Avaliação do Sistema Computadorizado Para Controle de pH e Monitoramento de
Fatores Ambientais no Cultivo Hidropônico.
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Resumo

Introdução

Para a leitura da luminosidade em casa de
vegetação foi desenvolvido um dispositivo
eletrônico que utiliza um fototransmissor capaz
de captar um espectro de 300 a 1000 nm. O
sinal do aparelho é enviado ao computador por
meio do conversor tensão/freqüência, do
programa gerenciador. Os sinais analógicos
vindo dos dispositivos de medida de
temperatura são convertidos em sinais digitais
para serem lidos pelo computador e arquivados
em disco. Para as leituras e controle do pH da
solução o sistema automático possui quatro
dispositivos sensores que realiza leitura e os
grava em disco realizando a comparação com
os valores de referencia.

As grandes variações climáticas são hoje o
maior desafio enfrentado pelos agricultores. O
objetivo principal dos mesmos seria o controle
do ambiente adequando-o às condições ideais
de cada cultura. O cultivo de plantas em solução
nutritiva tornou-se de grande interesse
econômico,
tendo
em
vista
o
bom
desenvolvimento das plantas, bom estado
fitossanitário, além das altas produtividades,
quando comparadas ao sistema tradicional de
cultivo no solo. O uso de casa de vegetação no
cultivo hidropônico permite controlar os fatores
climáticos, proporcionando à cultura condições
ideais de ambiente. Através de um sistema de
automação
computadorizado
onde
são
monitorados as temperaturas, luminosidade e
pH, é possível contornar vários aspectos
negativos como: elevadas temperaturas e
variações no pH. Visando tornar essa prática
ainda mais rentável com resultados positivos foi
criado um sistema computadorizado que
acompanhando a planta da germinação a
colheita, permite com que tenhamos acesso a
dados ideais correlacionando as temperaturas e
luminosidade ao ajuste do pH na solução, o que
fazem com que dentro desse ambiente onde a
planta esta submetida seus níveis de produção
sejam ainda mais satisfatórios. No cultivo
hidropônico a importância do controle do pH da
solução está em manter todos os elementos
disponíveis à planta. Valores de pH acima de
6,5 causam a precipitação de certos elementos,
como cálcio e ferro, causando deficiência na
plantas. Porém, se o valor estiver em níveis de
pH menores que 5,5 pode haver prejuízos ao
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For reading the luminosity in the greenhouse, an
electronic device was developed, that uses a
phototransistor able to capture the 300-1000 nm
spectrum. The equipment signs are sending to
the computer through the voltage-frequency
converter, from the program manager. The
analogical
signs
that
came
from
the
temperature-measure devices are transformed
unto digital signs for reading by the computer,
and they ones recorded in disk. For the pH
readings and control of nutrient solution, the
automatic system has four sensor devices that
makes ready, and record them in disk,
accomplishing the comparison with the
referencial values.

sistema radicular da planta. Devido a este
problema, deve-se fixar valores de pH entre 5,5
e 5,7 como zona mais adequada (UEDA, 1990).
Neste caso, o monitoramento deve ser
freqüente, implicando adição de base ou ácido
para elevá-lo ou diminuí-lo de forma balanceada
(CASTELLANE, 1994). O monitoramento da
temperatura também é de extrema importância,
devendo esta permanecer entre 20 e 30oC para
melhor desenvolvimento das plantas, sendo o
espectro luminoso na faixa de 400nm a 700nm
para realizar a fotossíntese (FERRI, 1985).
Neste trabalho, as variações da temperatura
ambiental e da temperatura da solução nutritiva
são monitoradas através de dois dispositivos
eletrônicos para as leituras. Para a leitura de
luminosidade da casa de vegetação foi
desenvolvido um dispositivo eletrônico, que
utiliza um fototransmissor capaz de captar um
espectro de 300nm a 1000 nm. O objetivo deste
trabalho foi avaliar o sistema computadorizado
para controle de pH, e monitoramento de fatores
ambientais no cultivo hidropônico.

Material e Métodos
O sistema computadorizado foi montado em
casa de vegetação para automação do cultivo
hidropônico (NFT) conforme Figura 1, utilizando
um
computador
pessoal
IBM-PC.
Foi
desenvolvido um conjunto de dispositivos
eletrônicos que são conectados à saída de
impressora (saída paralela, padrão Centronics)
do computador onde são responsáveis pela
aquisição e conversão analógica/digital dos
sinais elétricos provenientes dos sensores neles
acoplados. MACHADO (2000) desenvolveu um
programa gerenciador que funciona sob o
sistema operacional DOS versão 6.0, permitindo
a utilização de computadores mais antigos (386,
486) com menor taxa de processamento. O
programa gerenciador processa todos os dados
capturados pela porta paralela, realiza o
monitoramento de fatores ambientais, grava
todos os dados no disco rígido e executa o

controle automático do pH da solução nutritiva
num sistema de cultivo hidropônico tipo NFT
(Figura 1). O computador ao executar o
programa gerenciador faz aquisição dos valores
dos fatores ambientais e dos valores do pH da
solução nutitiva, por meio de leituras de
sensores específicos. Como observado na figura
1 o sistema automático permite leituras da
radiação fotossinteticamente ativa (PAR) em
dois pontos diferenciados no interior da casa de
vegetação;
temperatura
do
ambiente,
temperatura da solução nutritiva e 4 leituras de
pH da solução nutritiva em 4 reservatórios
diferentes . Por meio de valores préestabelecidos o programa gerenciador também
efetua o controle do pH das soluções durante o
ciclo da planta, ou durante um tempo qualquer
determinado pelo usuário, gravando-os em
disco, e realiza a comparação destes valores
com um valor referencial. O programa
gerenciador em execução envia dados à saída
de impressora ativando os dispositivos
eletrônicos acoplados e que por sua vez
controlam a abertura e fechamento de válvulas
solenóides existentes em recipientes contendo
H2SO4 e NaOH, e que tem a função de liberar as
dosagens em tempos pré-definidos nos tonéis
de solução nutritiva. O pH é mantido dentro dos
valores pré-estabelecidos para cada espécie
cultivada e portanto devem ser ajustados no
programa gerenciador. A leitura da temperatura
ambiente foi feita numa região de sombra
próxima às folhas das plantas, para estimar a
temperatura foliar. A leitura das temperaturas da
solução nutritiva foi feita no reservatório. A
radiação é monitorada e armazenada no
computador, onde os valores são apresentados
-2
-1
em µmol m
s , ou seja, radiação
fotossinteticamente ativa (PAR). A interface do
programa gerenciador permite as mudanças nos
tempos de gravação dos dados, tempo de
estabilização da solução nutritiva e permite a
visualização e a aferição nas leituras de todos
os sensores.
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Figura 1. Esquema de Construção da Bancada de Cultivo Hidropônico do Tipo NFT, com Automação. 1- Reservatório de Solução
Nutritiva; 2- Motobomba; 3- Tubulação de Recalque de Solução; 4- Barrilete de Distribuição da Solução Nutritiva; 5- Canal de
Cultivo; 6- Tubulação de Retorno da Solução; 7- Tubulação de Oxigenação da Solução; 8- Temporizador/Contator para
Acionamento das Motobombas; 9-Reservatório de Ácido; 10-Reservartório de Base; 11-Vávula Solenóide; 12- Eletrodo de PH; 13Radiômetro; 14-Termômetro.

Resultados e Discussão
Os dados apresentados na figura 2 mostram os
valores de radiação e temperatura que foram
monitorados e armazenados a cada 30min
durante os 28 dias do mês de Fevereiro de
2001, através do sistema computadorizado.
Figura 2 mostra que as radiações incidentes em
dois pontos diferentes da casa de vegetação
foram semelhantes, com picos de até 1800 µmol
m-2 s -1 demonstrando que a radiação que incide
é distribuída de forma homogênea na casa de
vegetação. PANDURO (1986) constatou que a
intensidade
luminosa
melhora
o
desenvolvimento da cultura da alface, podendo,
no entanto antecipar a floração, o que é
inconveniente para a produção comercial. A
germinação de sementes, desenvolvimento de
brotos e floração são alguns dos processos de
desenvolvimento controlados pela luz (FERRI,
1985). Os dados de temperatura monitorados
pelo computador apresentaram diferenças entre
as temperaturas do ambiente e da solução
nutritiva onde a variação térmica da solução
o
nutritiva foi menor, mantendo-se entre 25 C e
o
35 C. Os dados de temperatura do ambiente
monitorados neste mês apresentaram valores
de até 45 oC o que exige a utilização de
alternativas que visam reduzir a temperatura
ambiente. MARTINEZ (1997) cita que no cultivo
hidropônico as temperaturas elevadas causam

problemas como: diminuição da porcentagem de
germinação, morte de plantas, queda de flores,
abortamento de frutos, e aumento da taxa de
evapotranspiração e distúrbios fisiológicos.
Temperaturas acima de 40oC retardam a
absorção de nutrientes, pois os sistemas
enzimáticos envolvidos no processo começam a
ser comprometidos. Figura 3 mostra a variação
de pH ocorrida nos quatro reservatórios de
solução nutritiva onde a variação depende do
poder tampão da solução. Os pH 1 e pH 2 a
variação foi muito pequena onde o sistema
computadoriza manteve o pH na faixa de 6,0 a
6,5. As variações nos pH 3 e pH 4 foram maior
mostrando o baixo poder tampão das soluções
utilizadas. O sistema computadorizado não
conseguiu manter o pH na faixa desejada de 5,5
a 6,5 o que pode ser observado no pH 4,
variações como esta pode ocasionar em
problemas na solução onde alguns elementos
poderão se tornar indisponível para as plantas.
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Figura 2. Dados de Radiação e temperatura de 01/02/01 a 28/02/01, registrados a cada 30 min, cada
intervalo do eixo x corresponde a 24 leituras.
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Figura 3. Dados de pH registrados em intervalos de 15 min, cada intervalo do eixo X corresponde a 24
registros de pH.

Conclusão

Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia
1997.

Os circuitos eletrônicos desenvolvidos no projeto
estão dentro dos objetivos do trabalho, devido
ao baixo custo e precisão das leituras sendo
suficiente para monitorar e controlar o pH da
solução nutritiva usada no cultivo hidropônico
em casa de vegetação. As temperaturas do
ambiente e da solução nutritiva poderão ser
utilizadas na otimização da estrutura da casa de
vegetação,
bem
como
nos
materiais
empregados na fabricação dos reservatórios da
solução nutritiva, no intuito de diminuir o
aquecimento da solução recirculante. O estudo
das perdas de luminosidade no interior da casa
de vegetação é possível através da monitoração
da luminosidade incidente. Avaliando o sistema
computadorizado para controle de pH e
monitoramento de fatores ambientais no cultivo
hidropônico, vemos a possibilidade de levarmos
aos produtores o aprimoramento dessa técnica.
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