
E-mail para contato: luizrosalba@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Luiz Fernando Rosalba Telles de Sousa

Palavra(s) Chave(s): cultivo protegido; automação; arduino; morangos; morangueiros

Título: UTILIZANDO DA PLATAFORMA DE PROTOTIPAGEM ARDUINO PARA MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES IDEAIS PARA 
CULTIVARES DE MORANGUEIROS NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharias

RESUMO

O morangueiro é uma planta pertence à família das rosáceas, nativa de regiões de clima temperado da Europa e das Américas. O morango possui 
importante atividade antioxidante e seu consumo está associado à manutenção da imunidade e prevenção de doenças crônicas. Comumente o 
cultivo do morango atenta as etapas:  preparo do solo, época e geometria de plantio, adubação e trato cultural. Pesquisas recentes mostram que 
o Brasil é o maior cultivador de morangos da América do Sul. A cidade de Nova Friburgo é a maior produtora de morango do Estado do Rio de 
Janeiro, com 39 produtores em sua zona rural. O último levantamento mostra que foram produzidas 884 toneladas no município, que conta com 
a Associação dos Produtores de Morango de Nova Friburgo (Amorango). Considerando a relevância econômica das plantações de morangos, 
objetiva-se desenvolver o controle artificial das condições ideais para manutenção destas plantações, utilizando para tanto, a plataforma de 
prototipagem eletrônica Arduino.  Diversos problemas podem afetar o morangueiro como a ocorrência de plantas daninhas, contaminação por 
contato com insetos e roedores, manchas foliares e ação de bactérias e ainda as intempéries climáticas. Estas dificuldades motivam o cultivo 
protegido do morango, modalidade na qual, a plantação é realizada em ambientes controlados (manualmente ou automaticamente). Este 
trabalho visa contribuir com a bibliografia sobre morangueiros cultivados em ambientes controlados automaticamente, com enfoque em 
cultivares encontradas no município de Nova Friburgo. Como objetivo específico do presente trabalho, deve-se construir sistemas, capazes de 
monitorar em tempo real e armazenar informações como: temperatura, luminosidade, umidade do ar e solo, para um grupo de controle de três 
mudas de morango. O sistema deve ser capaz de utilizar estas informações para tomar decisões como alertar ao usuário sobre tarefas a serem 
realizadas, ou ainda realizar estas tarefas automaticamente como: iniciar o resfriamento, irrigação e controle de quantidade luminosa total 
recebida em um dia. Espera-se que este controle forneça a cultivar de morangueiro, maior chance de se desenvolver e aumentar sua 
produtividade. Busca-se acompanhar e qualificar o sistema de controle de cultivo de morangos (causa e efeito). Para tanto serão construídos três 
grupos de morangos, o primeiro composto por algumas amostras obtidas no comércio local, o segundo com amostras tratadas manualmente de 
acordo com a aparência e recomendações usuais das necessidades da planta e o terceiro tratado pelo sistema de decisão automático proposto. 
Para facilitar a reprodução do trabalho e ainda utilizar uma perspectiva de reaproveitamento de materiais, os sistemas controlados foram criados 
em gabinetes de computador antigos e para sua manutenção foram utilizadas peças disponíveis usualmente em casas de construção, jardinagem 
e eletrônica. Para avaliação da qualidade do ambiente controlado, foram realizados testes de resposta do sistema à situações artificiais como dias 
de altas temperaturas, dias de muita ou pouca luminosidade, dias de solo muito e pouco seco. O sistema se mostrou capaz de reagir a cada uma 
desta situações alertando ao usuário sobre a quantidade de sol excessiva recebida pela planta, ou ainda, acionando respostas automáticas como 
ativar as ventoinhas em temperaturas superiores à 35°C, iniciar o sistema de irrigação em solo seco e ainda ligar a lâmpada para complementar o 
fotoperíodo ideal (entre 6h até 8 horas por dia de sol direto). Obtendo sucesso nesta etapa, deve-se seguir a comparação entre os morangos 
obtidos utilizando a metodologia desenvolvida e os encontrados comercialmente em Nova Friburgo. O trabalho final será um ponto de partida 
para pequenas plantações de morango, também podendo ser utilizado como referência para plantações residenciais ou futuramente adaptado 
em maior escala para novas pesquisas.
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