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RESUMO 

 

 Este trabalho foi realizado com o objetivo de se estudar projetos em estado da arte de 

automação na irrigação, suas técnicas de controle, instrumentação utilizada, tratamento de 

dados, tipos de comunicação e suas vantagens e limitações. Foram estudados três trabalhos, 

sendo que todos possuem como ponto de convergência a utilização de sensores para medição 

da umidade do solo em conjunto módulos de comunição sem fio.  Através destes trabalhos foi 

realizado um paralelo entre seus métodos, materiais e resultados a fim de, ao final do estudo, 

propor um sistema mais completo, composto de elementos de todos os trabalhos. Os trabalhos 

estudados foram a tese de doutorado do Engenheiro Elétrico Paulo Henrique Cruz Pereira, 

realizada na Universidade Federal de Lavras, dissertação de mestrado do Engenheiro 

Agrônomo Tadeu Macryne Lima Cruz, realizada na Universidade Federal do Ceará e a tese de 

doutorado do Engenheiro Agrícola Tadeu Miranda de Queiroz, realizada na Universidade de 

São Paulo.  
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ABSTRACT 

 

 This work was carried out in order to study automatic irrigation projects in state of the 

art, its control techniques, used instrumentation, data processing, types of communication and 

its advantages and limitations. It was studied three papers, in such way that all of them have 

as common point the use of sensors to measure the ground humidity mounted with wireless 

modules. Through these papers a parallel was made between its methods, materials and results 

in order to, in the end of this work, propose a more complete system using elements from all 

three papers. The analyzed papers were: Electric Engineer Paulo Henrique Cruz Pereira PhD 

thesis, made in the Federal University of Lavras, Agronomy Engineer Tadeu Macryne Lima 

Cruz Master's thesis, made in the Federal University of Ceará and Agricultural Engineer 

Tadeu Miranda de Queiroz, made in the University of São Paulo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 De acordo com Testezlaf (2011), um fato comprovado sobre a irrigação é que o 

homem desvia cursos d'água para irrigar suas plantações desde a pré-história. Foi o uso desta 

técnica que possibilitou ao homem se estabelecer em zonas áridas e semiáridas, tornando 

estes locais permanentemente habitáveis. Desde cedo o homem entendeu que não só ele 

precisava de água para viver, mas, que as plantas se tornavam mais verdes e tinham uma 

maior produção com a presença da mesma. 

 O desenvolvimento de várias civilizações antigas pode ser traçado através do sucesso 

da irrigação. A irrigação antiga trazia como consequência direta dois grandes impactos: 

suprimento de alimento e aumento da população. Dados históricos apontam o 

desenvolvimento de civilizações nas proximidades de grandes rios como o rio Nilo, no Egito, 

por volta de 6000 A.C., rio Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, por volta de 4000 A.C., e Rio 

Amarelo, na China por volta de 3000 A.C. Na Índia, há indícios da prática da irrigação em 

2500 A.C. Nas civilizações antigas a irrigação era praticada através do represamento da água 

em diques. Com o avanço da tecnologia e divulgação das mesmas, a irrigação espalhou-se 

por várias partes do mundo (MELLO e SILVA, 2007). 

 De acordo com Mello e Silva, 2007, a China possui a maior área irrgada do planeta, 

sendo superior a 52 milhões de hectares. O Brasil ocupa a 17
a
 posição, com mais de 2,6 

milhões de hectares irrigados (Tabela 1.1). A maioria da área irrigada do mundo teve seu 

desenvolvimento recente. Em 1961 era cerca de 137 milhões de hectares, que se expandiu a 

uma taxa de 2% ano ano. Atualmente esta taxa é de 1%. 

 

Tabela 1.1- Países com maior área irrigada segundo a FAO, dados referente ao ano de 1998. Fonte: 

MELLO e SILVA, 2007. 
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 A irrigação no Brasil, dado os fatores climáticos, tem funções diferentes de acordo 

com as regiões. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ela atua como uma técnica 

complementar para compensar a irregularidade de chuvas, já no semi-árido do Nordeste a 

irrigação é uma técnica absolutamente necessária (MELLO e SILVA, 2007). Segundo 

Brunheroto (2004), temos no Brasil um grande contraste na distribuição de água versus 

população, 68% da água do Brasil se encontra onde há apenas 7% da população (região 

Norte) e 42% da população se encontra onde há 6% do total de água (região Sudeste), estes 

números também explicam o porque de 50% da irrigação mecanizada por aspersão estar 

localizada na região Sudeste, menor disponibilidade requer uma melhor gestão da água. 

 

 

Tabela 1.2 - Distribuição de água por regiões do Brasil e distribuição de pivôs no ano de 2003. Fonte: 

Brunheroto, 2004. 

 O advento da tecnologia proporcionou uma revolução na ciência e na arte da 

irrigação, e com isso alcançou-se um alto conhecimento das relações interativas solo-

cultivos-água, decorrentes do clima e métodos de aplicação da água. Tais avanços 

tecnológicos coincidiram com uma série de inovações com recursos computacionais que 

permitiram práticas mais eficazes de aplicação de água, fertilizantes e controle de umidade do 

solo (PAZ et. al, 2000). 

 Ainda segundo Paz (2000), o estudo e monitoramento, durante o desenvolvimento das 

culturas, condições de solo e clima permitiram calcular com alta precisão, a necessidade para 

cada época do crescimento da cultura, a partir de instrumentos de medida e controle 

instalados no campo e operados por modelos computacionais.  
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 No caso de sistemas de irrigação que atuam em grandes áreas, no caso do pivô central, 

a comunicação via cabo se torna inviável dado a grande distância. Neste contexto sistemas de 

transmissão de dados via rádio frequência são uma alternativa viável e cada vez mais 

atraente, e com isso a exemplo da mecanização, a irrigação poderá ser de precisão (Queiroz et 

al, 2007).  

 

1.1.  Objetivo 

 

 Este trabalho de conclusão de curso tem como foco estudar três trabalhos de 

controle de irrigação agrícola.  

 Traçar um paralelo entre os sistemas, apontando as vantagens e desvantagem de 

cada sistema. 

 Propor um sistema com elementos dos três trabalhos. 

  

1.2.  Justificativa do Trabalho 

 Segundo Silva, 2012, aproximadamente 20% da população mundial não tem acesso a 

água potável e cerca de 40% não dispõe de água suficiente para uma estrutura adequada de 

saneamento básico e higiene. Em 20 anos, a quantidade média de água disponível para cada 

indivíduo será reduzida a um terço da atual. Em 2050, a depender das taxas de crescimento 

populacional e das iniciativas políticas tomadas para minorar a crise, a escassez de água 

afetará quase 3 bilhões de pessoas. Nos países em desenvolvimento, a demanda por água 

deverá crescer significativamente, em virtude do aumento populacional aliado às expansões 

industrial e agrícola. 

 A agricultura responde hoje por 70% do consumo mundial de água. A expansão das 

fronteiras agrícolas tem, portanto, significativo impacto sobre a disponibilidade hídrica, 

tornando-se imprescindível o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias que 

reduzam o consumo de água destinada à irrigação(SILVA, 2012).   

 Além da economia de recursos hídricos, espera-se, que sistemas de irrigação mais 

automatizados e melhor contralados gerem uma economia no consumo de energia, dado que 
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estes sistemas possuem lógicas de controle que evitem ativação desnecessárias de motores 

elétricos e sistemas de controle de baixa potência. Outro fator que vale a pena ressaltar é a 

mudança na mão-de-obra, que antes era composta por muitos trabalhadores focados em 

operação e manutenção corretiva e, após a implantação de um sistema mais avançado, será 

reduzida a um grupo menor focado em operação e manutenção preventiva, gerando economia 

com salários e reduzindo o prejuízo devido a paradas no sistema. 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Irrigação 

 

 Existem várias definições para o termo irrigação fornecidas por diferentes autores ao 

longo da história da ciência agrícola. Para efeitos práticos e de fácil entendimento, a irrigação 

será definida aqui como: as técnicas, formas ou meios utilizados para aplicar água 

artificialmente às plantas, procurando satisfazer suas necessidades e visando a produção 

ideal para o seu usuário. Esta definição engloba todas as formas de irrigar uma planta, desde 

aquela realizada com uma simples mangueira de jardim até o equipamento de irrigação mais 

sofisticado (TESTEZLAF, 2011). 

 Neste trabalho será focado apenas na irrigação para agricultura, excluindo-se assim, a 

irrigação ornamental. Segundo Brunheroto (2004), as principais vantagens da irrigação na 

agricultura são: 

 Aumento da produtividade de terras exploradas. 

 Melhora na qualidade da produção agrícola. 

 Permite gerenciamento da cultura aplicando água quando necessário. 

 Permite o controle do período de plantio. 

 Maior geração de empregos por R$ investidos. 

 Viabiliza a exportação assegurando qualidade e previsibilidade da colheita. 

 Reduz desmatamento de novas áreas.  
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2.1.1. Tipos de Irrigação 

 

 Na Tabela 2.1 está apresentado a classificação da Comissão Internacional de Irrigação 

e Drenagem dos Sistemas de Irrigação. Será usada a classificação de Testezlaf (2011), por ser 

mais restrita. 

Irrigação integral 

 

Macroirrigação 

Ao ar livre 

Escorrimento 

Irrigação de nível 

Irrigação inclinada 

Plano inclinado 

Cavaletes 

Faixas 

Submersão 
Canteiros 

Caldeiras 

Infiltração 
Sulcos 

Minissulcos 

Condutores sob pressão Aspersão 

Com controle do lençol freático 
Rega subterrânea 

Irrigação localizada 

 

Microirrigação 

Condutores enterrados 

Irrigação superficial 

Ao ar livre 
Sulcos 

Caldeiras 

Condutores sob pressão 

Gotejamento 

Irrigação por linhas 

Miniaspersão 

Tabela 2.1- Classificação da Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem dos Sistemas de 

Irrigação. Fonte: Raposo, 1996. 

 

Figura 2.1- Métodos de irrigação e seus principais sistemas. Fonte: Testezlaf, 2011. 
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2.1.1.1. Irrigação por Aspersão 

 

 Segundo Mello e Silva (2007) neste método de irrigação a água é aplicada ao solo 

como uma chuva  uniforme de média intensidade, com o objetivo que a infiltração se 

processe no ponto que alcança. O processo de aplicação consiste na passagem de um jato 

d'agua em grande velocidade por um aspersor de modo que a água se disperse no ar em forma 

de um conjunto de gotas, distribuindo-se uniformemente sobre a superfície do terreno, com 

objetivo de conseguir uma distribuição uniforme entre vários aspersores. 

 A irrigação por aspersão beneficia, no mundo, uma área total de cerca de 28 milhões 

de hectares, o que corresponde a cerca de 10% da irrigação global existente. Temos de 

ressaltar que esse crescimento se deve principalmente a grande difusão da instalações 

semimoventes (que são verdadeiras máquinas de irrigação), sobretudo a irrigação por pivô-

central (RAPOSO, 1996). 

2.1.1.2. Irrigação por pivô central 

 

 A tecnologia de irrigação por aspersão começou a ser desenvolvida desde a segunda 

guerra mundial com a invenção dos aspersores rotativos e da disponibilidade de tubos de 

alumínio com preços razoavelmente acessíveis. Entretanto, por volta de 1950, apareceu no 

estado de Nebraska (EUA) o primeiro sistema irrigação por pivô central, inventado por Frank 

Zybach. Este sistema foi patenteado em 1952 e sua produção em série começou 1 ano depois 

(TESTEZLAF, 2014). 

 Em regiões com clima seco a irrigação por pivô central é geralmente implementada, 

desse modo o cultivo torna-se possível onde antes não seria, como mostrado na figura 2. Esse 

sistema consiste em aplicar água sob a forma de aspersão, onde o aspersores estão localizado 

em uma haste que tem como apoio torres que se movem auxiliadas por rodas pneumáticas 

acionadas por motores. As torres se movem de forma circular, o que faz com que área 

irrigada seja em função do comprimento (raio) do pivô ao quadrado. Quando maior for o 

comprimento do pivô menor é o custo por unidade de área, o que leva a se trabalhar, 

normalmente, com pivôs de grande comprimento (MELLO E SILVA, 2007)   
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 Segundo Queiroz (2007), uma vez que a linha lateral do pivô possui trajetória circular, 

há necessidade de cuidados especiais no projeto de abrangência do sistema, para se ter uma 

distribuição de água mais uniforme possível sobre a área irrigada. Deste modo tenta-se 

reduzir perdas pelo excesso ou déficit hídrico. Para isso, é preciso tem em mente que os 

aspersores localizados próximos à base fixa do pivô cobrem áreas menores do que aqueles 

localizados ao final do pivô o que implica que a vazão de água dos aspersores deve ser 

crescente ao longo do pivô. 

 

Figura 2.2- Imagem aérea de propriedades que utilizam pivô central, Jordânia. Fonte: Página Terra 

vista do céu, 2014. Disponível em: < http://terravistadoceu.com/foto/centro-pivo-de-irrigacao-wadi-

rum-regiao-de-maan-j/>. 

2.1.2. Elementos do sistema 

 

 Abaixo está representado um sistema de irrigação por pivô central , o funcionamento 

deste está ligado a disponibilidade de uma fonte de água com disponibilidade suficiente e 

uma fonte de alimentação para os motoredutores. 
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Figura 2.3- Esquema de uma vista lateral de um pivô central. Fonte: Testezlaf, 2011. 

 

Figura 2.4- Esquema de instalação de um pivô central. Fonte: Testezlaf, 2011. 

Segundo Tesztelaf (2011), pode-se caracterizar o sistemas em: torre central, caixa de 

controle, anel coletor, tubulação de distribuição, torres móveis, conjunto moto-redutor, junta 

flexível, lance final em balanço e canhão final. 

 

2.1.2.1. Torre Central Fixa 

 

 Localizada no centro da área irrigada, é uma estrutura fixa na qual toda a estrutura 

móvel está ligada. A estrutura da torre fixa e sua ancoragem deve ser projetada de forma 

adequada, pois ela é submetida a esforços consideráveis no momento em que a lateral executa 

o movimento circular juntamente com o bombeamento da água através da tubulação. 

Portanto, é necessário que a torre central seja instalada sobre uma base de concreto armado, 

tendo, geralmente, uma área da base de aproximadamente 3,0 x 3,0 m e o volume do bloco de 

9,0 m
3
. 
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Figura 2.5- Modelo de torre central de um pivô central fixo. Fonte: Testezlaf, 2011. 

 

2.1.2.2. Caixa de Controle 

 

 Nesta está localizada o comando central elétrico do sistema, ela contém: chave geral, 

que permite ligar e desligar a conexão elétrica, a chave de partida, que possibilita ligar o pivô 

para frente ou em reversão, voltímetro, horímetro, o relê percentual, que determina regular a 

velocidade do sistema, e quando existir, o monitoramento da aplicação de fertilizantes ou 

agroquímicos. 

 

 

Figura 2.6- Caixa de controle de pivô central. Fonte: Testezlaf, 2001. 
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2.1.2.3. Anel Coletor 

 

 Sistema que permite que o cabo de alimentação de energia saia da torre central para 

alimentar as torres móveis sem que esse cabo se enrole ao longo da tubulação devido a sua 

movimentação circular. 

  

Figura 2.7- Anel coletor utilizados em pivô: cabo externo à tubulação (esquerda) e interno (direita). 

Fonte: Testezlaf, 2011. 

2.1.2.4. Tubulação de Distribuição 

 

 Também chamada de linha lateral dotada de aspersores ou sprays , é constituída 

geralmente por tubos de aço zincado. 

 

Figura 2.8- Exemplo de tubulação de distribuição. Fonte: Testezlaf, 2011. 
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2.1.2.5. Torres Móveis (unidades propulsoras) e Conjunto 

Motoredutor 

 

 As torres móveis sustentam todo o conjunto de tubulações de distribuição com seus 

aspersores. Distanciadas em média a cada 39m ao longo da linha lateral. São equipadas com 

pneus tipo trator de banda de rodagem larga, motoredutor, caixa de controle da torre, sistema 

cardã e redutores de roda.  

 A movimentação de cada torre é realizada pelo acionamento elétrico de um 

motoredutor, constituído de motor elétrico blindado e um moto-redutor com engrenagens 

para serviço pesado. O torque é transmitido aos redutores de rosca sem fim das rodas através 

de eixos cardãs. 

 

Figura 2.9- Torre móvel de pivô central, com destaque para o conjunto motoredutor. Fonte: 

Testezlaf, 2011. 

 

2.1.2.6. Junta articulada ou flexível 

 

 A união entre dois lances de torres é feita por juntas flexíveis articuladas que deve 

permitir movimentos em qualquer direção e evitar a transmissão de esforços às torres 

subsequentes, evitando que elas possam tombar num movimento de reação. 
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Figura 2.10- Vista de junta flexível. Fonte: Testezlaf, 2011. 

 

2.1.2.7. Lance Final em balanço e Canhão Final 

 

 É um prolongamento da tubulação do pivô, sustentado por cabos de aço conectados a 

ultima torre, instalado no final do lance em balanço temos o canhão final. Ambos com 

objetivo de incrementar a área irrigada.  

 

Figura 2.11- Canhão final no lance final em balanço do pivô. Fonte: Testezlaf, 2011. 

2.2. Automação e eletrônica 

  

 A automação além de controlar a aplicação de água, permite também o controle das 

operações de fertirrigação, retrolavagem de sistemas e que o acionamento de conjuntos moto-

bomba sejam realizados à distância. Outro ponto a salientar é que, neste momento, quando os 

órgãos governamentais passam a discutir a questão da preservação dos recursos hídricos, 

tendo como medida coibitiva o pagamento do uso da água pelos diferentes usuários (urbano, 
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industrial e agrícola), a contribuição de sistemas automáticos de controle na área de manejo 

de irrigação poderá ser significativa no sentido de reduzir os custos de produção e diminuir os 

impactos da irrigação sobre a disponibilidade destes recursos (TESTEZLAF, 2014). 

  

 Atualmente, nota-se intensa modificação no meio rural. Esta se deve ao uso intensivo 

de tecnologias de ponta, que tem como objetivo aumentar a capacidade de trabalho na 

propriedade e a precisão dos equipamentos, visando a racionalização do uso dos recursos 

naturais e a redução do impacto ambiental gerado pela agroindústria. Esse avanço está sendo 

possível ao uso da automação, instrumentação e ferramentas de suporte à tomada de decisão 

(QUEIROZ, 2007 apud MANTOVANI; QUEIROZ; DIAS, 1998). 

 

2.2.1. Vantagens e limitações da automação na irrigação. 

 

 Há várias vantagens em se utilizar sistemas de controle na irrigação. Segundo Gornat 

e Silva (1990), podemos citar: 

2.2.2. Vantagens 

 

 Economia de recursos hídricos, dado a possibilidade de monitorar os 

volumes aplicados com maior precisão, momento de irrigação definido mais 

correto e não ocorrência do esvaziamento ou drenagem das tubulações após a 

irrigação. 

 

 Economia de energia, operação do sistema de bombas é otimizado realizando 

apenas o trabalho necessário para suprir as necessidades de irrigação, 

evitando-se a superutilização do sistema. 

 

 Economia de mão-de-obra, como a maioria das operações que ocorrem em 

um evento de irrigação podem ser automatizadas, como por exemplo, o 

ligar/desligar de bombas, abertura e fechamento de registros e válvulas e 

registros, fertirrigação, retrolavagem de filtros, pode ocorrer uma substancial 

diminuição na necessidade de mão-de-obra e no custo operacional dos sistema. 
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 Economia de fertilizantes com a automatização da operação de adubação 

permite-se administrar quantidades de adubos de forma mais precisa com 

aplicações a baixas concentrações. 

 

 Melhor administração da atividade agrícola por permitir um controle 

centralizado de várias atividades, com o monitoramento do sistema sendo 

executado com segurança e precisão, os sistemas de controle permitem 

tomadas de decisão mais rápidas e baseadas em históricos de aplicações de 

água e de fertilizantes. 

 

2.2.3. Desvantagens 

 

 Custo elevado, dado que a incorporação de sistemas de controle a projetos de 

irrigação exigem um investimento elevado por parte do agricultor, 

encarecendo assim o seu custo inicial e limitando-se o seu uso a agricultores 

capitalizados. 

 

 Mão-de-obra especializada considerando a complexidade dos sistemas de 

controle e as suas forma não amigáveis de programação exigem uma mão-de-

obra especializada e treinada no uso e no gerenciamento de informações. 

 

 Confiança excessiva no sistema de controle acreditando que o sistema 

automático é a solução para todos seus problemas e que o mesmo consegue 

auto solucionar falhas técnicas e humanas, os agricultores passam a confiar 

excessivamente no sistema e torna-se relapsos com tratos culturais, com a 

manutenção preventiva do sistema, e principalmente em verificar se o manejo 

adotado automaticamente satisfaz as necessidades de sua cultura. 
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2.2.4.  Sensores 

 

2.2.4.1. Tensiômetros 

 

 Desenvolvido em 1992, por Willard O. Gardner (AZEVEDO e SILVA, 1999 apud 

CAMARGO et al., 1982), o tensiômetro é usado para medir a tensão com a qual as partículas 

de água estão retidas no solo, fenômeno conhecido como potencial matricial. Dispondo-se da 

relação entre o conteúdo de água no solo e a tensão em que ela se encontra pode-se 

estabelecer, indiretamente, o teor de água no solo a partir das leituras desse aparelho. 

Segundo Azevedo e Silva,( 1999 apud CAMPBELL & MULLA, 1990), de todos os métodos 

disponíveis para conhecimento dos potenciais de água no solo em irrigação, o tensiômetro é 

talvez o mais utilizado. 

  

 Segundo Azevedo e Silva (1999), "Em comparação com outros métodos de controle 

da irrigação, tensiômetro tem como vantagens: o conhecimento em tempo real da tensão de 

água no solo e, indiretamente do teor de água no solo; utilização do conceito de potencial, 

medindo diretamente a energia de retenção da água pelo solo; facilidade de uso, desde que 

convenientemente instalado, mantido e interpretado; e custo relativamente baixo e facilmente 

encontrado no comércio, possibilitando maior aplicação por parte de agricultores irrigantes". 

 

 

Figura 2.12 - Vista em perspectiva e partes componentes de um tensiômetro munido de um 

vacuômetro metálico. Fonte: Azevedo et al, 1999. 
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2.2.4.2. Sensor capacitivo 

  

 Segundo Cruz (2007), o sensor capacitivo se baseia no princípio da capacitância 

elétrica. O seu comportamento é eletroestático, similar ao de um capacitor de placas planas. 

Portanto, um campo elétrico é formado entre as suas placas e ocorre uma perturbação quando 

qualquer material permanecer dentro do campo elétrico. Qualquer material isolante que 

preenche o espaço entre as placas de um capacitor é denominado de dielétrico e possui um 

valor específico, que varia de acordo com a sua composição. 

 A grande diferença entre as constantes dielétricas da água e as partículas do solo torna 

possível um acompanhamento contínuo do teor de água no solo através do sensor capacitivo. 

Isto é, ele pode monitorar a umidade do solo com base na variação do dielétrico, já que a 

mudança deste vai resultar na variação do campo elétrico gerado entre os eletrodos do sensor 

(CRUZ, 2007).  

 

Figura 2.13 - Sensor capacitivo FDR (direita) e Sensores capacitivos FDR revestidos com 

resina. Fonte: CRUZ, 2007. 

 

2.2.4.3. Sensor de chuva 

 

 Irrigar uma área durante uma chuva resulta em plantas demasiadamente saturadas e 

água desperdiçada. O sensor de chuva disponibiliza a forma mais simples e eficaz de impedir 

que os aspersores funcionem durante ou após períodos de chuva. O sensor interrompe a 
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irrigação agendada quando detecta um nível predefinido de chuva.  Este processo automático 

garante que os terrenos não sejam irrigados durante o período chuvoso, assim que a chuva 

termina, o sensor permite que o controlador retorne a atividade normal (CASARRIGA, 

2014).  

 

Figura 2.14- Sensor de chuva Mini Clik da Hunter. Fonte: Hunter, disponível em: 

<http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_miniclik_pt.pdf>. 

 

Figura 2.15- Sensor de chuva. Fonte: Mendes, 2004. 

 

2.2.4.4.  Medidores de vazão. 

 

 Medidores de vazão são sensores que tem como finalidade a medição de  valores de 

vazão em determinado sistema de hidráulico. Através dos dado obtidos por esse instrumento 

é possível realizar o controle de motores, calibrar (com maior facilidade) sensores e atuadores 

e válvulas além de monitorar a quantidade de água (ou outro fluido) que está sendo usada 

para determinada operação e o consumo da mesma Os medidores industriais podem medir a 

vazão volumétrica (volume/tempo) ou mássica (massa/tempo).  
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Figura 2.16- Modelo de medidor eletromagnético de vazão. Fonte: Ferreira, 2012. 

 

2.2.5.  Atuadores 

2.2.5.1.  Conjunto Motobomba 

 

 A unidade de bombeamento tem a função de fornecer a pressão requerida para que 

água possa se movimentar da fonte até a área de produção e, também, em sistemas 

pressurizados fornecer pressão suficiente para que a mesma seja aplicada pelo aspersores, 

sprays ou emissores (TESTEZLAF, 2014). O conjunto motobomba utilizado na aspersão é 

formado por bomba de pressão ou centrífugas de eixo horizontal ou do tipo turbina, e por 

motores elétricos (MELLO e SILVA, 2007), neste sistema o motor transforma energia 

elétrica em energia mecânica e a bomba transforma a energia mecânica em energia potencial 

e energia cinética. 

 

2.2.6. Automação e sistemas de controle.  

 

 Segundo Pereira (2011), pode-se definir um sistema de controle como um dispositivo 

(controlador) ou conjunto de dispositivos (controladores) que comandam o comportamento 

de vários dispositivos (equipamentos, atuadores, etc.). Todo processo necessita de um tipo de 

controlador para que haja viabilidade econômica e uma segurança aceitável. Sistemas de 

controles podem ser simples (como um controle liga-desliga de um ventilador em função de 
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uma temperatura pré-determinada) ou muito complexos (como a planta de um reator nuclear 

para a produção de energia elétrica). 

 

2.2.6.1. Painéis de controle. 

 

 Painéis de controle são geralmente os controladores predominantes nos pivôs de 

irrigação do agricultor brasileiro, alguns sistemas automáticos já operam em malha fechada 

monitorando sensores de solo e clima, alguns contam até com controle remoto ("wireless"), 

porém a grande maioria são sistemas dedicados simples que executam um programa de 

gerenciamento de portas que permite abrir e fechar válvulas em datas e horários de tempo 

pré-programados (QUEIROZ, 2007). 

 Segundo Testezlaf, (2014) painéis de controle possuem geralmente: chave geral, para 

desligar e ligar as conexões elétricas do sistema, a chave de partida, que possibilita ligar o 

pivô para frente ou em reversão, voltímetro, horímetro, e o relé percentual, que determina a 

velocidade do sistema de modo que o valor percentual indica a relação de tempo entre a 

ativação da última torre e o desligamento da mesma. 

 Nota-se facilmente que esse controle por painéis eletromecânicos e eletrônicos (em 

alguns casos) possui uma tecnologia ultrapassada e baixo nível de controle e confiabilidade já 

que são sistemas simples de liga e desliga com opção de controle de velocidade apenas.  

 

Figura 2.17- Painel de controle comum. Fonte: Valley, 2014. Disponível em: 

<http://www.valleyirrigation.com/valley-irrigation/pt/tecnologia/pain%C3%A9is-de-controlo/classic> 
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2.2.6.2. Microcontroladores 

 

 A definição de um microcontrolador é: um pequeno componente eletrônico que possui 

grande inteligência programável, essa inteligência é proveniente da sua Unidade Lógica 

Aritmética, onde as operações lógicas e matemáticas são executadas. A lógica responsável 

por essas operações é estruturada na forma de um programa e gravada dentro do componente, 

este por sua vez executa a lógica toda vez que for alimentado. 

 Utilizado no controle de processos, que deve ser entendido como o controle de 

periféricos como relés, sensores, LEDs, displays, etc. São chamados de controles lógicos 

porque a operação realizada pelo microcontrolador depende de ações lógicas que devem ser 

executada de acordo com o estado dos periféricos de entrada e saída, por exemplo, um sensor 

de umidade fechando uma válvula solenóide. 

 Sistemas baseados em microcontroladores estão presentes nas mais diversas áreas do 

mercado, como por exemplo automação industrial, automação predial, setor automobilístico, 

setor agrícola, eletrodomésticos, telecomunicações, etc. 

 

Figura 2.18 - Modelo de microcontrolador Basic Step. Fonte: Queiroz, 2007. 

2.2.6.3. Controladores Lógicos Programáveis 

 

  Um Controlador Lógico Programável (CLP) nada mais é que um sistema 

eletrônico para uso industrial, dotado de uma memória programável na qual o usuário insere 
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um conjunto de instruções a fim de criar uma lógica, esta lógica atuará enviando sinais para 

as saídas (digitais ou analógicas) do sistema de acordo com o valor recebido nas entradas 

(digitais ou analógicas) do sistema. Nas entradas do sistemas está os sensores reposáveis por 

perceber o ambiente (instrumentação) e nas saídas os elementos responsáveis por atuar no 

sistema, modificando o estado do mesmo ou apenas mantendo o atual estado do sistema. 

 Segundo Pereira, 2011 (apud FRANCHI; CAMARGO, 2009), o Controlador Lógico 

Programável (CLP) foi criado devido a uma necessidade da indústria automotiva norte-

americana. Devido a grande dificuldade de se alterar a lógica de controle de painéis, e o 

tempo e dinheiro perdido para esta tarefa, em 1968, a General Motors implantou um sistema 

baseado em CLPs na Hydronic Division. 

 Ainda de acordo com Pereira (2011), os CLPs houve dois períodos de evolução que 

merecem um maior destaque: de 1970 à 1974, com a adição de funções de temporização e 

contagem, funções aritméticas, manipulação de dados, e introdução de terminais de 

programação de CRT (Cathode Ray Tube), em complemento das funções de intertravamento 

e sequenciamento já existentes. 

 De 1975 a 1979 foram adicionados maiores recursos de software que permitem 

expansões na capacidade de memória, controladores analógicos de malha fechada com 

algoritmos PID, utilização de estações remotas de interfaces de E/S (Entradas e Saídas) e a 

comunicação com outros equipamentos.  

3. Casos a serem estudados 

 

 Neste capítulo será abordado os três trabalhos que serão estudados nesta monografia, 

sendo eles: 

 

3.1.  Sistema automatizado de irrigação por pivô central 

 

 Um estudo realizado a partir da instalação de um sistema automatizado, constituído 

por um controlador lógico programável, sensores de pressão, umidade do solo e 

posicionamento, inversor de frequência e  o uso de redes industriais, para o controle da 
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estação de bombeamento do pivô central, do Campus da UFLA. Através deste sistema o autor 

tem como principais objetivos:   

 Determinar os valores ideais dos parâmetros de operação da bomba associados às 

diversas posições angulares assumidas pela lateral móvel.  

 Realizar avaliação comparativa dos processos teóricos de cálculo que permitem 

prever os valores ideais dos parâmetros de operação da bomba associados às diversas 

posições angulares da lateral móvel. 

 Realizar avaliação comparativa da eficácia do inversor de frequência em conjunto 

com o controlador lógico programável  (quantificada através da proximidade entre os 

valores medidos e valores ideias dos parâmetros de operação da bomba). 

 

3.1.1. Materiais e métodos  

  

 Para a execução deste trabalho foi necessário realizar um mapeamento da área irrigada 

quanto à umidade e declividade, para isso foi necessário a instalação de sensores e 

transdutores de umidade em toda a área. Entretanto a comunicação entre os sensores com o 

inversor de frequência possui dois fatores limitantes: a demanda por cabos de comunição, as 

vezes tornando inviável a instalação devido a perdas do sinal, e o outro fator limitante é o 

número de sensores que podem ser ligados diretamente ao inversor de frequência. Como 

solução adotou-se a utilização de um controlador lógico programável, este recebe o sinal dos 

sensores, analisa-os e envia o sinal para o inversor de frequência para ajustar a rotação do 

motor da bomba d'água, tudo em função da declividade e umidade do solo. 

 O trabalho também incorporou a instalação de sensores de medição de umidade 

relativa do solo acoplados a microcontroladores com tecnologia Zigbee, o sinal destes 

sensores é enviado ao CLP, que analisará os dados e iniciará ou não o processo de irrigação 

por pivô central. Utilizou-se o módulo de microcontrolador Digi XBee-PRO ZB (S2B), com 

conector RPSMA, Extended-Range, programável e devidamente acoplados na placa serial 

INT700, para o módulo Digi XBee (interface Serial RS232). 
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 Ao CLP também foi conectado um encoder absoluto, para determinar o 

posicionamento da linha lateral do pivô, e 4 sensores de pressão, instalados ao longo da linha 

lateral do pivô, responsáveis pelo monitoramento da pressão de água, garantindo-se assim a 

pressão mínima do sistema. 

 

Figura 3.1- Visão geral do sistema de controle automatizado adotado que permitiu o controle da 

frequência do conjunto motobomba. Fonte: Pereira, 2011. 

 

 

Figura 3.2- Esboço do Sistema de Controle (posição x pressão x frequência), com seus componentes e 

tipos de redes de comunição envolvidas. Fonte: Pereira, 2011. 
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3.1.2. Resultados e discussão 

  

 Em primeiro lugar foi feito um levantamento de dados do sistema de irrigação, em 

estudo, sem a utilização do inversor de frequência, durante um giro completo da lateral do 

pivô, para monitoramento das condições normais de operação do conjunto motobomba. Na 

figura 3.3 temos a variação da cora da última torre do pivô em relação à uma cota arbitrária 

da base do mesmo (cota 100). Na figura temos 3.4, temos demonstrado os valores de rotação 

do conjunto motobomba (em rpm e rad/s) que foram determinados com o auxílio de um 

tacômetro ótico. 

 

Figura 3.3- Variação da cota da última torre em relação à cota arbitrária da base do ponto do pivô 

(cota 100). Fonte: Pereira, 2011. 

 

Figura 3.4- Valores de rotação do eixo do conjunto motobomba. Fonte: Pereira, 2011. 
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 Após a análise das cargas de pressão entre saída da bomba e a torre central e o 

vacuômetro na entrada na bomba, o autor deduziu a equação 4-1 para calcular a pressões 

necessárias de funcionamento, descrita a seguir, onde rα, sα e Frα representam raio do ponto de 

mínima pressão(m), declividade do terreno (m/m) e a fração da perda total.  

 

Equação 3-1: Altura manométrica em função da declividade do terreno. Fonte Pereira, 2011. 

 Após calcular os valores de pressão para funcionamento do pivô de acordo com a 

inclinação do terreno, usou-se a inversa da equação 4-2 abaixo para a definição dos valores 

de velocidade angular do eixo de acionamento da bomba.  

 

Equação 3-2: Altura manométrica em função da velocidade angular do eixo da bomba. Fonte: Pereira, 

2011. 

 A comparação entre os valores calculados de HMT (entre 90,7 e 98,4 mca) e os 

valores observados em campo (entre 110,5 e 112,5 mca) apontam, na caso do pivô analisado, 

um excesso de pressão que pode ser reduzido com a instalação de um inversor de frequência. 

Através da equações acima notou-se uma diferença entre a rotação da bomba medida em 

campo (3563 rpm) e os valores calculados (3264 rpm, para lateral móvel descendente e 3375 

rpm, para a lateral no ponto mais alto do terreno. 

 Nas figuras 3.6, 3.7 e 3.8 está demonstrado os dados coletados enquanto a unidade de 

bombeamento do pivô operava sob o controle do inversor, na figura 3.5 está representado a 

variação da cota da última torre lateral durante o seu giro em torno do pivô. De modo geral, 

as diversas estratégias adotadas para o controle de frequência da rede de alimentação do 

motor, e consequentemente da rotação da bomba, forneceram resultados próximos ao 

projetado. Essas estratégias permitiram que a frequência de rede e a rotação do eixo fossem 

proporcionais às diferenças de elevação entre o ponto do pivô  e o ponto de mínima pressão 

lateral. 
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Figura 3.5- Monitoramento da cota da última torre lateral. Fonte: Pereira, 2011. 

 

Figura 3.6- Monitoramento da frequência da rede elétrica de alimentação do motor controlado pelo 

inversor. Fonte, Pereira, 2011. 

 

Figura 3.7- Monitoramento da rotação do eixo de acionamento da bomba. Fonte: Pereira, 2011. 

 

Figura 3.8- Monitoramento da carga de pressão no tubo de subida do ponto durante o giro completo 

da lateral do pivô. Fonte: Pereira, 2011 
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 Em termos de adequação da redução de pressão obtida o uso do inversor, é preciso 

analisar duas situações distintas, os trechos entre 0°< α <160° e 320° < α < 360° e o trecho 

entre 160° < α < 320°. Na primeira situação a pressão da linha lateral ficou abaixo do valor 

projetado de 20mca mas ficou acima do valor mínimo de 17,6mca requerido pelas válvulas 

de pressão. No segundo caso a pressão da linha lateral ficou abaixo do projetado e do mínimo 

necessário pelas válvulas desse ponto 16,9mca, os desvios entre os valores projetados de 

frequência da rede e valores medidos de frequência da rede introduziram alterações nos 

valores de pressão que se somaram aos erros decorrentes das estimativas da equação 4-2, de 

modo que o efeito aditivo dos erros superou o valor da margem de segurança. 

 Para a variação destes valores de rotação estimou-se uma potência mecânica de 8,53 

kW, valor nitidamente inferior à potência mecânica do sistema sem o inversor de frequência, 

10,22 kW, ou seja, o sistema propõe uma redução de aproximadamente 19% da potência 

mecânica do atual sistema (figura 3.9). 

 

Figura 3.9- Potência ativa de potência mecânica no eixo durante o giro lateral do pivô com a unidade 

de bombeamento operando com e sem o controle de um inversor de frequência. Fonte: Pereira, 2011. 

 

 Além da redução do consumo de energia e melhora no rendimento do motor, foi 

observado uma melhora de 5% no fator de potência do sistema (0,84 para 0,88). Esta melhora 
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pode significar um economia efetiva com relação à bancos de capacitores que seriam 

necessários para corrigir o fator de potência para o mínimo de 0,92. 

  

3.2.  Estratégia de monitoramento e a automação em sistemas de 

irrigação utilizando dispositivos de comunicação em redes de 

sensores sem fio 

 

 O objetivo deste trabalho foi desenvolver estratégias de monitoramento e automação 

em sistemas de irrigação utilizando sensores capacitivos  FDR para coletar dados do 

conteúdo de água no solo através de um Rede de Sensores Sem Fio (RSSF). O sistema de 

RSSF foi constituído de 7 módulos sensores, 2 módulos multihops e um módulo mestre 

conectado ao computador. Segundo o autor a rede mostrou-se um sistema dinâmico e preciso, 

que pode auxiliar produtores e pesquisadores na tomada de decisão de irrigação. 

 Com intenção de propor uma alternativa de monitoramento e manejo de água no solo, 

este trabalho teve como foco utilizar sensores capacitivos para coletar e transmitir dados via 

rádio frequência para desenvolver estratégias de automação da irrigação e como objetivos 

específicos: 

 Definir o melhor intervalo de leitura/aquisição de dados pelos sensores de forma a 

representar bem o processo de umedecimento/secagem do solo. 

 Desenvolvimento de sistemas para o monitoramento e atuação remota em rede 

sensores sem fio. 

 Acompanhamento de sistema de irrigação em tempo real. 

 Avaliação em tempo real de necessidade de manutenção (defeito em sensores, 

correção de lâmina de água aplicada. 
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3.2.1. Materiais e métodos  

 

3.2.1.1. Local do experimento e área de teste. 

 

 O experimento foi realizado no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, localizado a 270 km 

de Fortaleza. O sistema de irrigação, dado que o foco deste trabalho foi o monitoramento do 

solo, não é do tipo pivô central, porém este sistema pode ser utilizado para o controle de um 

pivô sem maiores problemas.  

 "O sistema de irrigação foi formado por um conjunto motor bomba de 3 CV, uma 

tubulação principal de 150,0m com tubo de PVC de 100mm, uma linha de derivação de 

66,0m com tubos de PVC de 50mm e 66 linhas de 100m formadas por tubos de polietileno de 

18mm dotados de gotejadores, a cada 30 cm, com vazão de 1,49 L h
-1

 a uma pressão de 

serviço de 8,0 mca. Esse sistema de irrigação permite, pelo seu dimensionamento, uma 

irrigação de 0,5 ha por vez" (CRUZ, 2009).  

 

Figura 3.10- Área de experimento com destaque para módulos de sensores capacitivos e sistema de 

irrigação. Fonte: Cruz, 2009. 
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3.2.1.2. Sensor Capacitivo FDR e Rede de Sensores Sem Fio 

  

 O sensor capacitivo FDR utilizado para a realização deste trabalho já foi testado em 

campo e mostrou-se eficiente ao monitorar a irrigação, acompanhado de forma precisa a 

umidade do solo em tempo real, possibilitando o perfeito fracionamento da distribuição de 

água (OLIVEIRA, 2008 apud CRUZ, 2009). Para a estratégia do manejo da irrigação foi 

implementado a RSSF por Santos et. al (2008, apud CRUZ, 2009). Seu desenvolvimento foi 

realizado dado a necessidade de se economizar água e energia em campos agrícolas no semi-

árido através de melhorias nos métodos atuais de administração da irrigação. 

 O módulo dos sensor é composto pelo rádio sensor, que contém a unidade de 

processamento, e os sensores capacitivos FDR. A unidade de processamento por sua vez é 

composta por uma bateria de 12 volts, conexão com outras redes através de getways, 

microcontrolador, memória (128 kbytes a 1 Mbyte) e transceptor TRF 2.4 GHZ da Laipac, 

este último foi escolhido decorreu da capacidade de alcançar distâncias satisfatórias, 

transmissão de dados suficiente para as variáveis a serem monitoradas, baixo consumo de 

energia e disponibilidade no mercado a um preço reduzido. 

 

Figura 3.11- Módulo sensor. Fonte: Santos, 2008 apud Cruz, 2009. 
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 Quanto ao software, duas etapas foram realizadas para definir o processo de envio e 

recepção do pacote de dados dos módulos sensores. A primeira consistia no controle do 

transceptor, onde foram desenvolvidas rotinas de contagem dos pacotes de informações 

enviados e recebidos. A segunda fase baseava-se no controle das ações de transmissões dos 

sensores em situações de campo: controle, aquisição e comunicação de dados. 

 

Figura 3.12- Fluxograma do programa de comunicação dos módulos sensores. Fonte: Cruz, 2009. 

 

3.2.2. Resultados e discussão 

 

 Na imagem a seguir estão representadas as medições realizadas por três módulos 

sensores em dois dias que houveram chuvas. O dados foram colhidos minutos antes e depois 

das precipitações. Foram feitos dois gráficos, um referente aos sensores instalados a uma 

profundidade de 10cm e outro referente aos sensores instalados a uma profundidade de 25cm. 

Vale ressaltar que os pontos circulados indicam uma não continuidade do intervalo. 
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Figura 3.13- Coleta de dados de umidade em eventos de chuva. Fonte: Cruz, 2009. 

 

 Dados os resultados atingidos nota-se o potencial de utilização dos sensores 

capacitivos FDR no sistema de RSSF para monitoramento da umidade do solo em períodos 

chuvosos. E deste modo, tona-se possível o uso da irrigação suplementar como modo de 

manter a umidade do solo em níveis desejáveis quando a chuva não for suficiente. 

 As figuras 3-14 e 3-15 representam a utilização dos módulos sensores para 

monitoramento da irrigação, como na figura anterior podemos observar as respostas dos 

sensores a diferentes profundidades (10 e 25 cm), nos gráficos podemos notar a umidade 

volumétrica medida, no eixo secundário os tempos de irrigação além dos eventos de chuva 

que ocorreram no período. 
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Figura 3.14- Variação da umidade volumétrica do solo pelo módulo 37 durante o manejo. Fonte: 

Cruz, 2009. 

 

Figura 3.15- Variação da umidade volumétrica do solo pelo módulo 38 durante o manejo. Fonte: 

Cruz, 2009. 

  

 Analisando a variação da umidade volumétrica do solo entre o dia 16 de junho e 17 de 

junho nota-se que para o mesmo tempo de irrigação houve reposta diferente para a variação 

do conteúdo de água no solo. Isso infere que essa diferença pode ter sido causada pela 

porosidade do solo, condutividade hidráulica ou até mesmo diferenças climáticas entre os 

dois dias (por exemplo um dia nublado e o outro ensolarado, o que gera diferentes níveis de 
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evaporação da água). Outro fator a ser ressaltado é a estabilidade nos dados enviados pelos 

sensores instalados a 25cm de profundidade, o que mostra que a água da irrigação não estava 

sendo perdida por percolação. 

 Vale ressaltar que devido ao descarregamento das baterias ou outros contratempos, 

algumas leituras não foram realizadas ou foram realizadas tardiamente. Contudo os módulos 

sensores realizaram a comunicação com os módulos multihops, mesmo que encobertos pela 

plantação de milho e em meio às condições climáticas, o que mostrou o sistema bastante 

robusto. Em conjunto com o baixo custo os sensores capacitivos FDR em conjunto com a 

RSSF poderam auxiliar o produtor na tomada de decisão de irrigação ajudando na redução 

dos custos com água energia elétrica. 

 

3.3.  Desenvolvimento de um sistema automático para irrigação de 

precisão em pivô central 

 

 Com o objetivo de desenvolver um sistema de automação de modo a propiciar a 

irrigação de precisão em equipamentos do tipo pivô central foi construído um aparato para 

simular o funcionamento de um pivô central. No desenvolvimento do projeto foram 

utilizados módulos de rádio frequência  de 315 MHz e 433,9 MHz, microcontroladores Basic 

Step, Displays de cristal líquido, circuitos integrados, componentes eletrônicos discretos, etc. 

 Ao longo de todo o trabalho foi feito um hardware constituído de dois circuitos 

eletrônicos, sendo um deles para interface com o computador e outro para monitoramento e 

transmissão da leitura de tensiômetros para o computador via radiofrequência . Com base nos 

resultados obtidos  conclui-se que a tecnologia desenvolvida tem grande potencial para a 

aplicação prática, facilitando o manejo da irrigação. Entretanto, é necessário a utilização de 

módulos de rádio frequência com alcance maior do que os que foram utilizados, sendo os 

primeiros facilmente encontrados no mercado atualmente.  
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3.3.1. Materiais e métodos  

 

 O projeto foi dividido em duas partes, onde a primeira consistiu na montagem dos 

harwares e criação dos softwares necessários, testes com transdutores de pressão, os módulos 

de rádio frequência, os microcontroladores Basic Step e os tensiômetros, e a segunda parte na 

qual foi montado um experimento em casos para simular o monitoramento da umidade do 

solo e o controle da irrigação de um pivô central. A primeira etapa foi realizada na USP em 

Piracicaba, São Paulo, e a segunda na cidade de Barra dos Bugres em Mato Grosso. 

 Para o desenvolvimento dos aplicativos computacionais, partiu-se do princípio de que 

é possível fazer uma irrigação de precisão dividindo a área do pivô em setores (fatias), onde 

cada setor pode conter um conjunto de tensiômetros utilizando uma interface wireless, que foi 

implementada por meio de módulos de radiofrequência. Um aplicativo foi denominado de  

PivoRFusuario, ele identifica a posição da torre, e ativa por meio de controle remoto via 

radiofrequência, o circuito de monitoramento do conjunto de tensiômetros do setor seguinte. 

O outro aplicativo foi chamado de PivoRFadministrador foi utilizado para criar um arquivo 

de dados referentes à curva de retenção, à espessura das camadas, ao número de camadas por 

setor, ao número de setores e aos dados técnicos do pivô e dos tensiômetro e esse arquivo é 

utilizado pelo PivoRFusuario. 

 

Figura 3.16- Fluxograma do aplicativo PivoRFusuario (a) e PivoRFadministrador (b). Fonte: Queiroz, 

2007. 
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 Com base na leitura dos tensiômetros o aplicativo calcula a lâmina requerida para o 

setor em questão e o percentímetro para aquele setor. Com o valor do percentímetro o autor 

pode calcular a quantidade em segundos que a última torre deverá permanecer ligada e 

desligada, de modo que esse dois intervalos de tempo devem somar 60 segundos. Caso a 

lamina requerida mínima seja menor que a lâmina mínima do pivô, desliga-se o sistema de 

adução e o pivô desloca-se com velocidade máxima, sem aplicar água, para o próximo setor. 

 

Figura 3.17- Fluxograma dos aplicativos, monitoramento de tensiômetros (a), identificação da posição 

do pivô (b). Fonte: Queiroz, 2007. 

 

Figura 3.18- Fluxograma do aplicativo de controle da velocidade da última torre. Fonte: Queiroz, 

2007. 
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 Foram utilizados 3 microcontroladores para o projeto, sendo um para a identificação 

da posição do pivô e o envio da mesma para o computador, outro para receber o valor do 

percentímetro e para controlar a velocidade da última torre do pivô, e o último para fazer o 

monitoramento dos tensiômetros e enviar os valores lidos para o computador, via 

radiofrequência. 

 O circuito de monitoramento foi construído utilizando-se um microcontrolador Basic 

Step OEM com conversor A/D de 10 bits e 5 canais (o que permite até 5 tensiômetros, e 5 

camadas de solo), além de um Transmissor RF de 433,9 MHz, com alcance de 50 a 100m. O 

circuito de acionamento, por sua vez, é composto por um receptor de 315 MHz e um circuito 

integrado (CI) decodificador (decoder MC 145027) de 5 canais dos quais 3 foram usados 

(criação de 2
3 

= 8 endereços).  

 

Figura 3.19- Circuitos de acionamento (direita) e monitoramento (esquerda). Fonte: Queiroz, 2007. 

 

 Já o circuito de interface com o computador tem quatro funções básicas: identificar a posição 

da torre do pivô, controlar o circuito auxiliar de acionamento, receber os sinais dos tensiômetros e 

controlar o percentímetro do pivô. Para a identificação da posição do pivô e controle do percetímetro 

foram utilizados microcontroladores Basic Step medelo BS1. No circuito de controle remoto foram 

utilizados um transmissor RF (315 MHz) e um encoder MC 145026, e a recepção dos sinais dos 

tensiômetros é realizada por um receptor RF de 433.9 MHz 
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3.3.2. Resultados e discussão 

 

 Foram obtidos resultados referentes ao desenvolvimento, construção e avaliação do 

software e do hardware, além da calibração do transdutor, teste das cápsulas dos 

tensiômetros, duração das baterias utilizadas e comprimento dos cabos de ligação do sensor 

ao microcontrolador. 

 

 Os hardwares projetados e construídos foram testados individualmente e em conjunto. 

Os resultados mostram bom funcionamento em ambos os testes. A fim de conseguir um 

hardware de fácil utilização, pretende-se no futuro a criação de uma única placa de circuito 

impresso para desempenhar todas as funções requeridas pelo software. 

 

 O circuito identificador da posição apresentou funcionamento satisfatórios, não 

apresentando falhas durante os testes realizados. Durante os teste do circuito de controle 

remoto, não foram detectadas falhas na codificação dos circuitos, como por exemplo, o 

acionamento de dois ou mais circuitos ao mesmo tempo. Este resultado mostra que a 

tecnologia apresentada é confiável e tem grande potencial de utilização não só para o 

acionamento de circuitos eletrônicos, mas também moto bombas, válvulas e outros 

equipamentos utilizados na agricultura.  

  

 Nos teste realizados em Piracicaba, SP não foram identificados erros ou ineficiência 

na comunicação quando submetido a distâncias inferiores a 50m, porém nos testes realizados 

em Barra dos Bugre, MT, notou-se falhas na recepção nos horários do dia em que a 

temperatura se encontrava elevada (16:00 ás 19:00 horas), isso se deve ao fato de que 

módulos de rádio frequência deste tipo utilizam a atmosfera como portadora do sinal, e que 

com temperaturas elevadas o ar se torna menos denso, o que dificulta a propagação das ondas 

de rádio. 

 

 Observa-se que a comunicação entre transmissor e receptor ocorreu de maneira 

satisfatória quando a distância entre eles foi de 50 metros, sendo notado uma falha. Já quando 

a distância entre eles foi aumentada para 100 metros o sistema de comunicação RF não se 

mostrou confiável, apresentando 40% de falha. Com a distância de 150m não foi possível a 
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comunicação em nenhuma em nenhuma das repetições. O que confirma a informação do 

fabricante, que para uma aplicação segura é recomendável trabalhar com distâncias inferiores 

a 50 m. Indica-se estudar um modo de aumentar o alcance do módulos de rádio frequência 

precisa ser aumentado para a aplicação em campo. 

 

 O circuito para ajuste do percentímetro mostrou-se, dados os resultados dos teste, ser 

confiável, sendo capaz de ajustar a velocidade da última torre em função da lâmina requerida. 

É possível que o relógio temporizador do Basic Step não seja preciso, podendo ajustar os 

tempos de Liga e Desliga um pouco diferentes dos que foram calculados.  

 

 Os aplicativos foram desenvolvidos para permitir o mínimo de interação com o 

usuário, a fim de evitar erros de configuração. Nas figuras abaixo temos apresentado as telas 

principais dos aplicativos PivoRFadiministrador e PivoRFusuário.  

 

 

Figura 3.20- Tela principal do aplicativo PivoRFusuario. Fonte: Queiroz, 2007. 

   

 A imagem acima representa a tela inicial do aplicativo PivoRFusuario, apresenta 2 

menus, no menu "arquivo" o usuário tem a opção de abrir um arquivo, começar o 
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monitoramento e sair do programa. Já no menu "configurações" é possível escolher o tipo de 

solo e qual porta serial que será utilizada. 

  

 Abaixo temos a tela representada no aplicativo PivoRFadministrador, nesta há 2 

menus, sendo um o menu "arquivo" com as opções: "abrir", "salvar", "novo" e "sair". No 

painel, abaixo da tabela, estas caixas para a entrada de dados referentes ao solo, pivô, 

transdutor e tensiômetro. 

 

 

Figura 3.21- Tela principal do aplicativo PivoRFadministrador. Fonte: Queiroz, 2007. 

  

 Segundo o autor os resultados dos testes mostraram que tanto os software quanto os 

hardwares desenvolvidos apresentam funcionamento satisfatório, indicando que o sistema 

tem potencial para aplicação prática, porém mantém-se a necessidade de se aumentar o 

alcance dos transmissores e receptores. 
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4. Sistema proposto 

 

 O sistema apresentado neste capítulo será baseado nos seguintes trabalhos: 

A. SISTEMA AUTOMATIZADO DE IRRIGAÇÃO POR PIVÔ CENTRAL, uma 

proposta para melhoria da eficiência energética através d uso de controladores lógicos 

programáveis em conjunto com inversor de frequência e rede sem fio ZIGBEE. Tese 

de Doutorado do Engenheiro Elétrico Paulo Henrique Cruz Pereira, realizada na 

Universidade Federal de Lavras.   

 

B. ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTEO E A AUTOMAÇÃO EM 

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO UTILIZANDO DISPOSITIVOS DE 

COMUNICAÇÃO EM REDES DE SENSORES SEM FIO. Dissertação de 

mestrado do Engenheiro Agrônomo Tadeu Macryne Lima Cruz, realizada na 

Universidade Federal do Ceará.  

 

C. DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA IRRIGAÇÃO DE 

PRECISÃO EM PIVÔ CENTRAL. Tese de doutorado do Engenheiro Agrícola 

Tadeu Miranda de Queiroz, realizada na Universidade de São Paulo. 

 

 Este sistema será composto por elementos presentes nos três trabalhos apresentados, e 

serão levados em consideração aspectos como robustez, disponibilidade de mercado, 

facilidade de manuseio e preço. 

 Os trabalhos B e C demonstraram um processo similar no planejamento, 

desenvolvimento e execução do projeto, sendo uma diferença fundamental entre eles a 

utilização de sensores capacitivos(B) e tensiômetros(C). Já o trabalho A apresenta uma 

complexidade maior uma vez que além de possuir um sistema de monitoramento este ainda 

comanda os atuadores para a modificação do processo de irrigação. 

  No sistema criado em A nota-se um grande destaque na parte de controle do 

atuador (conjunto motobomba), porém este controle é feito baseado nos dados adquiridos 

pelos sensores pressão, os sensores de umidade do solo desempenham o papel semelhante a 

botão liga-desliga enviando um sinal quando há necessidade de reposição de água no solo. A 
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utilização do CLP como processador de informações foi uma boa solução para centralizar 

toda a informação processada. 

 No experimento realizado em B, o elemento de destaque é o módulo sensor (composto 

pelo rádio sensor, que contém a unidade de processamento, e os sensores capacitivos FDR), 

por sua simplicidade, baixo consumo de energia além de disponibilidade de compra e baixo 

custo. Em C, por outro lado, destaca-se os aplicativos de monitoramento e o sistemas de 

aquisição de dados e ativação do percentímetro, dado que ambos se mostraram eficientes e 

com uma lógica de programação simples.  

 O sistema proposto aqui tem como entradas o sinal dos módulos sensores e o sinal dos 

sensores de pressão ao longo da linha lateral do pivô, estes sinais são processados pelo CLP e 

este envia sinais de resposta para o inversor de frequência, para ativação do conjunto 

motobomba, e para o percentímetro, que ajusta a velocidade de acordo com a necessidade 

hídrica da cultura e a umidade do solo. No quesito software o sistema possui versões dos 

aplicativos PivoRFusuario e PivoRFadministrador integrados no supervisório do PLC, 

permitindo assim o acompanhamento em tempo real das leituras e permitindo o 

armazenamento de dados no computador. 

 

Figura 4.1 - Sistema de controle do sistema proposto. 
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5. Conclusão 

 

 Todos os três trabalhos apresentaram funcionamento satisfatório para seus respectivos 

experimentos, porém pivôs comumente usados na agricultura de grande porte possuem uma 

área de irrigação muito grande, por exemplo uma área irrigada de 80 hectares possui uma 

linha lateral de aproximadamente 500 metros. Dado essas dimensões, é aconselhado a 

realização de um estudo mais aprofundado sobre transmissão de dados a longa distância de 

modo eficaz e economicamente viável. 
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