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RESUMO 

A grande expansão populacional agravou os problemas ligados ao uso predatório dos recursos 

naturais existentes no nosso planeta. Dentre os recursos, a água está sendo um problema não 

mais limitado às áreas secas do planeta. Com este contexto em mente, torna-se urgente a 

busca por soluções sustentáveis do ponto de vista técnico e econômico que melhorem a gestão 

do recurso água em diversos setores. O setor da irrigação é um deles, uma vez que consome 

grande quantidade de água. Porém é necessário porque condiciona o modo de viver do ser 

humano, dando ao mesmo conforto, alimento e saúde. Esta monografia tem como intuito 

estudar de que modo e quais os sistemas e procedimentos deverão ser postos em prática, 

garantindo técnicas para uma irrigação inteligente e consequentemente, atingir os princípios 

do desenvolvimento sustentável com relação ao meio ambiente, a sociedade e a economia. O 

foco será na parte de gestão hídrica, utilizando controladores, sistemas automatizados e 

sensores permitindo uma irrigação inteligente, que atenda às necessidades hídricas das 

plantas.  

Palavras-chave: irrigação paisagística, irrigação inteligente, gestão hídrica, automação, 

sustentabilidade. 



ABSTRACT 

The population growth has aggravated the problems of the predatory use of natural resources 

of our planet. Among the resources, water is no longer limited to drought problem areas of the 

planet. With this context in mind, it is urgent the search for sustainable solutions of technical 

and economic point of view to improve the management of water resources in lots of sectors. 

The irrigation sector is one of them, as it consumes large amount of water. However, it is 

necessary because it conditions the way of life of the human being, giving the same comfort, 

food and health. This paper aims to review how and what systems and procedures should be 

put in place, ensuring techniques for smart irrigation and consequently achieve the principles 

of sustainable development with regard to the environment, society and the economy. The 

focus will be on the water management, using controllers, automated systems and sensors 

allowing an intelligent irrigation, which also meets the water needs of plants. 

Keywords: landscape irrigation, smart irrigation, water management, automation, 

sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

A irrigação foi uma das primeiras modificações no ambiente realizadas pelo homem. A 

agricultura irrigada teve grande importância desde as antigas civilizações, como no rio Nilo, 

no Egito, por volta de 6000 a.C., no rio Tigre e Eugrates, na Mesopotamia, por volta de 4000 

a. C., dentre outros. No entanto, a tecnologia a irrigação nos tempos antigos era feita por 

represamentos de água cercados por diques (MELLO; SILVA, 2007). É possível notar que o 

desenvolvimento de várias civilizações está ligado ao sucesso da irrigação, pois, desde tempos 

antigos, esta tem sido de extrema importância para suprir a população quanto ao alimento e o 

crescimento da mesma. De acordo com Mello e Silva (2007), o planeta conta com menos de 

5% de áreas irrigadas, no entanto estas áreas alimentam mais da metade da população que o 

habita. Isto só é possível devido a práticas eficientes de irrigação. Em alguns países, como 

Israel, sem um estudo tecnológico para a irrigação, a agricultura seria impossível, devido ao 

solo extremamente pedregoso. Porém foi construído um extenso aqueduto ligando o lago 

Tiberíades ao deserto de Neguev, permitindo a condução da água que seria utilizada 

eficientemente, possibilitando a prática da agricultura e a exportação de produtos como 

cereais, frutas e laticínios (MELLO; SILVA, 2007).  

A irrigação no Brasil surgiu no Rio Grande do Sul com os cultivos de arroz irrigado. Os 

avanços tecnológicos no entanto surgiram por volta de 1970 a 1980. No país, a irrigação é 

extremamente dependente de fatores climáticos. Por exemplo, no Nordeste, região onde o 

clima é extremamente seco, além de ter problemas com a composição de sais na água e 

possuir poucos rios perenes. Já nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a utilização de 

técnicas agrícolas deve existir para compensar a irregularidade das chuvas. Já no Norte do 

país, o problema é inverso, pois devido ao excesso de chuva, a água deve ser retirada do solo 

através da drenagem. Um exemplo disto é o projeto Jari, no Pará (MELLO; SILVA, 2007). 

De acordo com os dados da Food and Agiculture Organization (FAO, 2014), o Brasil ocupa a 

17ª posição dos países com área irrigada; ranking no qual a China possui a maior área irrigada 

do planeta, que é superior a 52 milhões de hectares (MELLO; SILVA, 2007).  
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Figura 1.1 – Uso da água por setores 

Fonte: FAO, 2014 

Como pode ser visto na figura 1.1, apesar dos benefícios da população devido à irrigação 

serem evidentes, como oferta de emprego, alimentos e melhor qualidade de vida, esta técnica 

causa um impacto ambiental grande, consumindo 60% da água disponível. Por causa disto, 

algumas áreas do mundo estão se tornando impróprias pra uso, sofrendo com a falta de água, 

prejudicando a fauna e flora local e a saúde pública. Visto que os projetos de irrigação que 

incluem barragens, unidades de bombeamento, canais e tubulações causam diversos impactos 

ambientais, são necessárias várias técnicas para manejo de irrigação, para que haja um uso 

eficiente da água e menores danos ambientais.  

Devido aos sistemas pouco eficientes da irrigação, fica difícil o monitoramento da quantidade 

de água utilizada e, por causa disto, existe um grande desperdício da água. Estima-se que este 

desperdício seja cerca de 60% da água fornecida ao setor (GONÇALVES, 2009 apud 

TERPSTRA, 1999). No Brasil, a Lei n
o
 9433 de 8 de janeiro de 1997 instituiu a Política e o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, considerando a água como um 

recurso natural limitado, que possui valor econômico (MELLO; SILVA, 2007). A cobrança 

pelo uso da água cria uma necessidade de sistemas automatizados para incentivar o agricultor 

a evitar desperdícios e taxas que possam comprometer sua produção. Ainda para incentivar a 

eficiência no uso da água, pessoas que utilizassem reaproveitamento de água de alguma forma 

teriam até 0,1% de desconto do IPTU de acordo com a lei n
o
 634/10 (SOUZA, 2014).  

O avanço tecnológico fez com que vários setores tivessem sua eficiência beneficiada. A 

irrigação também utiliza métodos de produção cada vez mais automatizados, facilitando 
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algumas áreas que os humanos não tem tanto controle, como o controle eficiente da água e 

energia por exemplo. Segundo Testezlaf (2014) apud Gornat e Silva (1990) apesar de 

sistemas de irrigação automatizados exigirem alto custo, uma mão-de-obra especializada e 

assistência técnica importada, estes resultam em uma economia dos recursos hídricos, de 

energia, de mão-de-obra, de fertilizantes e uma melhor administração da atividade agrícola.  

Serão apresentados neste trabalho informações sobre os componentes utilizados em um 

sistema de irrigação inteligente, que utiliza todas os possíveis controles e sistemas 

automatizados a fim de reduzir o desperdício da água que é um recurso precioso para a 

humanidade. 

1.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente trabalho é o estudo de um sistema inteligente de irrigação 

paisagística, aprofundando estudos da área de controle e automação para reduzir o desperdício 

de água, desde sua capitação até esta atingir as culturas. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Aprofundar estudos em sistemas automatizados de irrigação considerando 

dispositivos capazes de suspender a irrigação em dias chuvosos ou em condições 

onde o solo se encontra muito úmido.  

 Realizar um estudo sobre aproveitamento da água das chuvas. 

 Identificar componentes e fatores que fazem com que o sistema automatizado 

de irrigação seja eficiente na gestão da água. 

1.3. Justificativa do Trabalho 

Á água é o bem mais valioso da Terra, sendo de extrema importância para a sobrevivência de 

todas as formas de vida no planeta. Embora ainda não exista um problema de escassez global 

de água, alguns problemas já estão ocorrendo. Estima-se que a demanda da água cresça em 

40% até 2050 e que 1,8 bilhão de pessoas sejam afetadas pela falta de água (ONU, 2014).  

A agricultura responde por 70% do consumo mundial da água (MELLO; SILVA, 2007) e 

desta água utilizada, cerca de 60% são desperdiçados (GONÇALVES, 2009 apud 

TERPSTRA, 1999). Isto se deve ao fato de sistemas de irrigação serem pouco inteligentes. 
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Segundo Coelho, Filho e Oliveira (2005), a melhoria de 1% da gestão hídrica na irrigação 

resultaria em uma economia de 200 mil litros d’água por agricultor, por hectare/ano. Sendo 

que a automação dos sistemas visando uma gestão hídrica eficiente pode economizar até 20% 

da quantidade de água consumida.  

A agricultura garante a alimentação da população, além de garantir o desenvolvimento 

econômico. Como cada cultura tem suas próprias necessidades, são ideais os estudos dos 

métodos de irrigação, para que estes sejam sempre melhorados, visando um uso adequado do 

recurso hídrico. Segundo Testezlaf (2014), várias vantagens podem advir da aplicação de 

sistemas automatizados na irrigação. Apesar destas vantagens, também existem as limitações 

dos sistemas, que devem ser trabalhadas para um futuro mais sustentável. 

 

Figura 1.2 – Vantagens e limitações do sistema de irrigação automatizado 

Fonte: TESTEZLAF, 2014 

1.4. Metodologia Proposta 

Trabalho de caráter teórico, cujos dados foram obtidos por meio de pesquisas bibliográficas 

em livros e sites conceituados da internet, além de uma pesquisa em apostilas, artigos e teses 

sobre o tema em questão.  
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1.5. Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi dividido em quarto capítulos. O capítulo 1 apresenta um contexto histórico 

sobre o trabalho, advertindo sobre a importância da irrigação e também apresentando os 

objetivos esperados. O capítulo 2 apresenta um estudo sobre as necessidades hídricas do 

paisagismo, considerando os fatores que influenciam no tipo de sistema de irrigação a ser 

utilizado. No capítulo 3, iniciou-se uma pesquisa de componentes e sistemas eletrônicos que 

contribuem para o sistema de irrigação inteligente, evitando ao máximo o desperdício. No 

capítulo 4, foram apresentados alguns designs e considerações ao se projetar um jardim. Por 

fim, no capítulo 4 foi apresentada a conclusão do trabalho e algumas propostas para outras 

pesquisas nesta área. 
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2. O ESTUDO DA IRRIGAÇÃO PAISAGÍSTICA 

2.1. Considerações básicas 

A irrigação para jardins e gramados surgiu no Brasil por volta de 1990 e normalmente é 

automatizada. Essa automação gera um certo preconceito com relação ao custo, porém existe 

uma nítida economia de água e mão-de-obra. De acordo com Neto (2008), os sistemas de 

irrigação automatizados para o paisagismo, se devidamente projetados e instalados, podem 

reduzir em pelo menos 50% do consumo de água utilizada.  

A irrigação consiste em aplicar uma determinada quantidade de água ao solo que satisfaça as 

necessidades hídricas das plantas, possibilitando o desenvolvimento das mesmas caso haja 

falta de água ou chuva. De acordo com Mello e Silva (2007), existem quatro fatores 

necessários para prover a necessária quantidade de água para máxima produtividade, são eles: 

energia, água, mão-de-obra e as estruturas de transporte de água.  

Segundo Neto (2008), a irrigação automatizada para paisagismo e gramados é de extrema 

importância devido a diversas vantagens, dentre elas estão a utilização eficiente da água, a 

economia de dinheiro, devido ao não desperdício de água e à pouca necessidade de 

manutenção ou mão-de-obra, se devidamente projetado e a beleza e durabilidade das plantas 

devido à rega adequada. 

2.2. Métodos de irrigação 

Os métodos de irrigação são aqueles que contribuem para o deslocamento da água 

possibilitando as práticas agrícolas. Os métodos mais conhecidos são: superfície, localizada e 

aspersão, que de acordo com Santana (2010) possuem as seguintes características: 

Irrigação por superfície ou por gravidade: neste método, a distribuição da água na 

superfície se dá através da gravidade, sendo necessário um solo adequado para um melhor 

escoamento da mesma. Um exemplo deste método é o por sulcos. O mal dimensionamento e 

manejo insatisfatório do sistema pode provocar resultados desastrosos, como a inundação.  

Irrigação localizada: neste método, a água é aplicada em apenas uma fração radicular das 

plantas, empregando-se emissores pontuais (gotejadores), lineares (tubo poroso) ou 

superficiais (microaspersores).  
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 No gotejamento, a água é levada por tubos que regam gota a gota diretamente 

no pé da planta, com alta frequência e baixa intensidade. Este método é 

extremamente eficiente, porém possui alto custo de instalação.  

 O uso de microaspersores proporciona um sistema onde a água é aspergida 

também no sistema radicular das plantas.  

Irrigação por aspersão: neste método, a água é lançada através de jatos que caem sobre a 

plantação na forma de chuva. É um método eficiente, cuja eficiência mostrada na tabela 2.1 

pode ser reduzida de 90% a 50% de acordo com as condições do clima, uma vez que o vento e 

a umidade relativa do ar afetam sua aplicação. Os sistemas de irrigação por aspersão mais 

usados são: 

 Aspersão convencional: composto por motobomba, tubulações, aspersores e 

acessórios. Podem sem portáteis, semiportáteis e fixos.  

 Pivô central: sistema de irrigação móvel altamente automatizado. Um tubo com 

aspersores regulamente espaçados fica suspenso sobre a cultura em torres de 

apoios que possuem rodas, que movidas por um motor, permitem que o 

equipamento consiga regar todo terreno desejado.  

A escolha do método adequado de irrigação é de extrema importância e é influenciada por 

alguns fatores que serão tratados na próxima sessão. O tabela 2.1 compara a eficiência e a 

demanda energética de cada tipo de método de irrigação. 

Tabela 2.1 – Comparação dos métodos de irrigação 

Método de Irrigação Eficiência (%) Uso de Energia (kWh/m
3
) 

Por superfície 40 a 75 0,03 a 0,3 

Por aspersão 60 a 85 0,2 a 0,6 

Localizada 80 a 95 0,1 a 0,4 

Fonte: MAROUELLI; SILVA, 1998 

Comparando a tabela 2.1 com a figura 2.1 podemos notar que os sistemas de irrigação no 

Brasil ainda são pouco eficientes, havendo um desperdício muito grande de água e um gasto 

energético elevado.  



20 

 

 

Figura 2.1 - Métodos de irrigação por região no Brasil 

Fonte: MELLO; SILVA, 2007 

Dentre estes métodos, os mais utilizados para irrigação paisagística são os aspersores e a 

irrigação localizada por gotejamento. O gotejamento sub-superficial é o método com maior 

eficiência, acima de 90%, porque suas perdas por evaporação são pequenas devido à posição 

do emissor de água no solo (COELHO; FILHO; OLIVEIRA, 2005). A escolha do método de 

irrigação depende da necessidade hídrica das plantas envolvidas, dos fatores econômicos e 

também de alguns fatores que são estudados na próxima sessão.  

2.3. Fatores da irrigação 

Embora existam vários sistemas eficientes, estes só são eficientes em determinadas situações 

e cada método é responsável por uma irrigação inteligente dependendo das seguintes 

condições (SANTANA, 2010; ANDRADE, 2001): 

Solos: o solo é avaliado quanto à sua capacidade para absorção da água. Para solos com 

velocidade de infiltração básica maior que 60 mm/h, utiliza-se aspersão ou localizada. Para 

solos com velocidades de infiltração menores que 12 mm/h, em áreas inclinadas, o método 

mais adequado é o da irrigação localizada. Valores intermediários de velocidade de infiltração 

podem ter qualquer um dos métodos.  

Culturas: Na escolha do sistema de irrigação apropriado para uma cultura, deve se considerar 

o retorno econômico, a questão fitossanitária, que é o conjunto de medidas adotadas para 

evitar a propagação de pragas e doenças, e observar a questão da rotação de cultura, uma vez 

que o sistema de irrigação tem que atender a todas as culturas do sistema.  
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Tabela 2.2 – Propriedades dos diferentes tipos de solo 

Fonte: NETO, 2008 

Clima: A frequência das chuvas e a quantidade das precipitações que ocorrem durante o ciclo 

das culturas ditam a necessidade de irrigação. Nas regiões áridas e semi-áridas a irrigação é 

praticamente indispensável. Já nas regiões mais úmidas, a irrigação pode ter caráter apenas 

complementar aos sistemas automatizado de menor custo.  

Quantidade e qualidade da água: A vazão e o volume total de água disponíveis são análises 

importantes a se fazer, uma vez que a vazão de água deve suprir a máxima demanda da 

cultura a ser irrigada. Além disso a água utilizada para irrigação não necessita ser potável, 

mas deve possuir algumas características (Agência Nacional de águas - ANA, 2005):  

 Não deve apresentar mau-cheiro, ser abrasiva ou manchar superfícies; 

 Não deve conter componentes que agridam as plantas; 

 Não devem estimular o crescimento de pragas; 

 Não deve causar propiciar infecções ou algum dano à saúde humana. 

Topografia: quanto à área a ser irrigada, se é plana ou pode ser nivelada sem um gasto muito 

grande, pode-se utilizar qualquer um dos métodos de irrigação. Caso a área não seja plana ou 

existam rochas ou erosões locais, deve-se usar irrigação por aspersão ou localizada, onde a 



22 

 

taxa de aplicação de água pode ser ajustada para tanto suprir a necessidade hídrica, quanto 

evitar mais erosões.  

Evapotranspiração: é a mudança de estado físico da água e a conseguinte remoção do vapor 

das superfícies da planta e do solo para a atmosfera. É função da radiação solar, velocidade do 

vento, temperatura e umidade do ar.  

Estes fatores são a base para o projeto de um sistema de irrigação eficiente e devem ser 

considerados em todos os métodos de irrigação. Além destes fatores, ainda serão considerados 

a quantidade de regas por dia ou por semana, a umidade do solo e alguns fatores que variam 

de acordo com o equipamento que está sendo utilizado, como raio de alcance dos 

componentes (aspersores), precisão dos sensores, tempo de abertura das válvulas, que serão 

vistos no próximo capítulo. 
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3. DESENVOLVIMENTO TÉCNICO 

Segundo Alencar et al. (2007), a procura por sistemas de automação em diversos setores está 

se tornando cada vez mais habitual. Os sistemas de automação substituem obtêm soluções 

rápidas, precisas e econômicas para os mais diversos objetivos. O controle e a automação de 

um processo consiste na implementação de um sistema interligado por uma rede de 

comunicação. Nesta rede são encontrados sistemas supervisórios, interfaces Homem-Máquina 

(HMI), atuadores, controladores, dentre outros como na figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Arquitetura física do sistema de irrigação automatizado 

Fonte: CAETANO; PITARMA; REIS (2014) 

Hardware e software atuam juntos para monitorar as condições de tempo e umidade no solo 

para cada jardim. Como na figura 3.1, na qual o microcontrolador recebe as informações dos 

sensores e as envia para uma estação central através do protocolo de comunicação Zigbee. 

Esta informação é armazenada e pode ser acessada por outros computadores e dispositivos 

móveis. Da mesma forma, o computador envia informações de previsões do tempo para o 

microcontrolador e a decisão das necessidades de irrigação de acordo com os dados obtidos 
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também pelos sensores garantindo assim a eficiência máxima do sistema (CAETANO; 

PITARMA; REIS, 2014).  

Considerando que já foram coletados os dados referentes ao terreno, às espécies vão ser 

cultivadas, à necessidade hídrica de cada uma, dentre outros, deve-se decidir quais 

mecanismos e componentes serão utilizados para a maior eficiência do sistema de irrigação 

automatizado. A redução do uso da água e consequente desperdício será feita desde o sistema 

de obtenção de água, que, neste caso, será dado pela captação da água da chuva, até a escolha 

dos componentes hidráulicos e os sensores mais eficazes para um projeto de irrigação 

inteligente.  

3.1. Suprimento de Água 

De acordo com uma estimativa, um jardim típico de médio porte, exige por volta de 37.000 

litros de água para irrigação por ano. Infelizmente, a maioria dos sistemas de automação 

utilizam agua potável, uma vez que a utilização da agua das chuvas ou o uso da agua cinza, 

que vem da reutilização da agua da edificação, seria de igual valor. A alternativa estudada 

neste trabalho é a captação de água da chuva que é uma prática muito utilizada em países 

como Austrália e Alemanha devido à sua boa relação custo x benefício (EMBRAPA, 2005). 

A água escorre pelas calhas até uma cisterna, que é dimensionada de acordo com as 

necessidades hídricas do sistema. Por exemplo, uma região com baixa precipitação e que 

deseja um sistema de irrigação autossuficiente deve possuir uma cisterna de grande porte, a 

fim de se armazenar a quantidade de água suficiente para abastecer o sistema independente 

das chuvas.  

A precipitação média anual do Brasil é de 1761 mm, variando de 500 mm no semiárido 

Nordestino a 3000 mm na região Amazônica (ANA, 2013). Considerando o consumo médio 

de um jardim de 1,5 litros/dia por m
2
 (UFRJ, 2003, p.7) e ainda o potencial pluviométrico do 

Brasil, como é possível notar na figura 3.2, deve-se investir no sistema de capitação e 

armazenamento de água da chuva. Este sistema, além de suprir o consumo de água potável, 

contém as enchentes e evita a erosão.  
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Figura 3.2 - Precipitação no Brasil – média de 1961 a 2007 

Fonte: ANA, 2011 

A capitação de água é feita de forma simples, geralmente por um conjunto de calhas e tubos 

com diâmetro de 100 mm. Uma chuva com intensidade de 1 mm, sobre uma área de 1 m
2
 

produz 1 litro de água (FERREIRA, 2014). O cálculo para a área de captação de chuva 

referente à demanda é calculado levando em consideração a área de captação, a demanda de 

água e a intensidade da precipitação (EMBRAPA, 2005). 

De acordo com Ferreira (2014) e a figura 3.3, os componentes deste sistema são o pré-filtro 

para retenção dos sólidos e outras impurezas. O tratamento de água inclui a adição de cloro e 

outras desinfecções dependendo da necessidade daquela água; o filtro que remove impurezas 

ainda menores que não foram retidas no pré-filtro e depois a água vai para a cisterna. 

Geralmente, a sujeira retida nos filtros vai para uma descarga e é infiltrada no solo.  
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Figura 3.3 – Sistema de aproveitamento de água pluvial 

Fonte: ANA, 2005 

O armazenamento ideal da água é em uma cisterna subterrânea, uma vez que a ausência de luz 

e água retardam a ação de bactérias. Estas cisternas devem ser devidamente vedadas para 

evitar contaminação da água por quaisquer organismos em contato com a mesma. Quanto ao 

material podem ser de PVC, fibra de vidro, alvenaria, ferro-cimento ou concreto armado 

(FERREIRA, 2014). O tamanho da cisterna deve ser calculado de acordo com o consumo 

médio do local, do volume de precipitação pluviométrica médio da região, da área de 

captação e da duração do período de estiagem. Este volume de água evaporada não é 

facilmente calculado, então para questões de erro, é recomendado 10% ao valor calculado 

(FERREIRA, 2014).  

3.2. Hidráulica Básica  

O estudo do comportamento dos fluidos em movimento ou repouso é definido como 

Hidráulica. Um dimensionamento da tubulação e dos componentes, realizando um cálculo 

correto para o sistema, podem reduzir problemas como durabilidade do sistema de irrigação. 

Deve ser feito também um controle do fluxo de água e sua velocidade dentro da tubulação, 

garantindo assim uma maior vida útil dos componentes e a redução do desgaste dos mesmos 

(NETO, 2008). 

A água sempre adquire a forma do volume na qual está contida e é incompressível. Para os 

cálculos de hidráulica, é considerado que 1 m
3
 de água doce pesa 1000 kgf, ou seja, o seu 
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peso específico é 1000 kgf/m
3
. Considerando a força como o peso da água sob uma área, 

temos que a pressão da água num sistema é relação destas duas variáveis. 

A Hidráulica geral e dividida em Hidrostática e Hidrodinâmica. A Hidrostática refere-se às 

propriedades dos fluidos em repouso e a Hidrodinâmica refere-se às propriedades da água em 

movimento. O projeto de irrigação consiste em movimentar a água para onde é necessário, 

com uma pressão ideal e fluxo correto (NETO, 2008). É importante estudar as duas áreas pois 

quando a água se encontra em repouso no sistema fechado, quando todas as válvulas estão 

fechadas, a pressão estática é máxima. Esta pressão estática é utilizada como indicativo da 

pressão potencial da água utilizada para irrigar um sistema. Ela também pode ser induzida por 

uma bomba, ou por elevação da altura em um terreno. A figura 3.4 ilustra a hidráulica do 

sistema de irrigação automatizado, cujos componentes serão explicados nas próximas sessões.   

 

Figura 3.4 - Sistema de suprimento de água  

Fonte: NETO, 2008 

Para o cálculo da capacidade do hidrômetro e a pressão de serviço, existem três considerações 

básicas (Neto, 2008):  

1. A perda de carga através do hidrômetro não deve ultrapassar 10% da mínima pressão 

estática avaliada na rede; 

2. A vazão máxima do hidrômetro não deve exceder 75% da vazão de segurança do 

hidrômetro; 

3. A velocidade da água não pode ultrapassar 2,5 m/s. 

Estas são algumas considerações iniciais de segurança que devem ser estipuladas antes da 

instalação do projeto pois permite o cálculo da vazão restritiva do sistema (NETO,2008) e, 

portanto, tem influência sobre todos os componentes. 
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3.1. Emissores de Água 

A seleção dos aspersores deve ser feita considerando os critérios já abordados anteriormente, 

uma vez que cada aspersor possui uma faixa de trabalho, de acordo com vazão e pressão, que 

permitem sua operação. Além disto, outros fatores devem ser considerados (NETO, 2008; 

FERREIRA, 2011): 

 Design dos aspersores; 

 Pressão e vazão disponíveis; 

 Tamanho e forma das áreas a serem irrigadas; 

 Condições ambientais; 

 Tipo de solo; 

 Compatibilidade entre os aspersores e destes com o resto do sistema; 

 Não ferir a estética do paisagismo; 

 Permitir o trânsito de pessoas no jardim, se aplicável; 

 Permitir a poda de máquinas sem interferências e danos. 

A escolha correta dos aspersores permite um custo menor com um sistema mais eficiente. Por 

exemplo, diferentes tipos de paisagismo (arbustos, gramados, árvores) exigem diferentes tipos 

de aspersores. Além disto, nunca devem ser misturadas as categorias ou tipo de aspersores em 

um mesmo setor (NETO, 2008).  

Como o objetivo deste trabalho é um sistema de irrigação onde haja um mínimo desperdício 

de água, algumas considerações devem ser feitas com relação ao clima, solo, temperatura e a 

necessidade hídrica das plantas na escolha dos aspersores. Uma região com alta incidência de 

ventos exige aspersores com baixo ângulo, para manter a água próxima ao solo, onde a 

resistência ao arraste de gotas pelo vento é maior. Além disto, a taxa de aplicação do aspersor 

não deve exceder a capacidade de absorção do solo. Regiões com altas temperaturas e clima 

seco exigem aspersores com maior vazão, garantindo assim um paisagismo sempre saudável 

(NETO, 2008). 
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3.1.1. Bocais 

A escolha do bocal que vai complementar o método utilizado para emissão de água é de 

extrema importância. Os bocais podem ter ângulo pré-definido MPR ou ainda poder irrigar 

círculos completos com até 360
o
, que são o tipo VAN (variable arc nozzle), que apesar de 

mais flexíveis ao sistema, não possuem boa uniformidade (NETO, 2008). Além de considerar 

a área a ser irrigada, a escolha do bocal correto envolve o alcance da água, a pressão, a vazão 

e a precipitação que aquele bocal deve ter nas culturas (LIMA, 2014).  

3.1.2. Aspersores Sprays 

Este tipo de aspersor é utilizado em 90% dos jardins. Os aspersores sprays são estacionários, 

lançam água em forma de chuva por meio dos bocais, porém com um ângulo pré-definido. 

Estes aspersores têm alcance de 1 a 5,4 metros em geral (LIMA, 2014). Esta forma de 

emissão de água permite uma irrigação uniforme, com alta taxa de precipitação de 25 a 54 

mm/h. Como pode ser visto na figura 3.5, eles possuem diferentes alturas e elevações que se 

adaptam ao tipo de paisagismo (NETO, 2008; FERREIRA 2011).  

 

Figura 3.5 - Elevação dos aspersores sprays 

Fonte: NETO, 2008 

3.1.3. Aspersores Rotativos 

Este é o segundo tipo mais utilizado na irrigação de jardins e gramados. São utilizados em 

áreas de irrigação cuja dimensões são grandes (acima de 6 m), como gramados esportivos, 

despoeiramento das estradas e gramados livres. São equipamentos mais robustos e complexos 

que os aspersores sprays, não possuindo aplicação estática ou em ângulos fixos. Podem ser de 
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médio (até 15 m) ou longo alcance (até 24,6 m). Geralmente possuem bocais que giram 

quando a água chega até eles pressurizada, como na figura 3.6, portanto, necessitam de uma 

maior vazão e pressão do sistema (NETO, 2008).  

 

Figura 3.6 - Aspersores com bocais rotativos 

Fonte: NETO, 2008 

3.1.4. Gotejadores 

São emissores que emitem gotas diretamente no pé das plantas, reduzindo assim a superfície 

do solo que fica molhada e as perdas por evapotranspiração (ESTEVES; SILVA; PAES; 

SOUZA, 2012). A irrigação é feita com maior frequência e menor intensidade (SANTANA, 

2010). É principalmente recomendado para locais onde água é escassa e o custo de utilização 

elevado, pois é o tipo de emissor com maior eficiência. Uma desvantagem deste sistema é a 

possibilidade de entupimento dos gotejadores que são de difícil limpeza, uma vez que a água 

contem impurezas (ESTEVES; SILVA; PAES; SOUZA, 2012)(FIG. 3.7). 

 

Figura 3.7 - Gotejadores de diferentes vazões inseridos em um tubo de polietileno 

Fonte: NETO, 2008 
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3.1.5. Emissores Micro-sprays e Borbulhadores 

São emissores de baixo volume e, diferentemente dos gotejadores, permitem a visualização da 

emissão da água no local, o que os torna preferidos aos gotejadores pelo efeito. Utilizados 

para irrigação de áreas estreitas e que exigem baixa vazão. Na figura 3.8 é possível visualizar 

algumas possíveis formas de aplicação destes emissores. Como o micro-spray emitindo gotas 

em vazão baixa, o borbulhador tipo sombrinha e tipo respingo (NETO, 2008).  

 

Figura 3.8 - Emissores tipo micro-sprays e borbulhadores 

Fonte: NETO, 2008 

3.2. Moto-bomba 

O conjunto moto-bomba é um dos requisitos na irrigação automatizada, e é formado por 

bombas de pressão ou centrífugas de eixo horizontal ou tipo turbina. Além disto possuem 

motores elétricos ou de combustão (MELLO; SILVA, 2007). Através da vazão e pressão 

necessárias na saída da bomba, determina-se a potência e o tipo de bomba a ser utilizada 

(LIMA, 2014).  

3.3. Válvulas 

As válvulas hidráulicas se fazem necessárias uma vez que o projeto de irrigação paisagística é 

dividido em setores. Assim, as válvulas direcionam o fluxo da água para determinado setor 

que será o próximo a ser irrigado, enquanto os demais não recebem água naquele momento 

(LIMA, 2014).  

3.3.1. Válvula solenoide 

Solenoide elétrica é uma bobina de que quando energizada produz um campo no seu interior 

que possibilita o movimento de um núcleo dentro deste campo, assim, quando a bobina é 

energizada, o núcleo assume uma posição e outra quando é desenergizada (SANTANA, 

2010). Uma válvula solenoide é a combinação de um corpo com um orifício e um núcleo 
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móvel e seu obturador. Este obturador permite ou não a passagem do fluxo no sentido de 

atração ao não ao plunger quando a bobina é energizada pela corrente elétrica ou um pulso 

elétrico. Elas podem ainda ser tipo 2 vias – um orifício de entrada e outro de saída, 3 vias – 3 

conexões e 2 orifícios (quando um está fechado o outro abre e vice-versa) e 5 vias, que podem 

ser de simples ou duplo solenoide (PARKER, 2004) (FIG. 3.9).  

 

Figura 3.9 - Válvulas solenoides ativadas por corrente elétrica 

Fonte: GUIRRA; SILVA, 2010 

Como pode ser visto na figura 3.10, o comando elétrico aciona o solenoide que faz desobstruir 

a passagem para que a água pressurizada passe para o outro orifício. No caso da irrigação, 

este outro orifício leva aos emissores de água.  

 

 

Figura 3.10 - Válvula solenoide 

Fonte: SANTANA, 2010 

3.3.2. Válvula de controle hidráulico 

Este tipo de válvula abre e fecha à partir de um comando de pressão dado nos tubos de 

controle. Controladores eletrônicos gerenciam a abertura e fechamento das válvulas no campo 

(GUIRRA; SILVA, 2010).  
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3.3.3. Válvula reguladora de pressão 

Esta válvula (FIG. 3.11) garante que a pressão de saída vai ser sempre constante independente 

das flutuações do sistema (GUIRRA; SILVA, 2010).  

 

Figura 3.11 - Válvula hidráulica reguladora de pressão 

Fonte: GUIRRA; SILVA, 2010 

3.3.4. Válvula de alívio 

Esta válvula (FIG. 3.12) garante a retirada de pressão na rede quando esta ultrapassa o nível 

de segurança. Quando a pressão volta ao normal, a válvula se fecha automaticamente 

(GUIRRA; SILVA, 2010).  

 

Figura 3.12 - Válvula hidráulica de alívio de pressão 

Fonte: GUIRRA; SILVA, 2010 

3.3.5. Válvula de controle de vazão 

Esta válvula (FIG. 3.13) limita a vazão a um nível previamente setado. Independente das 

variações de vazão na rede, a válvula vai manter a vazão no nível estipulado (GUIRRA; 

SILVA, 2010). 
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Figura 3.13 - Válvula de controle de vazão 

Fonte: GUIRRA; SILVA, 2010 

3.4. Sensoriamento 

A obtenção do teor de água já existente no solo só é possível por meio de um correto 

sensoriamento. Os sensores enviam seus dados para o controlador a fim de que a irrigação 

seja feita eficientemente. De acordo com Santana (2010), os sensores são o método mais 

confiável que temos para determinar quando começar a irrigar e o tempo necessário. Dentre as 

opções de sensores, temos o gravímetro, que é um método de medição direta e determina, 

através da pesagem, a umidade gravímetrica. O problema deste sensor é que ele necessita pelo 

menos 24 horas para obter um resultado, logo são utilizados métodos indiretos de medição. 

Os métodos indiretos de medição consideram algumas características do solo que variam de 

acordo com a umidade, que são: a resistência do solo à passagem de corrente elétrica, a 

constante dielétrica e a tensão da água no solo (SANTANA, 2010).  

3.4.1. Sensores Capacitivos 

Os sensores capacitivos têm seu princípio de funcionamento baseado na capacitância elétrica 

(FIG. 3.14). Segundo Cruz et al. (2010) apud Zazueta e Xin (1994), os sensores deste tipo 

conseguem avaliar todo o conteúdo de água existente no solo em qualquer profundidade, com 

um nível de precisão consideravelmente alto. Estes sensores monitoram o teor da água com 

base na variação do dielétrico. A incidência de um campo elétrico na sua superfície cria um 

sistema parecido com um capacitor, que quando tem algum elemento isolante entre suas 

placas tem a variação do campo elétrico alterada (CRUZ et al., 2010). 
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Figura 3.14 - Sensor capacitivo 

Fonte: CRUZ et. al, 2010 

3.4.2. Sensor da velocidade do vento – Anemômetro 

O anemômetro (FIG. 3.15) é utilizado para monitoramento da velocidade do vento. É 

constituído por um corpo que se move ao redor de um eixo. Este eixo é composto por íma que 

cria um campo elétrico a partir do movimento giratório do anemômetro. Este campo elétrico 

tem suas propriedades medidas através do efeito Hall por um sensor (CAETANO; 

PITARMA; REIS, 2014). Uma outra forma de se utilizar o anemômetro é medir a velocidade 

em RPM, obtida quando um certo parâmetro fixo no sistema giratório completa um ciclo de 

rotação. 

 

Figura 3.15 - Anemômetro 

Fonte: CAETANO; PITARMA; REIS, 2014 

3.4.3. Sensor de Chuva 

Este sensor mede automaticamente a precipitação, evitando o desperdício de água quando 

chove e a garantia dos sistemas de previsão (FIG. 3.16). Este sensor desliga automaticamente 

o sistema quando o índice pluviométrico garante a necessidade hídrica das plantas 

(IRRICOMRIO, 2014). De acordo com Lima (2014), o funcionamento destes sensores é 

muito simples: o coletor é preenchido com água de chuva até atingir um determinado nível, 

que fecha o circuito, enviando um sinal elétrico para o controlador interrompendo a irrigação. 
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Figura 3.16 - Sensor de chuva 

Fonte: IRRICOMRIO, 2014 

3.5. Comunicação/Transmissão de Dados 

3.5.1. Protocolo ZigBee 

É um protocolo utilizado para transmissão de dados que utiliza o padrão de comunicação 

IEEE. É muito utilizado por sua rápida comunicação multi-pontos, conhecida como redes tipo 

mesh, que reenviam as informações para cada dispositivo até atingir o destino final. Dentre as 

vantagens deste protocolo, estão a vida longa das baterias, uma rede segura, alcance do sinal a 

longa distâncias (CAETANO; PITARMA; REIS, 2014).  

 

Figura 3.17 - Rede de comunicação mesh 

Fonte: CAETANO; PITARMA; REIS, 2014 

3.6. Controladores 

Sistemas de controle surgem para gerenciar os sistemas. Estes constituem basicamente de uma 

combinação de hardware e software que atuam como supervisores (TESTEZLAF,2014). O 
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controlador eletrônico faz o gerenciamento de todo o sistema de irrigação: armazena e 

processa todas as informações que foram dadas a ele (GUIRRA; SILVA, 2010).  

Os sistemas de controle de um processo podem ser de malha aberta e malha fechada. A 

diferença entre eles é que o sistema em malha fechada possui realimentação, o que permite 

aos elementos do processo enviarem dados ao controlador para que ele atue eficientemente 

sobre o sistema, de maneira a corrigir os erros. Estes sistemas possuem um controlador ou 

uma central de controle e atuadores que são acionados à distância, por exemplo válvulas e 

aspersores na irrigação (TESTEZLAF, 2014).  

Como no sistema de irrigação temos os sensores que possuem informação sobre a umidade do 

solo que deve ser considerada pelo controlador a fim de enviar um comando para abrir ou não 

as válvulas, o sistema utilizado será o de malha fechada. A figura 3.18 apresenta uma forma 

de se organizar um processo de irrigação em uma malha fechada. 

Um sistema de controle para a irrigação automatizada deve então levar em consideração os 

seguintes fatores: 

 Monitoramento pluviométrico de acordo com dados obtidos online e em tempo 

real; 

 Necessidade hídrica de cada planta ou setor; 

 Condições de umidade do solo; 

 Condições relacionadas à vazão e pressão do sistema. 

 

Figura 3.18 - Sistema de controle de irrigação em malha fechada 

Fonte: TESTEZLAF, 2014 
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Os sistemas de controle ainda podem ser classificados de acordo com a maneira que operam o 

sistema. Podem ser de forma sequencial ou não sequencial. A forma de operação sequencial é 

utilizada quando se faz necessário irrigar a área toda de uma só vez. Assim um temporizador 

aciona as válvulas por um determinado tempo e estas se fecham automaticamente depois de 

um certo volume de água (TESTEZLAF, 2014). Este sistema não é muito eficiente para a 

irrigação paisagística, uma vez que as culturas para um jardim são diversificadas. Assim, é 

utilizada a forma de irrigação não sequencial, na qual cada válvula abre no seu tempo de 

acordo com a necessidade hídrica da região em que está situada (TESTEZLAF, 2014). 

Segundo Testezlaf (2014), o sistema de controle utilizado no paisagismo é feito com comando 

elétrico com válvulas solenoides. Estes processos são sequenciais e via cabo ou wireless o 

sinal passa do controlador para as válvulas. Um componente importante deste tipo de sistema 

é o temporizador que contabiliza o tempo que a válvula ficará acionada. Nos sistemas não 

sequencias, acionados eletricamente, o controlador é microprocessado. Desta forma, é 

possível controlar as válvulas quanto à frequência de irrigação e a quantidade de água 

utilizada, que é o método mais eficiente. A diferença entre estes dois sistemas pode ser 

visualizada nas figuras 3.19 e 3.20. 

Figura 3.19 - Sistema de acionamento sequencial e não sequencial elétrico 

Fonte: TESTEZLAF (2014) apud CONTROLADORES GAL 
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Figura 3.20 - Controladores de irrigação 

Fonte: NETO, 2008 

Com o uso cada vez maior de computadores para controlar diversos sistemas, fazer cálculos 

cada vez mais complexos e monitorar milhares de variáveis ao mesmo tempo, se faz 

necessária a criação de interfaces amigáveis, que facilitem o controle do cultivo para o 

operador ou agricultor (FIG. 3.20). 

3.7. Microcontrolador 

Microcontroladores são chips inteligentes, que possuem um processador, pinos para entradas 

e saídas de dados e memória (SANTANA, 2010). É um dispositivo capaz de capturar os 

sinais dos sensores obtendo informação em tempo real sobre o sistema. O ideal é que tenha 

um instalado em cada sessão do jardim (CAETANO; PITARMA; REIS, 2014). Os 

microcontroladores (FIG. 3.21) possuem alta performance e baixo consumo energético, 

podendo processar várias informações sejam elas analógicas e/ou digitais, além de possuir 

capacidade de comunicação wireless com outros componentes do sistema, ou com a central de 

comando.  
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Figura 3.21 - Microcontrolador PIC 

Fonte:SANTANA, 2010 

3.7.1. Filtros: 

A filtragem consiste em oferecer um bloqueio para as impurezas da água, quando esta passa 

por orifícios bem pequenos. Os filtros no sistema de irrigação devem ser escolhidos de acordo 

com os emissores e a qualidade da água, uma vez que o objetivo da utilização destes é reduzir 

o bloqueio físico dos emissores. Podem separar as partículas por meio da centrifugação, de 

uma tela, ou outros mecanismos que impedem que as impurezas cheguem até o sistema 

(ESTEVES; SILVA; PAES; SOUZA, 2012). 
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4. DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

Segundo Lima (2014), a vazão e a taxa de precipitação dos setores devem ser levados em 

consideração para o dimensionamento de um sistema de irrigação paisagística. A precipitação 

deve ser a mesma dentro de um setor e a vazão dos setores deve ser mais uniforme, pra não 

prejudicar o conjunto motobomba quando alterados os setores. Assim, os procedimentos para 

o dimensionamento são (LIMA, 2014; NETO, 2008):  

1. Levantamento da área a ser irrigada; 

2. Definição da demanda de água e energia; 

3. Alocação dos emissores; 

4. Calcular a vazão total do sistema; 

5. Separação dos setores; 

6. Cálculos hidráulicos para tubulação e válvulas; 

7. Dimensionamento do controlador, sensores e cabos elétricos; 

8. Listagem de materiais e orçamento; 

9. Apresentação do design e detalhes. 

A escolha dos emissores é feita considerando o alcance e vazão (LIMA, 2008). Como pode 

ser visto na figura 4.1, a escolha também leva em consideração o tamanho do emissor, o bocal 

e algumas especificações, como referentes à pressão do sistema. 

 

Figura 4.1 – Especificações aspersor tipo spray 

Fonte: RAIN BIRD, 2008 
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Figura 4.2 – Design de um sistema de irrigação 

Fonte: Adaptado de RAIN BIRD, 2008 

Um projeto de irrigação paisagística deve ser o mais detalhado o possível (FIG. 4.2), 

especificando as diferentes sessões, culturas, tubulação e acima de tudo, sempre levando em 

consideração a beleza do paisagismo. 
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5. CONCLUSÃO 

Como a água é um recurso limitado, é muito importante utilizar métodos cada vez mais 

eficientes de irrigação. Como o auxílio do controle e automação de processos, estes métodos 

se tornaram simples de serem aplicados e com diversas alternativas. Métodos podem ser 

aplicados para tornar a irrigação eficiente desde a utilização de bombas, até malhas de 

controle complexas que garantem a redução do desperdício de água em cada etapa do 

processo.  

Este trabalho abordou diversos tópicos do curso de engenharia de controle e automação, 

principalmente da área de eletrônica, e além disto, permitiu o estudo de uma área que está 

crescendo muito em tecnologia que é a irrigação.  

O objetivo principal foi o estudo de dispositivos e métodos de controle e automação que 

permitissem uma irrigação eficiente e foi obtido com êxito.  

Apesar de que, neste trabalho, a abordagem principal foi a redução do desperdício da água 

sem prejudicar a beleza dos jardins, sistemas automatizados podem ser incrementados para 

uma eficiência energética, redução de mão de obra e custos. Isto ocorre devido ao uso de 

sensores e dispositivos cada vez mais precisos, tecnológicos e eficazes. Além disto, também é 

possível abordar outros tipos de comunicação de dados e também criar uma interface para 

melhor acompanhamento do processo pelo usuário. 
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