com o sistema radicular está em 

temperatura menor do que a temperatura ambiente do ar. (PASSOS et al., 2011)) 

Ao contrário do observado no parágrafo anterior, no momento em que a 

temperatura da solução encontra-se acima da temperatura ambiente, é necessário 

realizar o resfriamento dela, pois como já explicado, a raiz tem muita dificuldade em 

absorver o oxigênio e os nutrientes presentes na solução quando ela está sob 

condições de temperatura alta, ou seja, acima de 28 ºC.  

Por fim, minimizar ou mitigar o aumento da temperatura da solução nutritiva é 

uma saída para não realizar o controle total das condições do ambiente onde o 

sistema hidropônico se encontra. Assim, haverá menor custo com energia elétrica, 

tornando o cultivo menos dispendioso.  

A partir dessas informações, faz-se necessário uma avaliação, estudo e 

posterior instalação de um sistema de resfriamento para a solução nutritiva, que 

possa ser utilizado nos locais onde em determinado momento de grande parte dos 

dias do ano, as temperaturas atingem valores superiores a 28º C. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

De acordo com o exposto anteriormente, desenvolveu-se esse projeto para 

obter um sistema automatizado de refrigeração que fosse acionado sempre que a 

solução nutritiva do reservatório estivesse numa temperatura acima da capacidade 

de absorção das plantas cultivadas sob a técnica da hidroponia, pois esse é um 

problema comumente enfrentado pelos produtores de hortaliças hidropônicas no 

Brasil e em países de clima tropical. 

O local onde foi desenvolvido o experimento situa-se no Campus da Praia 

Vermelha da Universidade Federal Fluminense no município de Niterói-RJ, mais 

precisamente ao lado da estufa de hidroponia que se encontra atrás do Restaurante 

Universitário desse Campus. No dia dos testes, a temperatura ambiente era 

agradável, em torno de 25ºC e havia pouca ocorrência de ventos na região. 

Esse sistema foi elaborado, pois se percebeu que, nos momentos de maiores 

temperaturas dos dias quentes do ano, a calha que sustenta a cultura e permite a 

passagem da solução nutritiva, acaba absorvendo muito calor do ambiente. Assim, 

nesses horários de temperaturas mais altas em que a hidroponia está funcionando, 

a solução oriunda do reservatório tende a trocar calor com as calhas durante sua 

passagem por elas, que provavelmente estarão mais quentes. Dessa forma, ao 

retornar para o tanque, essa solução aumenta a temperatura de todo o sistema 

antes de reiniciar o ciclo, que permanecerá elevando o marcador de seu termômetro 

até que o pico de calor do dia se encerre. Para resolver esse problema, o sistema de 

resfriamento foi equipado com um sensor de temperatura e automatizado para que 

sempre se inicie quando o termômetro atingir um valor que impossibilite a absorção, 

por parte das plantas, de nutrientes oriundos da solução nutritiva. A função desse 

sistema de resfriamento é amenizar o aumento causado pelo contato anterior da 

solução com as calhas. 

Para a construção desse sistema de refrigeração foram utilizados: o arduíno 

MEGA 2560 R3 e sua programação, um sensor térmico DS18B20, um relé de 

partida 5V com dois canais, uma motobomba Sarlo Better S520, também chamada 

de bomba de recalque, uma válvula solenoide 127V, um sistema de refrigeração de 

purificador de água (comum em várias residências) e o reservatório da solução 

nutritiva de 500 Litros. Além desses, o experimento contou com extensões elétricas, 
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conexões, tubo de PVC maleável (tipo mangueira), fita isolante e outros materiais de 

uso comum. 

O arduíno é um dispositivo programável que serve para automatizar sistemas, 

ele possui uma quantidade grande de sensores e componentes, além de poder 

contar com resistores, capacitores e leds. Ele é programável através da conexão 

USB de um computador ligado ao dispositivo. A interface do aplicativo de 

programação, chamado IDE, permite a elaboração e visualização dos códigos 

responsáveis por dar ao arduíno o controle de um sistema qualquer, no caso desse 

projeto, ele é quem controla o acionamento do sistema que resfria a solução 

nutritiva. 

Antes de seguir para as explicações sobre a construção do sistema de 

resfriamento, vale ressaltar que devido ao fato da hidroponia do Campus estar, até 

esse presente momento, sem pesquisas relacionadas ao cultivo de hortaliças, não 

havia solução nutritiva para realizar os testes de refrigeração e estes foram feitos 

com água. 

O esquema abaixo apresenta de forma gráfica como foi construído esse 

sistema de resfriamento e como os materiais e equipamentos se relacionam para 

deixá-lo funcionando de forma automatizada. 

 

Figura 2 – Esquema representativo do sistema de resfriamento desenvolvido nesse 
trabalho. 

Fonte: O autor 
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Inicialmente, um sensor térmico foi conectado ao dispositivo arduíno, com a 

função de enviar dados sobre a temperatura da solução nutritiva no reservatório. 

Assim que o termômetro do sensor atinge um valor definido como o limite térmico do 

sistema, o arduíno recebe a informação e de acordo com a programação a ele 

atribuída, emite os sinais elétricos para acionar a bomba que conduz a água para o 

sistema refrigerador e, para abrir a válvula solenoide que regula o retorno da água 

oriunda desse sistema refrigerador de volta ao reservatório, esse tipo de válvula 

responde a estímulos elétricos que regulam a passagem do fluxo de água. Assim, 

após o acionamento da bomba, a água é levada através dos tubos de PVC maleável 

para o sistema de resfriamento do purificador e este realiza a redução de 

temperatura dela, enviando-a já resfriada, por outro tubo de PVC maleável até a 

válvula solenoide já aberta por conta do comando elétrico emitido anteriormente pelo 

arduíno. Essa válvula aberta permite a passagem do fluido de volta para o 

reservatório a fim de realizar a redução gradual da temperatura e repetir todo o 

processo até que o sensor identifique a redução térmica e envie a informação para o 

arduíno enfim, cortar os sinais elétricos, desarmando todo o aparato. 

 

                 

Figura 3: Imagem mostrando toda a instalação do projeto. 
Fonte: O autor 
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Como a experiência foi desenvolvida em julho de 2019, época de inverno no 

Brasil e momento em que a temperatura ambiente não se eleva tanto, a necessidade 

de resfriar a solução nutritiva nessa estação do ano, diminui bastante. Desse jeito, 

como era preciso realizar os testes de funcionamento da automação para resfriar a 

água e a temperatura dela no reservatório encontrava-se extremamente aceitável 

para o caso de precisar irrigar uma cultura hidropônica, a alternativa foi utilizar o 

calor corporal ao fechar as mãos sobre o sensor térmico, simulando que tivesse 

ocorrido um aumento de temperatura da água no tanque, de forma a estimulá-lo a 

dar informações sobre altas temperaturas e forçar o arduíno a dar a partida no 

sistema. Seguindo a lógica, para fazer o sistema encerrar o funcionamento, bastava 

retirar o contato entre as mãos e o sensor, e retorná-lo para o reservatório, numa 

forma de simular que a temperatura da água já teria sido reduzida de volta ao limite 

definido para o sistema trabalhar. 

Com relação à parte elétrica do projeto, o arduíno, o relé de partida e a 

bomba necessitam de 110V e o sistema de refrigeração do purificador de água 

precisa de extensão de 220V para funcionar corretamente, porém não foi possível 

contar com a instalação de um terminal de 220 volts e a refrigeração não foi iniciada 

apenas por conta disso. De qualquer forma, vale ressaltar que foram realizados 

testes com o purificador antes de adaptá-lo ao experimento e ele trabalhou de forma 

perfeita ao refrigerar a água. 

Além do acionamento do sistema explicado anteriormente, foram realizados 

três testes de vazão utilizando um cronômetro e um copo medidor na saída do tubo 

de PVC maleável que retornava a água resfriada para o tanque armazenador. A 

intenção desses testes era ver quantos mililitros de água gelada eram trazidos de 

volta para o reservatório em trinta segundos, para assim descobrir em quanto tempo 

haveria a ciclagem total da água no tanque. Nesses testes, percebeu-se a 

necessidade de uma bomba submersa que tivesse condições de vazão maior a fim 

de fornecer mais água para o sistema de refrigeração do purificador adaptado e 

assim obter um menor tempo de ciclagem da água. 

Para prosseguir, não há como saber se haveria alterações nos dados de 

vazão e consequentemente de tempo de ciclagem, caso os testes tivessem sido 

feitos com uma solução nutritiva. Além disso, outro fator que pode ter atrapalhado a 

melhor obtenção de informações, foi o fato de não haver instalação elétrica de 220 

volts próxima ao local do experimento e consequentemente a refrigeração do 
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purificador adaptado não funcionar, e por fim, o fato da bomba submersa recalcar 

uma quantidade pequena de água para o sistema de refrigeração gerou resultados 

de vazão de retorno menores que o esperado.  
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o desenvolvido para esse trabalho, foi possível identificar 

alguns resultados interessantes e passíveis de serem melhor elaborados e 

desenvolvidos, a fim de favorecer um crescimento ainda maior das técnicas de 

hidroponia no país, combatendo um dos maiores entraves para essa forma de 

cultivo em ambiente de clima tropical: o aumento de temperatura da solução nutritiva 

nas horas mais quentes do dia em determinadas épocas do ano.  

O sistema de acionamento automático para resfriar a água, que foi usada em 

substituição à solução nutritiva nesse experimento, se comportou de maneira 

excelente, desempenhando o que dele se esperava.  

Como no momento da realização desse experimento não havia a necessidade 

de refrigeração da água, pelo fato dela não estar aquecida a ponto de atrapalhar a 

nutrição das plantas, para a programação do sensor térmico foi dado como 

parâmetro a temperatura da água no reservatório no instante da experiência, que 

era de 21ºC, ou seja, quando o termômetro do sensor detectou uma temperatura 

maior do que 21ºC, ele enviou sinais para o Arduino e esse deu a partida no sistema 

com a finalidade de reduzir a temperatura dessa água. O artifício utilizado para fazer 

com que o sistema fosse iniciado foi colocar o sensor térmico em contato com o 

calor corporal das mãos (varia entre 36ºC e 36,7ºC), simulando que a água 

repentinamente adquiriu uma temperatura mais alta do que os 21ºC programados. 

Assim, permitiu-se que o sistema permanecesse em funcionamento por uns 30 

segundos até retornar com o sensor para a água e este avaliar que ela voltou à sua 

temperatura inicial de 21ºC e enviar novamente sinais para que o arduíno 

encerrasse o sistema. Esse procedimento foi repetido algumas vezes para testar se 

ele funcionaria de forma automática todas as vezes em que a solução nutritiva 

tivesse um aumento de temperatura acima do valor definido como parâmetro. 

Com relação ao sistema de refrigeração adaptado do purificador de água, o 

problema foi a falta de instalação elétrica de 220 volts no local onde foi desenvolvido 

o projeto. Isso não permitiu que a água fosse resfriada durante os experimentos 

feitos, porém antes da sua adaptação, o purificador de água foi testado e funcionava 

de forma correta, fornecendo água gelada sempre que acionado, logo, pode-se 

considerar que se houvesse instalação dimensionada no local para realizar o 

funcionamento do sistema de refrigeração adaptado do purificador, a água do 
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reservatório seria resfriada e todo o conjunto do experimento funcionaria de acordo 

com o esperado para esse trabalho. 

Além dos testes de acionamento do sistema, foram feitas três medidas de 

vazão de retorno de água para o reservatório e posteriormente elaborados valores 

que atestavam o tempo de ciclagem, ou tempo que levaria para toda a água do 

tanque ser resfriada através do sistema de resfriamento. 

 

Quadro 1 - Dados de vazão 

 
Volume (ml) Tempo (s) Vazão (ml/s) Vazão (L/h) 

Teste 
1 175 30 5,83 21 

Teste 
2 175 30 5,83 21 

Teste 
3 175 30 5,83 21 

Quadro 1 – Dados de vazão. 
Fonte: O autor 

 

Quadro 2 - Tempo de ciclagem 

Volume no Reservatório (L): 300 

Vazão do Sistema (L/h): 21 

Tempo de ciclagem (h): 14,3 

Quadro 2 – Tempo de ciclagem. 
Fonte: O autor 

 
Os três testes realizados geraram o mesmo resultado. Para cada 30 

segundos cronometrados, eram cerca de 175 ml de água que retornavam para o 

reservatório, essa vazão em L/h, é aproximadamente 21. Considerando que a caixa 

d’água do sistema hidropônico possui 500 litros, mas deve conter apenas 300 litros 

de água dentro dela, leva um pouco mais de 14 horas para que toda a água do 

sistema seja resfriada. Assim, percebeu-se a necessidade de utilizar uma bomba 

submersa que tenha um maior poder de recalque afim de diminuir o tempo de 

ciclagem para esse reservatório. Isso, por outro lado, significa aumentar o custo de 

investimento na bomba e no gasto com energia elétrica. 

No que diz respeito ao custo de implementação, podemos fazer uma análise 

comparativa entre os gastos para instalar o sistema desse presente projeto, com os 

gastos para introduzir o sistema de resfriamento desenvolvido por Cazaroti et al. 

(2011). Abaixo, está discriminada a planilha de custos desse projeto: 
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Quadro 3 – Planilha de custos do projeto. 
Fonte: O autor 

 

Para efeitos de comparação, a planilha de custos do projeto de Cazaroti et al. 

(2011), consta que houve um investimento total de R$ 3.554,75. Assim, é possível 

demonstrar que mesmo realizando algumas alterações nas especificações da 

motobomba no projeto desse presente trabalho, o custo do sistema utilizando o 

purificador de água ficaria um pouco mais acima dos R$ 1.366,90 da planilha, mas 

ainda assim, seria menor e logicamente esse sistema é mais plausível de ser 

instalado do que o proposto pelo outro trabalho. Porém, vale destacar que o projeto 

de Cazaroti, além de ser de baixo custo, visava avaliar o desenvolvimento da cultura 

sob diferentes tratamentos para as temperaturas da solução nutritiva. Isso o 

encareceu, visto que precisaram investir na instalação de 6 sub-sistemas a fim de 

chegar ao resultado esperado por eles.  

Por fim, esse sistema automatizado de resfriamento da água ou solução 

nutritiva, pode ser mais otimizado e melhorado para tornar o cultivo hidropônico 

ainda mais difundido e acessível. De acordo com o que Cazaroti et al. (2011) 

percebeu ao comparar o custo de energia elétrica para realizar apenas o 

resfriamento da solução nutritiva com o custo para obter controle total das condições 

do ambiente dentro da estufa, pode-se constatar que é muito mais barato somente 

controlar a temperatura da solução. Desse jeito, mais produtores de hortaliças 

poderiam migrar para a técnica hidropônica e junto com os produtores que já fazem 

uso da hidroponia, adicionar esse sistema de resfriamento utilizando o sistema de 

refrigeração do purificador de água, pois quando melhor desenvolvido, ele será um 

Quadro 3 - Planilha de custos do projeto 

Item Quantidade Valor Unit (R$) Total (R$) 

Sensor térmico 1 18,90 18,90 

Arduíno 1 64,00 64,00 

Relé de partida 1 11,90 11,90 

Motobomba 1 61,30 61,30 

Válvula Solenoide 1 30,00 30,00 

Purificador de água 1 960,00 960,00 

Tubo de PVC maleável 1 11,40 11,40 

Conexões 1 11,40 11,40 

 Reservatório 500L 1 198,00 198,00 

Total   
 

1366,90 
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importante artifício para o cultivo de hortaliças durante todo o ano, sem 

preocupações com o clima tropical e com as altas temperaturas na maior parte do 

ano no Brasil. Além disso, os números de produtividade por hectare do país 

tornariam-se ainda maiores e de forma sustentável, pois esse aumento da 

produtividade não estaria relacionado ao uso de novos solos e consequentemente 

ao desmatamento ou degradação ambiental. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A hidroponia vem ganhando cada vez mais espaço no cultivo hidropônico de 

hortaliças e apesar de muitas vantagens como, redução e eficiência do uso de água 

e fertilizantes, melhor ergonomia para o trabalhador, maior produtividade por hectare 

e até mais facilidade para automatizar a produção, tem como maior empecilho para 

implementação em locais de clima tropical, o aumento da temperatura da solução 

nutritiva a ponto de causar hipóxia da cultura. 

A fim de solucionar este problema para a produção hidropônica, este trabalho 

desenvolveu um sistema de baixo custo e automatizado para realizar o resfriamento 

da solução nutritiva. A função desse sistema é contrabalancear o aumento de 

temperatura obtido por essa solução após o contato dela com as calhas de 

sustentação e irrigação da hidroponia, reduzindo-a a partir do uso de um sistema de 

refrigeração adaptado de um purificador doméstico de água. 

Através dessa alternativa, conclui-se que os cultivos hidropônicos poderiam 

se estender para o ano todo, sem a preocupação com perdas por conta das altas 

temperaturas do Brasil em determinadas épocas, gerando um aumento da 

produtividade, da qualidade nos produtos e da lucratividade para os produtores.  
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7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  

 

 Contabilizar o desperdício com nutrientes e energia elétrica nos momentos 

em que não ocorrer a absorção por parte do sistema radicular da planta 

devido à temperatura elevada da solução nutritiva; 

 Otimizar ainda mais o sistema de resfriamento elaborado por este projeto 

fazendo alterações necessárias nas especificações dos equipamentos; 

 Avaliar em quanto tempo a solução nutritiva atinge a temperatura limite após 

o resfriamento, levando em consideração também a temperatura dessa 

solução ao retornar para o reservatório após seu resfriamento; 

 Avaliar a eficácia do sistema de resfriamento de solução nutritiva, proposto 

por este trabalho, em um cultivo hidropônico.   
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