
RESUMO:

A umidade do ar é um indicador que tem afetado negativamente a qualidade de vida das pessoas, sendo umas das principais causas de problemas
respiratórios. Em novembro de 2019, a Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco dispensou os alunos das escolas do Vale do São
Francisco, na região de Petrolina, porquê a umidade do ar atingiu níveis críticos, fato que nos despertou interesse sobre o tema. Começamos a
buscar uma solução que fosse capaz de resolver ou amenizar os transtornos causados pela baixa umidade em ambientes fechados. Como as
pessoas normalmente não acompanham os índices de umidade, por esses motivos, chegamos a conclusão que seria importante desenvolver um
aparelho capaz de monitorar umidade do ar e a temperatura, emitir alertas e recomendações, e colocasse os umidificadores que as pessoas já
possuíssem em casa em funcionamento automaticamente, por isso, criamos a UmiBox: sistema inteligente de automação para umidificadores.

INTRODUÇÃO

A umidade do ar é um indicador muito importante para a qualidade do
ar atmosférico, influenciando diretamente na saúde e na maneira de viver.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da cidade
de São Paulo – SP utilizando a escala desenvolvida pelo Centro de Pesquisas
Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura (Cepagri – Unicamp) que
estabelece que índices de umidade do ar inferiores a 30% podem trazer
diversos problemas de saúde, principalmente complicações alérgicas das
vias aéreas.

Algumas regiões do globo terrestre a baixa umidade do ar e altas
temperaturas são cada vez mais frequentes, portanto o uso de ar-
condicionado tornam-se mais necessário, mas reduzem a quantidade de
vapor de água presente no ar do ambiente no qual está instalado.

E para resolver o problema da baixa umidade, várias vezes as pessoas
adquirem um aparelho umidificador, porém, a maioria não sabe a maneira
correta de usar, já que é necessário ter conhecimento de quanto tempo o
umidificador pode ficar ligado, quando usar, onde usar e etc., podendo
assim, ocasionar uma baixa eficácia ou ter até o efeito contrário, que seria o
aumento da umidade ocasionando mofo e outros transtornos.

OBJETIVO

Desenvolver um aparelho capaz de monitorar a umidade do ar e a
temperatura, emitir alertas e recomendações através de um App e colocasse
os umidificadores que as pessoas já possuíssem em casa em funcionamento
automaticamente sem a necessidade de intervenção dos usuários.

JUSTIFICATIVA

Como a falta de umidade no ar é prejudicial à saúde, segundo a OMS. E
as pessoas normalmente negligenciam os índices de umidade, mesmo sendo
afetadas por ele, faz-se necessário a existência de equipamentos inteligentes
que monitore, alerte e automatize umidificadores convencionais
contribuindo para aumentar o bem-estar dos usuários.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Hardware do protótipo:
O UmiBox foi montado tendo como principais componentes uma placa

ESP32S(1) como controladora ligada a um módulo DHT11(2) para coleta de
informações de umidade e temperatura; módulo relê(3) para ativação
umidificador do usuário.

Software do protótipo:
Desenvolvido em linguagem C++ com software Arduino IDE, conectando

via Wi-fi no banco de dados Firebase Google.
Os parâmetros de configurações foram definidos de acordo com as

recomendações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da
Prefeitura de São Paulo.

App da UmiBox:
Foi desenvolvido no Kodular, que utiliza bloco de linguagem e não exige

muita experiência em programação e é compatível com Sistema Operacional
Android, coletando e tratando as informações gravadas no banco de dados
Firebase pela ESP 32S

CONCLUSÃO

Como todos os objetivos foram cumpridos é possível dizer que o
desenvolvimento do projeto foi concluído com sucesso.

O aplicativo funcionou conforme o esperado e exibiu as informações
coletadas pelo sensor, permitindo ao usuário acompanhar com facilidade os
indicadores de umidade e temperatura, receber orientações de como manter
o ambiente saudável e contribuindo para bem-estar de todos.

Algumas restrições de deslocamento e recursos não permitiram a
realização de testes mais completos para a definição parâmetros mais
precisos, considerando modelos de umidificadores e os ambientes em que
seriam instalados.
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