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Monitoramento de água através de sensor de umidade e arduino
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Resumo: 
O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) dos Ministérios das Cidades
relatou que 38% da água tratado do Brasil é desperdiçada antes mesmo de conseguir chegar
aos consumidores. Isso é equivalente a 3,6 bilhões de litros de água perdidos todos os anos. No
Brasil, a produção de alimentos contribui com 72% do desperdício de água que chega ao
consumidor final. Além disso, há baixa eficiência tecnológica nas fazendas, especialmente na
monocultura. As residências correspondem com 10% da água desperdiçada no país, estando
esta relacionada à água do banho, a utilização da água para lavar quintais e também calçadas,
além das descargas que conseguem ser os grandes vilões para o consumo doméstico de água.
Segundo pesquisadores a conta de água consome cerca de 13% do orçamento dos
condomínios residenciais, sendo 10% das unidades habitacionais e 3% para as áreas comuns
dos edifícios. Assim sendo, um jardim de um condomínio que possui uma rega manual sem
nenhum controle pode gastar até 7 litros por metro quadrado por dia em média. Esse valor é
equivalente ao gasto de 10 apartamento. Por isso, o objetivo do nosso projeto é desenvolver um
sistema de monitoramento da umidade do solo, através do arduino, para que o solo possa ser
regado quando necessário. A metodologia consistiu em uma pesquisa quantitativa aplicada.
Iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica, seguida por experimentação. Como primeiro
resultado, verificamos os sistemas existentes para o controle de umidade. Buscamos um código
para utilizar no arduino e já testamos o sensor de umidade. Dessa forma, nosso trabalho
apresenta relevância social, ambiental e econômica, uma vez que a utilização do sensor de
umidade acoplado a um arduino permite a redução do consumo desnecessário de água se,
prejudicar o crescimento das plantas.
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