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RESUMO 

 

Pereira, L. B. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus 
Guanambi, Guanambi, outubro de 2020. Desenvolvimento de um sistema 
embarcado de baixo custo para automatização do manejo de irrigação 
localizada. Orientador: Dr. Marcelo Rocha dos Santos. 

 

O setor agrícola é um dos segmentos que mais consome e que causa maior 
desperdício de água. A adoção de métodos e sistemas de irrigação que apresentem 
maior eficiência no uso da água, a escolha e correta aplicação do manejo de irrigação 
podem representar redução no consumo de recursos hídricos, além de reduzir os 
impactos ao meio ambiente. A irrigação localizada é um dos métodos de irrigação mais 
propícios ao manejo da irrigação e é caracterizada por apresentar baixa vazão e alta 
frequência de aplicação e, consequentemente, aumento da eficiência de irrigação. A 
perda de água da planta para a atmosfera, por meio da evaporação e transpiração, 
constitui-se na evapotranspiração, e  uma das técnicas utilizada para determinação 
da quantidade de água perdida pela planta é a equação Penman-Monteih, que 
relaciona, temperatura e umidade relativa do ar atmosférico, velocidade do vento e 
radiação solar, com características intrínsecas de cada cultura. Nesse cenário, a 
agricultura/irrigação de precisão tem importante papel no desenvolvimento de 
ferramentas que auxiliem o processo de otimização de recursos hídricos. Objetivou-
se com o estudo, o desenvolvimento, por meio da plataforma de prototipagem 
eletrônica Arduino, de um sistema embarcado de baixo custo para automatização do 
manejo de irrigação localizada, que integrado a uma estação meteorológica 
experimental, determina a evapotranspiração de referência (ETo), a 
evapotranspiração da cultura (ETc), a determinação do tempo de irrigação e o 
acionamento automático e programado do conjunto motobomba para manejo da 
irrigação localizada por gotejamento ou microaspersão. Os sensores utilizados foram 
calibrados por regressão linear a partir da estação automática do Instituto Federal 
Baiano, campus Guanambi. Os resultados indicaram que a ETo estimada pela estação 
experimental apresentou índice de concordância d = 0,89, índice de desempenho c = 
0,80, com subestimativa de 6,9 % e exatidão de 75% quando comparada ao método 
Penman-Monteith FAO 56. Foi possível determinar a ETc e tempo de irrigação, com 
acionamento, monitoramento e interrupção programada do conjunto motobomba para 
manejo da irrigação localizada.  

 

Palavras-chave: irrigação de precisão, gotejamento, microaspersão, arduino, 
automatização, agrometeorologia, eletrônica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Pereira, L. B. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus 
Guanambi, Guanambi, october of 2020. Development of a low-cost embedded 
system for automation of the management of localized irrigation. Advisor: Dr. 
Marcelo Rocha dos Santos. 

 

The agricultural sector ranks as one of the main segments responsible for water that 
consumes the most and causes the greatest waste of water. The adoption of irrigation 
methods and systems that present greater efficiency in water use, the choice and 
correct application of irrigation management may represent a reduction in the 
consumption of water resources, besides reducing impacts on the environment. 
Localized irrigation is one of the most favorable irrigation methods for irrigation 
management and is characterized by low flow and high frequency of application and, 
consequently, increased irrigation efficiency. The loss of water from the plant to the 
atmosphere through evaporation and transpiration constitutes evapotranspiration and 
one of the techniques used to determine the amount of water lost by the plant is the 
Penman-Monteih equation, which relates, temperature and relative humidity of the 
atmospheric air, wind speed and solar radiation, with intrinsic characteristics of each 
crop. In this scenario, precision agriculture/irrigation plays an important role in the 
development of tools that help the process of optimizing water resources. The objective 
was the study, the development, through the arduino electronic prototyping platform, 
of a low-cost embedded system for automation of localized irrigation management, 
which is integrated with an experimental meteorological station, determines the 
reference evapotranspiration (ETo), crop evapotranspiration (ETc), the determination 
of irrigation time and the automatic and programmed activation of the motor pump set 
for management of localized irrigation by drip or microsprinkler. The sensors used were 
calibrated by linear regression from the automatic station of the Federal Institute of 
Bahia,  Guanambi campus.  The results indicated that the ETo estimated by the 
experimental station presented agreement index d = 0.89, performance index c = 0.80, 
with underestimation of 6.9% and accuracy of 75% when compared to the Penman-
Monteith FAO method 56. It was possible to determine the ETc and irrigation time, with 
activation, monitoring and scheduled interruption of the motor pump assembly for 
localized irrigation management. 

 

Keywords: precision irrigation, drip, microsprinkler, arduino, automation, 
agrometeorology, electronics. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

O setor agrícola, apresenta montante de captação de água no corpo hídrico 

equivalente a 969 m3 s-1, o que representa 46% de toda a água retirada no país para 

uso consuntivo, considerando a evaporação líquida de reservatórios artificiais (ANA, 

2019).  

O Brasil está entre os dez países que apresentam maior área irrigada no mundo 

e com previsão de ultrapassar, em 2030, a marca de 10 milhões de hectares irrigados. 

O setor agrícola é o segmento que mais provoca desperdício de água, devido 

ao fato de não ser possível controlar com precisão as variáveis envolvidas no processo 

e, portanto, as perdas inerentes aos sistemas de irrigação. 

Outros fatores que influenciam no desperdício de água é o 

superdimensionamento de sistemas de irrigação, métodos inapropriados à cultura, ao 

solo e ao clima, manejo incorreto da irrigação, por negligência ou falta de acesso a 

tecnologias que possibilitem o uso eficiente da água. 

A agricultura irrigada é responsável por repor, parcial ou totalmente, a água que 

a planta perde para a atmosfera e pode proporcionar incrementos na produção de 2 a 

3 vezes quando comparada com a agricultura de sequeiro. 

A perda de água da planta pode ocorrer por transpiração e evaporação e essa 

perda é caracterizada como evapotranspiração e deve ser reposta pela precipitação 

e/ou irrigação, que deve ter um manejo racional, o que possibilita aumentar a produção 

e a eficiência da água. 

Fatores como radiação solar, vento, temperatura e umidade relativa do ar 

atmosférico afetam os níveis de evapotranspiração e, aliados à características 

intrínsecas à cultura, como a sua fase de crescimento, sistema radicular, índice de 

área foliar, coeficiente da cultura e características do solo, determinam a 

evapotranspiração da cultura, que é a quantidade de água necessária ao 

desenvolvimento de determinada cultura. 

A adoção de métodos e sistemas de irrigação que apresentem maior eficiência 

no uso da água, a escolha e correta aplicação do manejo de irrigação podem 



14 
 

representar redução no consumo de recursos hídricos, além de reduzir os impactos 

ao meio ambiente. 

A irrigação localizada é um dos métodos de irrigação mais propícios ao manejo 

da irrigação e é caracterizada por apresentar baixa vazão e alta frequência de 

aplicação, o que proporciona maior produtividade e uniformidade de aplicação e, 

consequentemente, aumento da eficiência de irrigação. 

A automatização de sistemas de irrigação representa uma estratégia no uso 

racional da água e nesse cenário, a agricultura/irrigação de precisão tem importante 

papel no desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na tomada de decisão para o 

correto manejo da irrigação, com determinação precisa do tempo de irrigação, 

levando-se em conta o momento certo e a quantidade de água necessária à cultura. 

Objetivou-se com o estudo, o desenvolvimento, por meio da plataforma de 

prototipagem eletrônica Arduino, de um sistema embarcado de baixo custo para 

automatização do manejo de irrigação localizada, que integrado a uma estação 

meteorológica experimental, determina a evapotranspiração de referência (ETo), a 

evapotranspiração da cultura (ETc), a determinação do tempo de irrigação e o 

acionamento automático e programado do conjunto motobomba para manejo da 

irrigação localizada por gotejamento ou microaspersão. 
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2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Agricultura Irrigada 

A agricultura irrigada é caracterizada pelo aparato necessário ao provimento 

parcial ou total de água para as plantas e concentra o maior uso da água no Mundo. 

No Brasil, a irrigação apresentou crescente expansão a partir da década de 1970, 

inclusive em regiões com clima desfavorável, impulsionada por estímulos 

governamentais e financiamentos (ANA, 2019).  

A irrigação no Brasil tem apresentado taxas de crescimento médio anual de 

4,4% a 7,3%, a partir da década de 1960 (ANA, 2017; RODRIGUES, 2018). Em 2006, 

o país possuía 4,5 milhões de hectares irrigados (IBGE, 2009). Em 2015 esse valor 

alcançou a marca de 6,95 milhões de hectares (ANA, 2017).  

Atualmente, o Brasil está entre os dez países com maior área irrigada do mundo 

e com projeção de 10,09 milhões de hectares irrigados em 2030, o que representará 

uma retirada hídrica da ordem de 1.338 m3 s-1 (ANA, 2017).  

A irrigação pode proporcionar aumento de produção de 2 a 3 vezes, se 

comparada com a agricultura de sequeiro, além de proporcionar maior grau de 

utilização do solo, com o aumento de safras durante o ano (ANA, 2017). 

2.2 Agricultura irrigada no Semiárido 

A agricultura irrigada representa importante aporte à produção agrícola no 

semiárido, onde a escassez e má distribuição de água representa um fator limitante à 

produção agrícola, que por sua vez, deve ter seu potencial maximizado por unidade 

de água aplicada (BERNARDO et al., 2005).  

No semiárido brasileiro, em condições normais, a agricultura de sequeiro só é 

viável, durante o período chuvoso, fato que afeta a segurança produtiva, o que exige 

aplicação artificial de água para que haja efetividade na agricultura (ANA, 2017). 

O nordeste brasileiro tem expandido a produção agrícola, em especial, a 

fruticultura, o que tem exigido investimentos em tecnologias necessárias ao manejo 
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da água e do solo, com vistas à maximização da eficiência da irrigação (COELHO et 

al., 2007). 

2.3 Evapotranspiração 

A planta perde água para a atmosfera, essencialmente, por meio da 

transpiração, que é o processo de vaporização da água líquida presente nos tecidos 

vegetais. Essa perda ocorre preferencialmente por meio dos estômatos, que permitem 

e regulam as trocas gasosas entre a planta e a atmosfera, num processo responsável 

pela perda de quase toda a água que a planta absorve através das raízes 

(BERNARDO et al., 2005). 

O gradiente de potencial existente entre as raízes e as folhas é o principal fator 

que possibilita a ascensão da água para as folhas e por fim, a planta perde essa água 

para a atmosfera, em virtude do diferencial de potencial provocado pela atmosfera em 

relação a copa da planta (SILVA et al., 1996). 

A evapotranspiração (ET) é a soma da água perdida por transpiração das 

plantas e por evaporação direta da água do solo ou da superfície das folhas, e é um 

fator intrínseco à cultura e à sua fase de crescimento, ao clima e ao solo.  

A necessidade hídrica de uma cultura baseia-se na sua evapotranspiração de 

referência e é expressa, normalmente, em milímetros por dia (mm dia-1) 

(ALBUQUERQUE, 2010) e indica a quantidade máxima de água que uma superfície 

cultivada pode perder para a atmosfera.  

Desta forma, fatores como radiação solar, vento, temperatura, umidade relativa 

do ar atmosférico e pressão atmosférica afetam a evapotranspiração.  

A radiação líquida (Rn) é caracterizada como a fonte de energia que exerce 

maior influência na evapotranspiração e é um fator dependente do albedo da 

vegetação e da radiação solar incidente (Rs). Quanto mais escura for a vegetação, 

maior será a absorção de radiação solar (PEREIRA et al., 2002). 

A temperatura e a umidade relativa do ar atmosférico estão relacionadas, no 

início da manhã, quando a temperatura registra seu valor mínimo, a umidade 

apresenta seu valor máximo e no decorrer do dia, com o aumento da temperatura, a 

umidade diminui (PEREIRA et al., 2002).  
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A temperatura exerce influência na curva de pressão de saturação de vapor e, 

quanto maior for, maior será a pressão de saturação de vapor e maior será a 

capacidade do ar em reter vapor de água, quanto maior for a umidade relativa do ar, 

menor será a perda por evapotranspiração. (PEREIRA et al., 2002).  

O vento transporta o vapor de água de uma superfície evapotranspirante para 

outra área e mantém um déficit de pressão de saturação, portanto, o vento é 

responsável pelo transporte da energia de uma região mais seca para uma mais úmida 

(PEREIRA et al., 2002).  

Desta forma, a ação conjunta do vento, da temperatura e da umidade relativa 

do ar atmosférico é responsável por determinar a exigência por evaporação 

atmosférica (PEREIRA et al., 2002). 

As taxas de transpiração estão relacionadas a fatores ambientais, manejo, 

cultivo, tipo e fase de crescimento da planta. A parte da evapotranspiração relacionada 

apenas aos fatores climáticos é chamada de evapotranspiração de referência (ETo), 

definida pelo boletim FAO 56 como a evapotranspiração de um cultura hipotética, 

semelhante ao gramado, que apresente extensa superfície vegetada, sem restrição 

hídrica e em crescimento ativo, com altura média de 0,12 m, albedo igual a 0,23 e 

resistência do ar à difusão de vapor de 70 s m-1 (ALLEN et al., 1998). 

Para a determinação da ETo, utiliza-se os métodos diretos e indiretos. Os 

métodos diretos são aqueles em que, a partir de instrumentos, obtém-se diretamente 

a evapotranspiração. Os métodos indiretos, por sua vez, dependem de fórmulas 

empíricas para fornecerem os valores de evapotranspiração (BASTOS et al., 2005; 

BERNARDO et al., 2005).  

Dentre os métodos diretos, o mais comum é o lisímetro, que é caracterizado 

por um reservatório enterrado no solo e contendo solo e água, no qual é possível 

determinar a quantidade de água que foi evapotranspirada em um intervalo de tempo 

(BASTOS et al., 2005).  

Os métodos indiretos são os mais comuns na estimativa da ETo e utilizam 

equações que relacionam variáveis meteorológicas e, por tanto, dependem de dados 

extraídos de estações meteorológicas. 
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Dentre as várias equações existentes, a equação Penman-Monteih (Equação 

1) foi recomendada e parametrizada pela FAO (Food and Agriculture Organization) 

como método padrão para a determinação da ETo (ALLEN et al., 1998).  

A equação de Penman-Monteith relaciona todos os fatores climáticos que 

interferem na evapotranspiração, além de apresentar excelentes resultados em 

condições climáticas diversificadas.  

ETo =
0,408∆(Rn − G) +  γ

900
T + 273 + U2 (es − ea)

∆ + γ (1 + 0,34 U2)
 

 

(1) 

em que,  

ETo = Evapotranspiração de referência, em mm dia-1; 

Rn = Saldo de radiação à superfície, em MJ m-2 dia-1; 

G = Fluxo de calor no solo, em MJ m-2 dia-1; 

T = Temperatura média do ar a 2 m de altura, em °C; 

U2 = Velocidade do vento à altura de 2 m, em m s-1; 

es = Pressão de saturação de vapor, em kPa; 

ea = Pressão atual de vapor do ar, em kPa; 

(es – ea) = Déficit de pressão de vapor, em kPa; 

 = Declividade da curva de pressão de vapor de saturação, em kPa oC-1; e 

 = Constante psicrométrica, em kPa oC-1. 

 

Quando submetidas às mesmas condições ambientais, culturas diferentes 

apresentam níveis diferentes de evapotranspiração, devido às características 

intrínsecas de cada cultura, como a idade, condições, época de plantio 

(ALBUQUERQUE, 2010), além do albedo, sistema radicular, índice de área foliar, 

inserção das folhas, que estão embutidas no coeficiente da cultura (Kc). Este 

coeficiente é obtido pela relação entre a evapotranspiração da cultura (ETc) e a ETo 

(ALLEN et al., 1998). 
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A ETc (Equação 2), é a quantidade água perdida por evapotranspiração e 

portanto, a água necessária ao desenvolvimento de determinada cultura e possui 

relação direta com o solo,  a época do ano, o tipo,  o estádio de desenvolvimento e a 

extensão de área coberta pela cultura e, principalmente pela ação do clima local 

(ALLEN et al. 1998; COTRIM et al., 2019). 

ETc = ETo x Kc (2) 

em que, 

ETc = Evapotranspiração da cultura, em mm dia-1; 

ETo = Evapotranspiração de referência, em mm dia-1; e 

Kc = Coeficiente da cultura, adimensional. 

 

A reposição da ETc é feita por meio da precipitação efetiva e da irrigação, que 

por sua vez, deve ter um manejo racional, para maximizar a produtividade e otimizar 

o uso da água.  

Para tanto, deve se projetar um sistema de irrigação que leve em conta 

aspectos sociais e ecológicos da região, promovendo o desenvolvimento da cultura 

irrigada, mantendo-se boas condições de fitossanidade e umidade do solo 

(BERNARDO et al., 2005). 

2.4 Manejo da irrigação 

O uso racional da água na irrigação é um fator importante a ser considerado 

em qualquer sistema de produção, visto que pode proporcionar aumento de 

produtividade e redução de gastos com implantação, manutenção e desperdício de 

água e de energia elétrica (COELHO et al., 2000).  

A fase de desenvolvimento da cultura determina a sua necessidade hídrica e, 

por meio da determinação da ETc em um intervalo de tempo, é possível determinar a 

quantidade diária de água que deve ser reposta pela irrigação nesse mesmo intervalo, 

denominando de turno de rega (BASTOS et al., 2005). 

Outro fator a ser considerado no manejo da irrigação é o momento certo e a 

intensidade ideal da lâmina a ser aplicada, o que resulta em economia de recursos 

com mão de obra, insumos e aumento da produtividade, através da relação solo-água-
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planta-clima (SIMÃO et al., 2004). Na adoção de um manejo adequado, pode-se 

muitas vezes, economizar tempo de operação, ao se utilizar o sistema de irrigação 

com tempo inferior ao que inicialmente foi projetado (SILVA et al., 1996). 

Para o correto manejo, a irrigação deve ter sua frequência e duração ajustada 

de acordo a necessidade hídrica da cultura, baseando-se na sua fase de crescimento 

e ciclo (ALBUQUERQUE, 2010). Uma vez implantado o sistema de irrigação, o 

produtor necessita de uma estratégia de manejo de irrigação que defina, de forma 

racional, o momento certo e a quantidade de água adequada a ser aplicada para 

atender as necessidades hídricas da cultura.  

O manejo da irrigação deve levar em conta a demanda evapotranspirométrica 

local, os níveis de água do solo e o quão a planta é resistente à perda de água. A 

irrigação deve suprir a necessidade hídrica da cultura, considerando o sistema solo-

água-planta-atmosfera, como resposta às diferenças de potenciais de água existentes 

entre o solo, a planta e a atmosfera, o que permite o movimento de água do solo para 

as raízes (SILVA et al., 1996).  

2.4.1 Irrigação localizada 

A cultura a ser implantada, as dimensões da área cultivada, as características 

do solo, bem como a disponibilidade hídrica são determinantes para a adoção de 

determinado método e sistema de irrigação (COTRIM et al., 2019). 

A irrigação localizada constitui-se em um dos métodos de irrigação mais 

propícios à realização do manejo da irrigação, e proporciona maior eficiência no uso 

da água e da adubação, no controle fitossanitário, maior produtividade, adaptação às 

variações de solo e topografia, maior adaptação tanto a solos salinos quanto à 

utilização de água salina, além de proporcionar menos gastos com mão de obra, em 

virtude se serem sistemas fixos (BERNARDO et al., 2005). 

Em regiões que apresentem pouco aporte hídrico e, principalmente, em 

culturas frutíferas irrigadas, o método de irrigação localizada é mais comumente 

utilizado, podendo ser configurado como microaspersão ou como gotejamento 

(COTRIM et al., 2019; RODRIGUES, 2018).  
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2.4.1.1 Gotejamento 

A irrigação por gotejamento proporciona redução nos índices de evaporação e 

escoamento superficial, visto que a área de solo que recebe água é reduzida e, desta 

forma, menor será a sua exposição à evaporação direta (ESTEVES et al., 2012; 

BERNARDO et al., 2005). 

Gotejadores, ou emissores, e as linhas laterais são alguns dos principais 

componentes de um sistema de irrigação por gotejamento (ESTEVES et al., 2012). O 

número de linhas laterais deve ser suficiente para atender às dimensões da área 

irrigada e constituem-se em sistema fixo (BERNARDO et al., 2005).  

Gotejadores apresentam baixas vazões, com frequência constante e uniforme. 

A aplicação de água é realizada em pontos, na superfície do solo ou enterrada, com 

vazão que varia de 1 a 20 L h-1 e pressão média de 10 mca (RODRIGUES, 2018). 

Na irrigação por gotejamento, forma-se uma área molhada circular em torno do 

gotejador e o volume molhado forma um bulbo. Quando a área molhada de um 

gotejador se encontra com a área de outro gotejador, tem-se uma faixa contínua 

molhada (BERNARDO et al., 2005). 

O sistema de gotejamento pode ser configurado como faixa contínua molhada 

ou como gotejador por planta. No primeiro caso, é formada uma faixa úmida e contínua 

entre gotejadores de plantas adjacentes e é comum em culturas com espaçamento 

adensado. No segundo caso, a área molhada de uma planta não alcança a área 

molhada da planta vizinha e ocorre em plantios menos adensados (SOUZA et al., 

2000). 

2.4.1.2 Microaspersão 

A irrigação localizada por microaspersão propicia maior área molhada em 

relação ao gotejamento, o que possibilita melhor desenvolvimento das raízes e é 

indicada para qualquer tipo de solo. Em microaspersão, é comum a instalação de um 

microaspersor para quatro plantas, em fileiras simples ou duplas, com vazões 

superiores a 45 L h-1
, e aplicações circulares ou setoriais (BORGES et al., 2011; 

COELHO et al., 2015). 
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Os microaspersores surgiram como alternativa aos problemas relacionados a 

entupimento de gotejadores. Trabalham com pressão de 5 a 30 mca e vazão de 20 a 

150 L h-1 (BERNARDO et al., 2005).  

Na microaspersão, a área molhada é maior e toma a forma de discos ou faixas 

abaixo da copa das plantas, o que provoca maior distribuição de água na zona 

radicular. No entanto, apresenta menor eficiência de aplicação se comparado ao 

gotejamento (COTRIM et al., 2019; BERNARDO et al., 2005). 

Sistemas de microaspersão podem ser configurados como microaspersor por 

planta ou como microaspersão com sobreposição de faixa molhada. 

2.4.2 Manejo da irrigação em fruteiras 

A irrigação em fruteiras representa grande aporte à potencialização da 

produção e da qualidade dos frutos, proporcionando maior rentabilidade e, devido às 

incertezas na precipitação pluvial, constitui-se numa técnica imprescindível à 

produção (COELHO et al., 2000), desde que administrada na quantidade e no 

momento ideal, respeitando o estádio de desenvolvimento e a necessidade hídrica da 

cultura (BASTOS et al., 2005). 

A produção média de fruteiras irrigadas, nas regiões do Brasil, pode representar 

incrementos de até 39%, 50%, 100% e 108% na produção da bananeira, mamão, 

maracujá e manga, respectivamente, quando comparadas com a produção por 

sequeiro (COELHO et al., 2000). 

A irrigação em fruteiras contribui com a redução dos riscos inerentes à 

atividade, que devido ao alto valor econômico, exige conhecimentos sobre irrigação, 

que deve ter manejo adequado, proporcionando competitividade econômica, aliada à 

sustentabilidade ambiental (BORGES et al., 2011). 

Para o manejo da irrigação, deve ser considerado o espaçamento entre plantas 

e a escolha do sistema de irrigação. Na bananeira, por exemplo, os espaçamentos 

mais utilizados comportam de 1.234 a 2.000 famílias ha-1 e devem levar em conta a 

cultivar, os níveis de fertilidade do solo, o clima local e o manejo da área (RODRIGUES 

et al., 2015).  
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Na irrigação da bananeira, costuma-se utilizar microaspersores com vazão 

superior a 55 L h-1
, e espaçamento de 4 x 2 x 2 m, e instalação de um microaspersor 

para quatro plantas, quando em filas duplas, e espaçamento de até 3,0 m para filas 

simples (COELHO et al., 2015). 

Na irrigação da bananeira por gotejamento, o número de gotejadores é 

determinado pela área molhada e, portanto, depende do espaçamento entre plantas 

e do tipo de solo (COELHO et al., 2015).  

Em regiões com chuvas bem definidas e solo subúmido ou úmido é suficiente 

a utilização de dois a quatro gotejadores por planta, com uma linha lateral por fileira 

de plantas. Em regiões semiáridas, pode-se considerar a utilização de linhas laterais 

simples ou duplas e em faixa molhada contínua, com espaçamento de 0,60 m entre 

os emissores (COELHO et al., 2015). 

2.5 Automação para manejo da irrigação 

O processo de aquisição de dados do clima demanda a necessidade de 

utilização de estações meteorológicas, o que torna o acesso restrito aos grandes 

produtores, devido ao alto custo de aquisição (BORGHI et al., 2016). Além do mais, 

os dados fornecidos por estações meteorológicas precisam passar por análise e 

inferências para poderem atender à necessidade do produtor, determinando intervalos 

e duração da irrigação, bem como estabelecer critérios de quando irrigar, de acordo a 

necessidade hídrica da cultura.  

Devido à complexidade de operação e à necessidade de conhecimentos 

técnicos para coleta e interpretação de dados, a utilização de estações meteorológicas 

pode tornar o processo inviável para grande parte dos irrigantes.  

A automação da irrigação possibilita irrigar com base na demanda hídrica da 

cultura, proporcionando otimização da produção, redução de custos e dos impactos 

ambientais, ao proporcionar o uso racional da água (CARVALHO et al., 2015b). 

A automação de sistemas de irrigação ainda se constitui em um aparato 

tecnológico com preços acessíveis apenas a grandes produtores e com sistemas de 

hardwares e softwares fechados, o que dificulta ou inviabiliza a utilização por 

pequenos produtores. 
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Queiroz et al. (2008) desenvolveram um sistema automatizado para irrigação 

de precisão com pivô central, que utiliza o tensiômetro para medir a umidade do solo 

e que conta com capacidade de transmissão por radiofrequência de até 50 metros. 

Segundo os autores, o conjunto de aplicativos foi projetado para exigir o mínimo de 

interação do usuário, para evitar erros de configuração.  

Pfitscher et al. (2011) desenvolveram um sistema supervisório, com 

comunicação sem fio para monitoramento e controle da irrigação e do nível de água 

em plantação de arroz. Os resultados obtidos em uma das parcelas, mostraram 

preliminarmente uma economia de 85% no consumo de água e 81% no gasto com 

energia elétrica. 

No Brasil, a agricultura de precisão tem crescido consideravelmente, no 

entanto, carece de investimentos em tecnologia e difusão do conhecimento técnico 

para alcançar larga escala.  A limitação do produtor ao acesso a tecnologias de 

hardware e software tem dificultado a sua expansão (BORGHI et al., 2016).  

A agricultura de precisão faz o manejo eficiente por meio de análises de 

variabilidade, que permite que a irrigação tenha sua intensidade variável, de acordo 

com a necessidade individual de cada setor, com aplicação de insumos, 

proporcionalmente à necessidade e no momento certo (ARAÚJO JÚNIOR, 2017). 

Araújo Júnior (2017) propôs a construção de um sistema para automação da 

irrigação que utiliza apenas a temperatura média do ar atmosférico, a precipitação 

pluviométrica e a radiação extraterrestre como variáveis e, por meio do método de 

Hargreaves, faz a estimativa da evapotranspiração de referência. Segundo o autor, 

este é um método mais simples, por utilizar um número reduzido de variáveis e exigir 

menos investimento financeiro, além do mais, a radiação extraterrestre é obtida em 

função da latitude local e do dia do ano. A proposta prática é que o equipamento 

automático ofereça o turno de rega e lâminas variáveis para cada setor e que decida 

quando e quanto irrigar. 

Existem, no mercado, diversos controladores que possibilitam monitorar as 

variáveis climáticas e do solo e tomar decisões a respeito de quando e como irrigar. 

No entanto, geralmente são sistemas em malha aberta, em que a última etapa do 

sistema, a lâmina de irrigação propriamente dita, não exerce função no controle da 

irrigação. Sendo assim, não há a possibilidade de verificação por parte do sistema, da 
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real necessidade da aplicação total ou parcial da lâmina. Mesmo quando são dotados 

dessa característica, são em código fechado, o que não possibilita inferências, além 

do que se propõem e não são acessíveis para o médio e pequeno produtor. 

2.5.1 Sistemas de aquisição de dados para manejo de irrigação 

localizada 

Segundo Lima et al. (2015), para realizar o manejo de irrigação no Distrito de 

Irrigação Baixo Acaraú (DIBAU), que abrange os municípios de Acaraú, Bela Cruz e 

Marco, no Estado do Ceará, foi utilizado o Sistema de Assessoramento ao Irrigante 

(SAI), que trabalha diretamente na web e permite acesso via internet. O sistema 

permite a cada um dos irrigantes, armazenar dados referentes ao sistema de irrigação 

e da cultura, além de informações relativas ao produtor e à sua propriedade.  

Os coeficientes da cultura (Kc), utilizados no SAI, foram obtidos por meio do 

levantamento do índice local e da região do Distrito e, na possiblidade de não haver 

estudos prévios, o Kc é obtido a partir de tabelas do manual FAO-56 (LIMA et al., 

2015). Os dados meteorológicos necessários ao funcionamento do sistema são 

importados diretamente da estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET).  

O SAI processa esses dados e determina a ETo conforme a metodologia 

Penman-Monteith-FAO. Os tempos de irrigação para atender às necessidades 

hídricas das culturas são gerados e enviados diariamente aos produtores, via 

mensagens de celular (SMS) e/ou mensagens eletrônicas (e-mails).  

Para Lima et al. (2015), 35,78% dos irrigantes do DIBAU não seguem as 

recomendações enviadas pelo SAI, ainda que 97% deles tenham informado que 

compreendem as informações recebidas.  

A falta de adesão dos irrigantes do DIBAU às recomendações, pode ter relação 

com dificuldades que o produtor tem em disponibilizar tempo para administrar o 

recebimento das mensagens e aplicar na prática as informações recebidas. 

Essa falta de adesão pode ser indício de que não é somente a falta de 

conhecimento técnico que dificulta o correto planejamento e implantação de um 
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projeto de manejo de irrigação, mas também, a conscientização sobre as questões 

ambientais e, em especial, a necessidade de otimização de recursos hídricos. 

Esse cenário pode indicar a carência de um sistema que, além de fazer a 

determinação da ETo, consiga automatizar o processo de irrigação, com a menor 

intervenção humana possível, mas, que tenha viabilidade técnica, econômica e que 

seja preciso. 

Finholdt (2011) propôs o desenvolvimento e avaliação de uma estação 

meteorológica automática para manejo de irrigação, que apresenta baixo custo e 

condições confiáveis para aquisição, processamento, armazenamento e 

disponibilização de dados meteorológicos, com baixa complexidade de 

operacionalização e manipulação dos dados coletados.  

Assim como no sistema SAI, essa estação proposta por Finholdt (2011) não 

apresenta uma solução completa e automática para manejo de irrigação, visto que 

para a tomada de decisão de quando e quanto irrigar, necessita da intervenção 

humana para análise e interpretação dos dados. 

Correia et al. (2016) desenvolveram uma ferramenta de baixo custo para 

automação do manejo da irrigação, a partir da evapotranspiração de referência 

estimada pelo método de Hargreaves-Samani, associado ao Kc. O sistema foi 

construído a partir da plataforma Arduino e permite acesso remoto, via internet, para 

gerenciamento da irrigação e acompanhamento do histórico de dados coletados e 

geração de gráficos com histórico do consumo de água. 

O sistema desenvolvido não leva em conta o sistema de cultivo, estádio de 

desenvolvimento da cultura, sistema de irrigação e configuração, bem como o 

espaçamento entre plantas e entre fileiras, vazão e número de emissores por planta, 

diâmetro do bulbo molhado e eficiência de aplicação. 

Silva et al. (2017) desenvolveram o IrriFruit, um software utilizado para manejo 

da irrigação localizada, que a partir da inserção, pelo usuário, de dados 

meteorológicos, sistema de irrigação, dados da cultura, localização geográfica, 

determina a ETo, ETc, Kl e tempo de irrigação para algumas frutíferas. 

Santos (2012) desenvolveu um software para manejo da irrigação localizada 

na mangueira, o IrriManga, que possibilita a obtenção da ETo pelo método Penman-
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Monteith, o cálculo automático ou inserção manual do Kc, determinação da ETc, do Kl 

e do tempo de irrigação. 

2.6 Sistemas Embarcados para Aquisição de Dados 

2.6.1 Hardware e Software livre 

Software livre é a designação para qualquer programa de computador que, 

segundo a Free Software Foundation – FSF, respeita as quatro liberdades essenciais 

dos usuários: liberdade de executar, liberdade de estudar, liberdade de redistribuir 

cópias de modo a ajudar outras pessoas e a liberdade de distribuir cópias modificadas. 

Essas liberdades devem ser garantidas de forma gratuita ao usuário (STALLMAN, 

1999). 

Um software também pode ser de código aberto (do inglês, open source), termo 

com significado parecido ao de software livre, mas, com diferenças filosóficas e de 

objetivos. Em linhas gerais, pode-se afirmar que um software livre é de código aberto, 

e vice-versa (CAMPOS, 2006). Sendo assim, um programa de código aberto permite 

a qualquer pessoa ter acesso e/ou modificar o seu código fonte de acordo suas 

necessidades.  

A parte física que compõe um sistema computacional, mais precisamente, o 

conjunto de peças é chamado de hardware. Desta forma, o conceito de hardware livre 

obedece a mesma premissa do conceito adotado para software livre, o que significa 

que pode ser copiado e modificado livremente, inclusive utilizando o esquema do seu 

projeto que é disponibilizado. Isso possibilita que seja copiado, estudado e modificado 

da forma que o usuário quiser (DANTAS et al., 2020). 

Equipamentos categorizados como hardware livre permitem que projetos sejam 

criados a partir deles e publicados e/ou comercializados, desde que o hardware livre 

utilizado seja passado adiante, também como hardware livre (DANTAS et al., 2020). 

Além do mais, costumam ser de baixo custo, o que possibilita o desenvolvimento de 

ferramentas profissionais confiáveis, gastando-se pouco dinheiro. 
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2.6.2 Microcontroladores 

Microcontroladores são componentes eletrônicos de dimensões reduzidas, 

dotados de inteligência programável, que concentram num único invólucro, memória 

e todos os circuitos necessários para enviar e receber dados através de suas portas 

de entradas e de saídas. São suficientes para o desenvolvimento de um sistema 

programável para o monitoramento de variáveis analógicas e digitais (MIYADAIRA, 

2009).  

Internamente, os microcontroladores dispõem de todos os dispositivos 

inerentes a qualquer sistema microprocessado, com a conveniência de serem mais 

compactos, econômicos e de fácil manuseio (MIYADAIRA, 2009). 

2.6.3 Arduino 

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto e 

hardware livre, que surgiu em 2005, na cidade de Ivrea, Itália (Figura 1), como 

ferramenta de prototipagem rápida para estudantes leigos em eletrônica e 

programação. Devido ao sucesso, a placa passou por mudanças para se adaptar aos 

novos desafios que lhe foram impostos e, assim, suprir as novas demandas do 

mercado (ARDUINO, 2019).  

 

Figura 1 - Placa de prototipagem Arduino, modelo MEGA. 

 

Fonte: https://www.arduino.cc/en/Main/Products 
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O Arduino possui portas que podem ser configuradas para funcionarem como 

entrada ou saída de dados, e permitem conectar, por exemplo, sensores, LEDs, 

motores, interfaces para armazenamento de dados e, até mesmo, integração com a 

internet (ARDUINO, 2019). 

O Arduino é uma plataforma que permite a criação de outros equipamentos a 

partir dela, com versões que custam, em meados de 2020, a partir de R$ 50,00. O que 

diferencia uma versão da outra é, essencialmente, o modelo do microcontrolador, o 

número de entradas e saídas e a capacidade de memória (ARDUINO, 2019). 

O Arduino é equipado com um microprocessador ATmega, fabricado pela 

Atmel. O modelo mais popular, o Uno, possui o processador ATmega328, com 14 

portas digitais e 6 portas analógicas, memória flash de 32 KB, memória SRAM de 2 

KB e EEPROM de 1 KB (ARDUINO, 2019).  

O modelo mais robusto, o Mega (Figura 1), possui um microcontrolador modelo 

ATmega2560, com 54 portas digitais, 16 analógicas, memória flash de 256 KB, SRAM 

de 8 KB e EEPROM de 4 KB. Ambos os modelos possuem frequência de trabalho de 

16 MHz e são alimentados com tensão de 7 a 12 V, em corrente contínua (ARDUINO, 

2019).   

2.6.3.1 Linguagem de programação do Arduino 

Para que funcione corretamente, um microcontrolador precisa ser programado 

para que interprete os dados que chegam até as suas portas de entrada e faça o 

devido tratamento e processamento desses dados, e envie para as suas saídas, uma 

informação que deverá ser interpretada por atuadores, que deverão executar alguma 

tarefa específica (MONK, 2015).  

A linguagem de programação necessária para passar os comandos ao Arduino 

é a Linguagem C, que, por meio de uma lista de instruções e funções, transmite ao 

Arduino, as ordens que devem ser seguidas, com o intuito de provocar uma tomada 

de decisão em suas saídas (MONK, 2013). 

Para programação dos códigos utilizados neste trabalho, utilizou-se a Arduino 

IDE (Integrated Development Environment), na versão 1.18.13, que é o software 

utilizado para fazer a escrita dos códigos de programação e posterior gravação 

(upload) na placa do Arduino (ARDUINO, 2019). 
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Caracterização do espaço experimental 

O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano – Campus Guanambi, Estado da 

Bahia, tendo como coordenadas, Latitude 14º17’27” S e Longitude 42º46’53” O e 

Altitude de 544 metros. O clima da região é semiárido com precipitação pluviométrica 

anual média de 680 mm e temperatura média anual de 26 ºC, sendo as chuvas 

concentradas nos meses de novembro a março (SANTOS et al., 2019). 

A estação meteorológica experimental foi instalada ao lado da estação 

automática do IF Baiano, modelo Wireless Vantage Pro2, fabricada pela Davis 

Instruments, para comparação e calibração dos sensores de umidade, temperatura, 

chuva, e velocidade do vento.  

3.2 Caracterização da estação meteorológica experimental 

A estação meteorológica experimental foi adquirida junto a empresa WRF 

Comercial e é composta por anemômetro, biruta, pluviômetro e abrigo para sensor de 

temperatura e umidade.  

Para equipar a estação, foi adquirido o sensor de umidade relativa do ar 

atmosférico (UR) e temperatura (T), SHT35, fabricado pela Sensirion. Para controle 

do calendário e horário do sistema, foi adquirido o módulo eletrônico Real Time Clock 

RTC DS3231 e para gravação em cartão de memória, utilizou-se o módulo micro SD 

card.  

Para acionamento eletromecânico do contator responsável por ligar o conjunto 

motobomba, foi utilizado um módulo relé de 5V, modelo 2PH63891A, que possibilita 

acionamentos de até 15 A para cargas em tensão de 125 VAC e 10 A quando em 

tensão de 220 VAC. 

Para monitoramento da pressão de operação do conjunto motobomba, foi 

utilizado um transmissor de pressão genérico (Figura 2A), com escala de 0 a 100 mca 

e alimentação de 9 a 32 VDC e, devido à baixa corrente de saída (4 – 20 mA), foi 

integrado ao módulo  para medições de sensores de baixa corrente, o modelo 
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Nanoshield ADC 4-20, fabricado pela Circuitar Eletrônicos. Foi utilizado um 

manômetro com escala de 0 a 40 mca (Figura 2B) para comparações e calibração do 

transmissor de pressão. 

 

Figura 2 - Transmissor de pressão (A) e Manômetro (B). 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para fornecimento da energia elétrica para alimentação dos sensores e do 

Arduino, foi utilizada uma placa fotovoltaica (solar) de 10 W, conectada a um 

controlador de carga e uma bateria de 12 V e 9 A. O controlador de carga é 

responsável por manter constante a tensão e corrente necessárias ao carregamento 

da bateria, que por sua vez, mantém em funcionamento todo o sistema. 

Todos os sensores e componentes do sistema foram integrados a uma placa 

Arduino, modelo Mega, que é responsável por efetuar a leitura das variáveis 

envolvidas no processo, realizar as devidas inferências e acionar o sistema de 

irrigação. O sistema completo custou, em meados de 2020, aproximadamente 

R$ 2.000,00 (Figura 3). 
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Figura 3 - Estação meteorológica experimental. 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Foi construída uma plataforma para coleta e processamento de dados 

(datalogger), composta pelo hardware e software responsáveis pela integração da 

placa Arduino aos sensores da estação meteorológica experimental e a todos os 

demais componentes do sistema (Figura 4). 
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Figura 4 - Plataforma para coleta e processamento de dados (datalogger) 

construída para automatizar a estação meteorológica experimental. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Após montagem e integração de todos os sensores à estação meteorológica 

experimental, passou-se à programação do código em linguagem C e, após testes em 

bancada, a estação foi instalada, em campo, ao lado da estação meteorológica 

automática do IF Baiano. Após aproximadamente dois meses de coleta de dados, 

procedeu-se, novamente, testes em bancada para ajustes nos códigos.  
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No dia 25 de setembro de 2019, foi iniciada a etapa definitiva de coleta de 

dados da estação meteorológica experimental em ambiente externo e 

armazenamento das informações no datalogger, com registro em tempo integral, com 

o intuito de calibrar os sensores. 

No dia 05 de fevereiro de 2020, voltou-se à fase de coleta de dados para 

calibração, desta vez, do sensor de T e UR SHT35, visto que, após o período inicial 

de coleta, começou-se o período chuvoso, onde foi registrada UR superior a 80% e 

foi percebido que o sensor AM2302, inicialmente adquirido para compor a estação 

experimental, não apresentava boa precisão para registros de UR acima de 80%. 

Após calibração dos sensores, passou-se ao desenvolvimento da programação 

do código para cálculo da ETo, ETc, tempo de irrigação e acionamento do relé para 

controle do conjunto motobomba. 

3.2.1 Medidas realizadas 

O datalogger registra, a cada minuto, os dados relativos à T e UR, U2 e 

precipitação pluviométrica (P) e os armazena nas variáveis internas do Arduino e 

também no cartão de memória. À meia noite os dados armazenados são processados 

para determinação da ETo, ETc e tempo de irrigação (Ti) e no horário programado pelo 

usuário, aciona a irrigação. 

Para calibração dos sensores, o código, inicialmente gravado no Arduino, não 

realizou tomadas de decisões ou cálculos mais complexos, limitando-se a registrar 

isoladamente os dados relativos à data e horário da leitura,  T, UR, U2 e P, além do 

contador de leituras, responsável por registrar a quantidade de leituras realizada a 

cada hora (Figura 5).  
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Figura 5 - Arquivo de texto responsável por armazenar os dados da estação 

meteorológica experimental. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Os dados analisados foram produzidos entre 17h00min do dia 25/09/2019 e 

17h20min do dia 17/10/2019, totalizando 31.062 leituras. Foram realizadas cinco 

breves paradas na estação experimental durante o período de análise, para retirada 

e leitura do cartão de memória e atualização no código de programação para 

adequação ao andamento da pesquisa.  

Os dados foram novamente coletados entre os dias 05/02/2020, às 10h00min, 

e 28/05/2020, às 17h00min. Desta vez, para calibração do sensor de T e UR SHT35. 

Nessa etapa, o datalogger passou também a calcular a evapotranspiração de 

referência e o tempo de irrigação.  

Em pleno funcionamento, o sistema faz o registro das informações em três 

distintos arquivos de texto, ao final de cada minuto, hora e dia, respectivamente, com 

as devidas médias das variáveis lidas. O arquivo para registros ao final do dia, 

armazena os valores relativos a ETo, ETc e Ti, com base nas informações inseridas 

pelo usuário na ocasião da programação do datalogger (Figura 6). 
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Figura 6 - Registros efetuados pelo datalogger: Registro a cada minuto (A). Registro 

a cada hora (B) e registro ao final do dia (C). 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

3.2.2 Aquisição da temperatura e umidade relativa do ar 

atmosférico 

Para monitoramento da T e UR, foram instalados dois sensores na estação 

meteorológica experimental, o AM2302 e o SHT35, adquiridos no comércio online de 

instrumentos eletrônicos, com o intuito de estabelecer qual deles apresentava melhor 

acurácia.  

3.2.2.1 Sensor de temperatura e umidade relativa do ar 

atmosférico AM2302 

O Sensor digital é capaz de transmitir  T e UR em tempo real, quando 

alimentado em corrente contínua de 3,5 a 5,5 V, e apresenta consumo médio de 300 

μA, quando alimentado em 5 volts, à temperatura ambiente (25 ºC); e com leituras 

consecutivas em intervalo de tempo mínimo de 2 s entre as leituras. O sensor 

apresenta uma corrente de saída de 8 mA, quando em funcionamento.  
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O AM2302 (Figura 7) é um sensor capacitivo com saída digital de barramento 

único, ou seja, utiliza uma única linha de comunicação de dados que, segundo o 

fabricante, é de alta acurácia e estabilidade a longo prazo.  

 

Figura 7 - Sensor de T e UR AM2302. 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

3.2.2.2 Sensor de temperatura e umidade relativa do 

atmosférico SHT35 

Fabricado pela Sensirion, o sensor de T e UR SHT35 apresenta faixa de tensão 

de alimentação compreendida entre 2,15 V a 5,5 V. Sua comunicação é realizada pelo 

protocolo i2c, que utiliza comunicação serial por meio de apenas dois fios, e apresenta  

velocidade de comunicação de 1MHz e consumo de 4,8 µW (Figura 8).  
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Figura 8 - Sensor de T e UR SHT35 (A) e simulação da conexão do sensor SHT35 

ao Arduino Mega (B).  

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para medições de T, o SHT35 possui, segundo o fabricante, faixa de operação 

de -40 a +125 ºC e precisão média de 0,1 ºC para leituras compreendidas entre 20 ºC 

e 60 ºC. Para UR, o sensor registra valores de 0% a 100% e precisão de 1% para 

leituras de 0 a 80% e de 2% para leitura de 80% a 100% de UR (SENSIRION, 2020). 

Baseado no melhor desempenho, o sensor SHT35 foi adotado como sensor de 

T e UR da estação meteorológica experimental, que passou a ser utilizado para 

cálculo de ETo, ETc e o Ti, bem como todos os testes que sucederam a etapa de 

calibração dos sensores. 

3.2.3 Aquisição da velocidade do vento  

A estação meteorológica experimental é equipada com um anemômetro, 

modelo com três conchas cônicas de metal, simetricamente dispostas horizontalmente 

e presas ao centro por meio de hastes metálicas, de modo que a ação do vento 

provoca o movimento das conchas do dispositivo (VAREJÃO-SILVA, 2006).  

O anemômetro possui uma chave magnética do tipo reed-switch1, que, por 

ação de um campo magnético gerado por um imã fixado na extremidade interna de 

um dos eixos, tem o seu contato fechado a cada volta do anemômetro (Figura 9). A 

 
1 Os reed-switches ou interruptores de lâminas consistem em dispositivos formados por um bulbo de 
vidro, no interior do qual existem lâminas flexíveis feitas de materiais que podem sofrer a ação de 
campos magnéticos. O bulbo de vidro é cheio com um gás inerte, de modo a evitar a ação corrosiva do 
ar sobre as lâminas, o que afetaria o contato elétrico em pouco tempo. Fonte: 
https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/3860-mec089 
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frequência de chaveamento do reed-switch é proporcional à velocidade com que o 

vento gira as conchas do equipamento. 

 

Figura 9 - Ilustração de um anemômetro de conchas com reed switch. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O reed-switch é conectado à placa Arduino, que por sua vez, é responsável por 

contabilizar o número de pulsos gerados pelo anemômetro e que determina a 

velocidade média do vento. O funcionamento do reed-switch é mostrado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Reed-switch (A) e fechamento do contado do reed-switch (B). 

 

Fonte: https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/3860-mec089. 
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   O anemômetro instalado na estação meteorológica experimental possui raio 

igual a 0,115 m (Figura 11). Portanto, a cada volta será percorrida uma distância 

aproximada de 0,723 m.  

 

Figura 11 - Medida do raio do anemômetro. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Como o datalogger registra o número de voltas uma vez por minuto, a 

velocidade linear média das conchas (𝑣) é calculada por meio da equação de 

velocidade escalar apresentada na Equação 3, obtendo-se a velocidade em metros 

por segundo (m s-1). 

 

𝑣 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 0,115 𝑥 
𝑛º 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠

60
 

(3) 

em que, 

𝑣 = Velocidade linear média das conchas, em m s-1. 
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As características constitutivas do anemômetro de conchas fazem com que o 

torque de seu rotor seja determinado pelas forças do vento que agem individualmente 

em cada concha. Conforme a Figura 12, as velocidades relativas e os coeficientes da 

força do vento determinam as forças que atuarão sobre cada concha do anemômetro, 

visto que o torque produzido pelo vento em uma concha é influenciado pela distorção 

do fluxo gerado pelas outras duas conchas (HANSEN et al., 2012).  

 

Figura 12 - Representação do vento recebido (vetor v). Velocidade da concha (ꞷr) e 

a velocidade relativa resultante para movimentar o rotor do anemômetro (Vrel). 

 

Fonte: HANSEN et al., 2012. 

 

O torque instantâneo exercido pelo vento sobre o anemômetro é resultante da 

atuação da posição angular (θ), velocidade angular (ꞷ) e da velocidade do vento 

recebido (HANSEN et al., 2012). 

Por meio dos coeficientes de resistência aerodinâmica ou simplesmente 

coeficiente de arrasto (Equação 4), pode-se estabelecer a relação existente entre a 

pressão exercida sobre um corpo e a reação desse corpo a essa pressão, o que 

permite determinar a ação provocada pelo vento em determinada estrutura.  
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Cd =
Fd

1
2 ρv2A

 
(4) 

em que, 

Cd = Coeficiente de arrasto, adimensional;  

Fd = Força de arrasto (componente de força na direção da velocidade de fluxo), 

em N; 

  𝜌 = Densidade de massa de um fluido (vento), em Kg m-3; 

𝑣 = Velocidade do objeto relativo ao fluido, em m s-1; e 

𝐴 = Área de referência, em m2. 

 

O coeficiente de arrasto (Cd) quantifica o arrasto ou resistência de um objeto 

ao ar e, no caso do anemômetro de conchas, o efeito do coeficiente de arrasto é 

provocado pelo lado convexo de cada uma das conchas durante o giro do eixo do 

anemômetro (FERRUZZI et al., 2004).  

Objetos convexos apresentam Cd médio de 0,38 (Figura 13), o que resulta em 

uma efetiva velocidade do vento que corresponde a um valor aproximado de 2 a 3 

vezes a velocidade linear obtida por meio do giro do eixo do anemômetro (FERRUZZI 

et al., 2004).  

 

Figura 13 - Coeficiente de arrasto para conchas. 

 

Fonte: FERRUZZI et al., 2004. 
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Para Kristensen (1994), o coeficiente de arrasto é próximo de 0,4 e a calibração 

depende da constante do anemômetro e a velocidade do vento pode representar de 

2,5 a 3,5 a velocidade calculada a partir do número de rotações do rotor. 

A velocidade do vento deve ser obtida por média, a partir do número mínimo 

inteiro de rotações antes da leitura, ou seja, mesmo que o vento apresente velocidade 

constante, a velocidade angular do rotor do anemômetro varia até completar uma 

rotação completa (KRISTENSEN, 1994). 

Devido aos coeficientes de resistência aerodinâmica provocados pelas 

conchas do anemômetro, tornou-se necessária a determinação de um fator de 

correção, visto que a velocidade de giro das conchas não corresponde efetivamente 

à velocidade do vento. Para tanto, realizou-se ajuste por regressão linear entre os 

resultados obtidos pela estação automática (variável independente) e os obtidos pela 

estação meteorológica experimental. 

Na regressão linear, observou-se linearidade entre os valores obtidos pelo 

anemômetro da estação experimental e o da estação automática, havendo a 

aceitação da hipótese de que o intercepto seja significativo, portanto, a regressão foi 

forçada na origem. 

3.2.3.1 Aquisição e processamento de dados do anemômetro 

Para registro e processamento das informações captadas, foi desenvolvida 

uma rotina de programação capaz de identificar cada pulso emitido pelo anemômetro 

e, por meio da equação da velocidade escalar, converter a quantidade de giros 

registrados em velocidade média.  

O hardware do anemômetro foi construído por meio de um resistor e um reed-

switch conectados à placa do Arduino (Figura 14). 
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Figura 14 – Simulação da Conexão do reed-switch do anemômetro ao Arduino. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para determinação da velocidade média do vento, em m s-1, a leitura dos pulsos 

enviados pelo anemômetro deve ser realizada continuamente, devido à aleatoriedade 

no número de voltas percorridas pelas conchas do anemômetro, em virtude da 

variação temporal do vento. Por conta disso, foi desenvolvida a função 

attachInterrupt() (Figura 15).  

 

Figura 15 - Função attachInterrupt () programada no Arduino. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Funções dessa natureza ficam em execução o tempo inteiro, enquanto o 

Arduino permanecer ligado, e conseguem monitorar a entrada de dados em 

determinada porta e com isso, registrar todos os pulsos elétricos que chegam até a 

ela (ARDUINO, 2019). 

A função addcount(), mostrada na Figura 15, está detalhada na Figura 16, e é 

responsável por registrar todos os pulsos que chegam até o Arduino, incrementando-

os e armazenando-os na variável pulsos. Ou seja, a cada giro completo do 

anemômetro, uma unidade é acionada à variável pulsos.  

 



45 
 

Figura 16 - Função addcount (). 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ao final de cada minuto, controlado pela função now.second(), o Arduino faz o 

cálculo da velocidade média percorrida por minuto. O valor é armazenado na variável 

velocidadeVento, que recebe o produto da Equação 3, com a quantidade de pulsos 

correspondentes, retornando, a velocidade média, em m s-2, que o anemômetro 

registrou por minuto, além de armazenar a velocidade no cartão de memória.  

O método padrão para calibrar anemômetros é o túnel de vento, onde o 

equipamento é submetido a variações de velocidade de 4 m s-1 a 16 m s-1, 

correlacionando essas velocidades com as frequências obtidas na saída do 

anemômetro aferido, utilizando-se de tubos de Pitot para determinar a velocidade 

média, com frequência de amostragem de pelo menos 1 Hz e intervalo de amostragem 

de pelo menos 30 s (ALE et al., 2009). 

Em virtude de não ser possível dispor de um de túnel de vento, o anemômetro 

da estação meteorológica experimental foi submetido à calibração a partir da estação 

automática do IF Baiano, Campus Guanambi.  

O armazenamento de dados relativos à velocidade do vento é realizado 

temporariamente na memória interna do Arduino e de forma definitiva no cartão de 

memória, a uma frequência de um registro por minuto, perfazendo 60 leituras hora-1.  

3.2.4 Precipitação pluviométrica 

A estação meteorológica experimental possui um pluviógrafo, equipamento 

que, além de captar a água da chuva, possui um sistema capaz de registrar 

continuamente a intensidade e o horário de ocorrência das chuvas. 
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3.2.4.1 Pluviógrafo de báscula 

O pluviógrafo utilizado na estação meteorológica experimental é do tipo 

basculante. Nesse tipo de dispositivo, após ser captada, a água cai em uma báscula2 

que possui um recipiente triangular, dividido em duas partes, preso a um eixo 

transversal (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

A água precipitada, é coletada por apenas um recipiente, que ao encher, é 

basculado, ao passo que o segundo recipiente passa a coletar a água, até que 

também seja basculado (VAREJÃO-SILVA, 2006). O processo de alternância entre os 

recipientes acumuladores de água é similar ao que acontece em uma gangorra, e 

perdura enquanto estiver chovendo (Figura 17). 

 

Figura 17 - Unidade sensível do pluviógrafo basculante. 

 

Fonte: VAREJÃO-SILVA, 2006. 

 

O recipiente triangular possui, em sua parte inferior, um imã e um interruptor 

magnético do tipo reed-switch, assim como ocorre no anemômetro (Figura 18B).  

 

 
2 Balança com base horizontal para objetos pesados ou pessoas. 
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Figura 18 - Medida da área de captação do pluviômetro (A). Báscula e no detalhe, o 

reed-switch (B). 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

A cada oscilação do recipiente, o imã passa sobre o reed-switch, fechando o 

seu contato, permitindo, assim, que um pulso elétrico seja enviado ao Arduino, que 

por sua vez, conta a quantidade de pulsos recebidos e armazena o valor em uma 

variável contadora, que é incrementada toda vez que ocorrer uma oscilação. Para 

determinação da altura da chuva, o volume de chuva é dividido pela área de captação, 

que é igual a 165 cm2. 

Cada um dos recipientes armazena 4,25 cm3 por oscilação da báscula. Sendo 

assim, o sistema é capaz de registrar incrementos de lâmina equivalentes a 0,25 mm 

de chuva, e acrescenta esse valor à variável responsável por armazenar a 

precipitação pluviométrica (Figura 19). 
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Figura 19 - Simulação da conexão do reed-switch do pluviômetro ao anemômetro 

(A). Função attachInterrupt do pluviômetro (B) e o código para contagem de pulsos 

do pluviômetro pelo Arduino (C). 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Após o levantamento dos dados, passou-se à análise de regressão linear para 

determinação de parâmetros estatísticos, utilizando-se uma planilha eletrônica como 

ferramenta. 

3.2.5 Determinação da radiação Solar 

A radiação solar representa a fonte de energia que exerce maior influência na 

produtividade potencial das plantas e o principal fator no processo de absorção de 

CO2, ou simplesmente fotossíntese e que apresenta níveis diretamente proporcionais 

à incidência da radiação solar (PEREIRA et al., 2002). 
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Em meteorologia, a radiação solar incidente (Rs) é uma das variáveis mais 

importantes na determinação da necessidade hídrica de plantas e na tomada de 

decisões na agricultura irrigada (BORGES et al., 2010). 

As condições atmosféricas locais determinam os níveis de Rs e, portanto, a 

fração da radiação solar no topo da atmosfera que atinge uma superfície plana e 

horizontal (BORGES et al., 2010).  

Para determinação da ETo por meio do método de Penman-Monteith FAO 56, 

torna-se necessário, o fornecimento de dados relativos à radiação solar. A estação 

meteorológica experimental é uma estação do tipo incompleta, e não possui sensor 

de radiação.  

O boletim 56 da FAO apresenta uma metodologia opcional para calcular a 

radiação solar Allen et al. (1998) que, proposta por Hargreaves e Samani (1982), faz 

a estimativa da Rs, utilizando a temperatura máxima e mínima do ar atmosférico, 

obtendo assim, a amplitude térmica diária, que é usada como indicativo da fração de 

radiação solar no topo da atmosfera (Ra) que chega à superfície do solo, conforme 

mostrado na Equação 5.  

Rs = kRs x √(Tmax − Tmin) x Ra (5) 

em que, 

Rs = radiação solar incidente, em MJ m-2 dia-1; 

kRs = coeficiente de ajuste (ºC-0,5); 

Tmax = temperatura máxima do dia, em ºC; 

Tmin = temperatura mínima do dia, em ºC; e 

Ra = Radiação extraterrestre no topo da atmosfera, em MJ m-2 d-1. 

 

Para estimativa da Rs, utilizou-se a constante kRs, que é um coeficiente de 

ajuste que varia de 0,16 para regiões afastadas do litoral a 0,19, para regiões costeiras 

(HARGREAVES e SAMANI, 1982; ALLEN, 1998). Em virtude da localização 

geográfica da estação meteorológica experimental, foi utilizado o valor 0,16 para o 

kRs.  
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Para Hargreaves e Samani (1982), são denominadas de regiões costeiras, 

aquelas predominantemente dominadas por grandes extensões de terra, ao passo 

que as regiões litorâneas, são dominadas por proximidade com grandes massas de 

água. 

Os dados estimados de radiação solar foram extraídos do datalogger e 

comparados com os valores obtidos pela estação automática, por meio de regressão 

linear, com o intuito de determinar a correlação existente entre os valores estimados 

pela estação meteorológica experimental com aqueles obtidos pelo sensor de 

radiação da estação automática. 

3.2.6 Determinação da ETo 

A determinação da ETo, por meio do Método Penman-Monteith FAO 56, 

estimada a partir dos dados obtidos pela estação meteorológica experimental, foi 

realizada após calibração dos sensores através das equações de correção obtidas 

por regressão linear (HOFFMANN, 2015).  

Os valores de ETo estimados a partir dos dados obtidos pela estação 

meteorológica experimental foram comparados com os da estação automática por 

meio da determinação do coeficiente de determinação “r2”, de concordância “d” de 

Willmott, índice de desempenho “c”, raiz quadrada do quadrado do erro médio (RMSE) 

e erro médio da estimativa (MBE). 

3.2.7 Determinação da ETc e tempo de irrigação 

Ao final de cada dia, o datalogger da estação meteorológica experimental 

calcula a ETc e o tempo de irrigação, a partir dos dados inseridos pelo usuário quando 

a estação é posta em funcionamento. Para validação desses resultados, foi 

desenvolvida uma planilha eletrônica que calcula, a partir do método Penman-

Monteith FAO 56, a ETo, a ETc e o Ti. 

Para a validação, também foram realizadas simulações nos softwares IrriFruit 

(SILVA et al., 2017) e IrriManga (SANTOS, 2012). A escolha dos dias utilizados para 

coleta dos dados a serem comparados foi realizada aleatoriamente.  
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 3.2.8 Tratamento dos dados 

Para validação, os dados armazenados no datalogger da estação 

meteorológica experimental foram comparados por meio de análise de regressão 

linear, que, segundo Hoffmann (2015), torna-se necessária quando se deseja analisar 

os efeitos que uma variável pode exercer sobre a outra, mesmo que não estejam 

regidas por relação causal.  

A análise de regressão estuda a relação entre uma variável dependente e outra 

independente, assumindo-se X para a variável independente (sensor da estação 

automática) e Y para a variável dependente (sensor da estação meteorológica 

experimental).  

Analisou-se a relação existente entre cada um dos sensores da estação 

meteorológica experimental e o seu correspondente na estação automática, a fim de 

construir, para cada um deles, uma regressão linear, e estabelecer a existência ou não 

de correlação entre os dois equipamentos. Segundo Ale et al. (2009), a análise de 

regressão linear é o passo seguinte ao levantamento de dados e é necessária à 

fixação dos parâmetros estatísticos, além da determinação da equação da reta, por 

meio de seus coeficientes angular e linear.   

3.2.9 Programação e funcionamento do datalogger da estação 

meteorológica experimental 

O datalogger da estação meteorológica experimental, quando em 

funcionamento, exibe em um Display LCD, as instruções ao usuário para a inserção 

dos dados necessários à configuração do funcionamento do sistema, que são 

inseridos por meio de botões táteis. 

O datalogger é programado para determinar o Ti pelo método de irrigação 

localizada e permite ao usuário escolher a configuração do sistema entre 

microaspersão ou gotejamento, além de solicitar a inserção dos dados intrínsecos à 

configuração escolhida. 

Inicialmente, é solicitada a inserção dos dados relativos à localização 

geográfica (Figura 20). 
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Figura 20 - Configuração da localização geográfica no datalogger da estação 

meteorológica experimental. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A seguir, o equipamento solicita a configuração da densidade de cultivo e o 

diâmetro da copa da cultura (Figura 21). 

 

Figura 21 - Configuração do sistema de cultivo e diâmetro da copa. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 



53 
 

Para a determinação da reposição de água para a planta, o datalogger  

considera o coeficiente de localização (Kl), que é um fator de ajuste que varia de 0,0 

a 1,0 e leva em conta o espaçamento, a área sombreada ou área molhada e a fase 

de desenvolvimento da cultura (BERNARDO et al., 2005; COTRIM et al., 2019). 

O diâmetro da copa da planta é utilizado na determinação da área sombreada. 

Do mesmo modo, é solicitado o diâmetro máximo do bulbo molhado por emissor, que 

será utilizado no cálculo do percentual de área molhada pelo emissor. 

Para determinação do percentual de área sombreada, o datalogger utiliza a 

Equação 6. 

PS =  
As

Ef x Ep
 x 100 

(6) 

em que, 

PS = Porcentagem de área sombreada, em m2; 

As = Área sombreada, em m2; 

Ef = Espaçamento entre fileiras, em m; e 

Ep = Espaçamento entre plantas, em m. 

 

Para determinação da área sombreada é utilizada a Equação 7 

As = Dc2 x 
 π

4
 (7) 

em que, 

Dc = diâmetro da copa, em m. 

 

Para determinação da área molhada, o datalogger foi programado para utilizar 

a Equação 8. 

AW = W2 x 
π

4
 ≅ 0,8 x W2 (8) 

em que, 

AW = Área molhada por emissor, em m2; e 
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W = Diâmetro máximo do bulbo molhado por emissor, em m. 

 

Quando o usuário programa o datalogger para trabalhar com sistema de 

gotejamento ou microaspersão, configurado para gotejador ou microaspersor por 

planta e com espaçamento adensado, para o cálculo do Kl, é utilizada a metodologia 

proposta por Keller (1978), descrita na Equação 9. Para cultivos não adensados, é 

utilizada a metodologia proposta por Ferreres (1981), Equações (10, 11 e 12). 

Keller (1978) 

Kl =  
P

100
+ 0,15 (1 −  

P

100
) 

(9) 

Ferreres (1981) 

Kl = 1,0; se P ≥ 65% (10) 

Kl = 1,09 
P

100
+ 0,30; se 20% < P < 65% (11) 

Kl = 1,94 
P

100
+ 0,1; se P≤ 20% (12) 

em que, 

P = Percentual da área sombreada (PS) ou molhada (PW), em % (prevalecendo 

sempre o maior valor). 

 

Quando programado para trabalhar com o sistema de irrigação por 

microaspersão, configurado para microaspersor com sobreposição, o datalogger 

atribui o valor 1,0 para o Kl, em virtude de o percentual de área molhada atingir 100% 

nessa configuração. 

Quando escolhida a configuração da irrigação em faixa contínua molhada, o 

coeficiente de localização (Kl) é calculado por meio da relação entre a área sombreada 

ou área molhada, prevalecendo sempre o maior valor e o espaçamento lateral entre 

fileiras. Sempre que a relação resultar em um valor de Kl maior que 1, o sistema 

corrige automaticamente esse valor para 1. 
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O passo seguinte é configurar o coeficiente da cultura (Kc) e o diâmetro do 

bulbo molhado (Figura 22).  

 

Figura 22 - Configuração do Coeficiente da cultura (Kc) e do diâmetro do bulbo 

molhado. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para determinação do Kc, o datalogger possui em sua base de dados, duas 

culturas programadas, a bananeira e a mangueira e após a escolha da cultura, o 

sistema incrementa diariamente o valor do Kc, desde que o datalogger não tenha seu 

funcionamento interrompido e/ou reinicializado.  

O sistema também possibilita ao usuário inserir o Kc manualmente. Em caso 

de reinicialização ou interrupção do funcionamento, o usuário deverá inserir 

novamente os dados no datalogger para que volte a funcionar normalmente. 

Se for escolhida a bananeira, o sistema solicita a inserção da quantidade de 

dias após o plantio (DAP), para determinação do Kc, conforme a Equação 13. 
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Kc = 0,704 − 6,44 x 10−3 x DAP + 6,43 x 10−5 x DAP2 − 1,17 x 10−7 x DAP3 (13) 

  

Na escolha pela cultura da mangueira, deverá ser informado o estádio de 

desenvolvimento da cultura, para isso, são apresentadas cinco opções, a saber: ano 

1 (Kc = 0,40), ano 2 (Kc = 0,45), ano 3 (Kc = 0,50), fase vegetativa (Kc = 0,65) 

(COELHO et al., 2007) ou floração, que tem o Kc calculado por meio da quantidade 

de dias após iniciada a floração (DAF) (COTRIM et al., 2019), obtida pela Equação 

14. 

Kc = (0,36 + 0,009 x DAF − 4 x 10−5 x DAF2) (14) 

 

O próximo passo é configurar o sistema de irrigação. Procede-se à escolha da 

configuração do sistema, que pode ser por gotejamento ou microaspersão. Para 

gotejamento, pode ser escolhido faixa contínua molhada ou gotejador por planta. Para 

microaspersão, as configurações disponíveis são microaspersor por planta ou 

microaspersor com sobreposição (Figura 23).  
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Figura 23 - Configuração do Sistema de Irrigação 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Escolhida a configuração da irrigação, passa-se ao fornecimento de 

informações relativas ao espaçamento entre plantas e entre fileiras, quantidade de 

emissores por planta, vazão dos emissores e eficiência da aplicação, de acordo com 

o sistema de irrigação e configuração escolhida, conforme a Figura 23. 

Para configuração da eficiência da aplicação da irrigação, o datalogger só 

aceita como resposta, valores compreendidos entre 0,0 e 1,0, conforme proposto por 

(BERNARDO et al., 2005; COTRIM et al., 2019). 
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Quando o usuário seleciona o sistema de irrigação por gotejamento, deverá 

proceder com a sua programação, que pode ser em faixa contínua molhada ou 

gotejador por planta, inserindo as variáveis de acordo a configuração escolhida 

(Figura 23). 

Quando escolhido o sistema de irrigação por gotejamento e configuração para 

faixa contínua molhada, o usuário deverá informar o espaçamento entre gotejadores 

na lateral e o espaçamento entre laterais, em m, vazão dos emissores, em L h-1, 

largura da faixa molhada, em m, e a eficiência da aplicação, conforme sugerido por 

Santos e Brito (2016), de acordo com o fluxo apresentado na Figura 23. 

Em sistema de irrigação por gotejamento, configurado para  gotejador por 

planta, o usuário deverá informar o espaçamento entre plantas e o espaçamento entre 

fileiras de plantas, em m, o número de emissores por planta, vazão dos 

emissores/gotejadores, em L h-1 e a eficiência da aplicação (SANTOS e BRITO, 2016) 

(Figura 23). 

Durante a inserção dos dados no datalogger, caso o usuário escolha o sistema 

de irrigação por microaspersão, deverá optar entre a configuração de microaspersor 

por planta ou microaspersor com sobreposição de área molhada (Figura 23). 

Quando programada para irrigação localizada por microaspersão, configurada 

para microaspersor por planta, o datalogger solicita que sejam inseridas informações 

relativas a espaçamento entre plantas dentro da fileira e o espaçamento entre fileiras 

de plantas, em m, o número de emissor por planta, a vazão dos microaspersores, em 

L h-1 e a eficiência da aplicação, em decimal, conforme Donato et al. (2015) e Coelho 

et al. (2015) (Figura 23). 

A última etapa de inserção de dados no datalogger é a configuração do horário 

da irrigação e a pressão na saída da bomba (Figura 24). É solicitado ao usuário a 

inserção do horário em que pretende administrar a irrigação (horas e minutos).  
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Figura 24 - Configuração do horário da irrigação. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O sistema não permite que a irrigação seja configurada para 0h0min, por conta 

de ser o horário exato em que o datalogger processa as variáveis para determinação 

da ETo, ETc e Ti. O sistema é programado para turno de rega diário e, para irrigação 

noturna, leva em conta os dados processados até a meia noite do dia anterior.  

Nessa etapa, também é solicitada a inserção da variação da pressão no 

sistema, em mca e o tempo necessário, em minutos, para a estabilização da pressão 

de operação. Durante a irrigação, após decorrido o tempo de estabilização, caso a 
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pressão de operação, sofra alterações que ultrapasse a variação estabelecida, devido 

a entupimento ou quebra da tubulação, por exemplo, o sistema desliga, 

automaticamente, o relé responsável por acionar a chave eletromecânica que liga o 

conjunto motobomba, além de acionar o relé responsável por acionar uma sirene e/ou 

sinal luminoso até que o usuário corrija o problema e acione, por meio de botão 

específico, a retomada da irrigação, para integralização do tempo restante (Figura 24).  

Sempre que a irrigação é acionada, seja no horário programado ou após a 

retomada devido alteração na pressão de operação, o sistema somente começa a 

monitorar a pressão, após decorrido o tempo de estabilização informado pelo usuário 

durante a programação inicial de funcionamento do datalogger. 

Para determinação do tempo de irrigação, foi utilizada a metodologia sugerida 

por Santos e Brito (2016), conforme Equações 15, 16 e 17.  

Para quantificar o tempo de irrigação, quando em gotejamento configurado 

para faixa contínua molhada, o sistema utiliza a Equação 15. 

Ti =
ETc x Elat x Egot x Kl

q x Ea
 

(15) 

em que, 

Ti = tempo de irrigação, em minutos; 

Elat = espaçamento lateral entre fileiras, em m; 

Egot = espaçamento entre gotejadores, em m; 

q = vazão do emissor, em L h-1; e 

Ea = eficiência de aplicação, em decimal. 

 

Quando configurada para trabalhar com sistema por gotejamento ou 

microaspersão, desde que configurado para gotejador ou microaspersor por planta, o 

datalogger determina o Ti, a partir da Equação 16. 

Ti =
ETc x Ef x Ep x Kl

n x q x Ea
 

(16) 

em que,  



61 
 

n = número de emissores (gotejador ou microaspersor) por planta. 

 

A Equação 17 é utilizada quando o sistema for configurado para microaspersão 

com sobreposição da faixa molhada.  

Ti =
ETc x Em x El

q x Ea
 

(17) 

em que, 

Em = espaçamento entre microaspersor, em m; 

El = espaçamento entre microaspersor na lateral, em m; 

 

Os dados coletados e armazenados pelo datalogger durante o dia, são 

processados à meia noite para determinação da ETo, ETc e Ti, sendo esse último, 

com base no método e sistema de irrigação escolhido.  

Após configuração dos parâmetros, o display LCD do datalogger mostra os 

valores atuais de T, UR, U2 e P, atualizados minuto a minuto. Também são exibidas 

as informações do Ti, ETo e ETc, que inicialmente são valores nulos e, à meia noite, 

são mostrados os valores relativos ao processamento diário dessas variáveis (Figura 

25). 

 

Figura 25 - Visor LCD do datalogger após inserção de dados e processamento 

diário. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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A Figura 26 mostra o fluxograma de funcionamento do datalogger, desde a 

etapa de inserção das informações pelo usuário, perpassando pela aquisição e 

processamento das variáveis meteorológicas, até a automatização e monitoramento 

da irrigação. 

 

Figura 26 – Fluxograma do funcionamento do datalogger. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Ao final de cada hora, o sistema determina se naquela hora foi registrada a 

temperatura máxima, média ou mínima do dia, valores esses necessários para 

determinação da ETo diária. 

Para mensuração do vento, o datalogger registra, em tempo real, cada volta 

completa efetuada pelo anemômetro e, consequentemente, calcula a velocidade 

média (m s-1) ao final de cada minuto. O mesmo ocorre com o pluviômetro que registra 

incrementos de 0,25 mm de chuva, com o diferencial que, para o anemômetro, as 

variáveis são restauradas ao final de cada minuto e o pluviômetro tem suas variáveis 

restauradas ao final do dia, após somatório da precipitação diária.  

Os dados processados são armazenados no cartão de memória e as variáveis 

utilizadas para armazenamento desses dados no Arduino, são restauradas à meia 

noite, o que possibilita que os dados do dia seguinte possam ser processados de 

forma independente do dia anterior.  

3.3 Validação dos resultados 

A ETo obtida pelo datalogger (variável predita), foi determinada a partir do 

método Penman-Monteith FAO 56 e teve seus valores comparados com os valores 

medidos e obtidos a partir da estação automática do IF Baiano (variável real) para 

determinar o grau de concordância, ou seja, a dimensão do erro existente entre a 

variável real e a predita. 

As variáveis foram comparadas por índices estatísticos, a partir da análise de 

regressão - coeficiente de determinação “r2”, índice de concordância “d” (Willmott et 

al. (1985), índice de desempenho “c”, raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE) 

e erro médio da estimativa (MBE), conforme Zacharias et al. (1996) e Camargo e 

Sentelhas et al. (1997). 

3.3.1 Índice de concordância de Willmott 

A dispersão dos valores estimados em relação aos observados é determinada 

pela exatidão, mensurada a partir do índice de concordância “d” Willmott et. al (1985). 

O índice “d”, assume um valor adimensional que pode variar entre 0,0 e 1,0, onde 1,0 
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indica que houve uma concordância perfeita e 0,0 indica que não houve nenhuma 

concordância entre as variáveis analisadas, conforme indicado pela Equação 18.  

d = 1 −
(∑ (Pi − Oi

n
i=1 )2

(∑ (|Pi − Ō| + |Oi − Ō|n
i=1 )2

 
(18) 

em que,  

Oi = valor observado, em mm dia-1; 

Pi = valor estimado, em mm dia-1; e 

Ō = média dos valores observados, em mm dia-1.  

3.3.2 Índice de desempenho “c” 

O índice de confiança ou desempenho “c” é obtido a partir do produto dos 

índices “r” e “d” e é utilizado como indicativo de desempenho destes (CAMARGO e 

SENTELHAS, 1997). 

Foram utilizados os parâmetros recomendados por Camargo e Sentelhas 

(1997) para a avaliação de desempenho da ETo estimada pelo datalogger em relação 

à estação automática do IF Baiano. Os valores obtidos foram analisados a partir dos 

critérios de desempenho, que varia de péssimo (valores menores que 0,41) a ótimo 

(valores superiores a 0,85) (Camargo e Sentelhas, 1997). 

3.3.3 Raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE) 

O RMSE (Equação 19), obtido em mm dia-1, é um parâmetro estatístico 

utilizado para determinar o erro do modelo, com subsídios para o desempenho a curto 

prazo (MORAIS et al., 2015). Quanto mais próximo de zero for o valor obtido para 

RMSE, melhor será o desempenho do modelo.  

RMSE =  √
1

n
 ∑(Pi −  Oi)2

n

i=1

 

(19) 
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3.3.4 Erro médio da estimativa (MBE) 

O indicador MBE (Equação 20) quantifica, a longo prazo, a sub ou 

superestimativa da ETo do modelo analisado, os valores são obtidos em mm dia-1
 e, 

quanto mais tender a zero, maior é o indicativo de bom desempenho do modelo 

(MORAIS et al., 2015). 

MBE =  
1

n
 ∑(Pi −  Oi)

n

i=1

 
(20) 

 

O MBE reflete o desvio das médias, com o desempenho a logo prazo, onde 

valores positivos indicam superestimativas e valores negativos, indicam que houve 

subestimativa do modelo avaliado, no entanto, a indicação de superestimativa cancela 

a subestimativa (CARVALHO et al., 2015a). 
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Temperatura e umidade relativa do ar atmosférico 

O sensor AM2302 mostrou grau de relacionamento linear forte, com coeficiente 

de determinação r2 = 0,98 para medições de T e r2 = 0,97 para medições de UR, 

quando medindo UR de até 80% (Figura 27). Para valores de UR superiores a 80%, 

o sensor AM2302 não apresentou bons resultados e não conseguiu explicar os valores 

analisados, sendo descartado. 

 

Figura 27 - Temperatura ambiente obtida pelo sensor AM2302 em função da 

temperatura ambiente medida pela estação automática (A) e UR até 80% obtida pelo 

sensor AM2302 em função da UR medida pela estação automática (ETo Est. Aut.)  (B). 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O sensor SHT35, mostrou resultados constantes para UR superior a 80%, o 

que fez dele, o sensor escolhido para compor a estação meteorológica experimental 

após a fase de calibração dos sensores.  

O sensor SHT35 apresentou, em relação ao sensor da estação automática, 

para o registro de temperaturas, coeficiente de determinação r2 = 0,92 (Figura 28A). 

Em valores absolutos e com precisão de uma casa decimal, foram apresentados 

36,4 °C; 19,7 °C e 26,4 ° C, ao passo que a estação automática do IF Baiano registrou 
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36,2 °C; 19,8 °C e 26,0 °C para temperaturas máxima, mínima e média, 

respectivamente. 

 

Figura 28 – Temperatura  ambiente (T) obtida pelo sensor SHT35 em função da 

temperatura ambiente determinada pela estação automática (A) e Umidade relativa 

do ar atmosférico (UR) obtida pelo sensor SHT35 em função da UR determinada 

pela estação automática (B). 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

No período analisado, o sensor SHT35 registrou UR de 99,9%, 32,2% e 72%, 

ao passo que a estação automática do IF Baiano registrou 97%, 36% e 72 para UR 

máxima, mínima e média, respectivamente, o que representou coeficiente de 

determinação r2 = 0,90 (Figura 28B). 

4.2 Velocidade do vento 

Diferentemente dos sensores de T e UR que são calibrados quando fabricados, 

o anemômetro foi calibrado exclusivamente com a estação meteorológica automática 

do IF Baiano.  

O anemômetro instalado na estação meteorológica experimental, quando 

comparado com o anemômetro da estação automática, apresentou coeficiente de 

determinação r2 = 0,99 (Figura 29).  
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Figura 29 - Velocidade do vento (U2) obtida pelo anemômetro da estação 

meteorológica experimental (ETo Est. Met. Exp.) em função da velocidade do vento 

determinada pela estação automática (ETo Est. Aut.). 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A equação de calibração, indicou que a velocidade média do vento é 

aproximadamente 277,24% maior que a velocidade de giros das conchas do 

anemômetro da estação experimental, devido a atuação do coeficiente de arrasto nas 

conchas do anemômetro, determinado em aproximadamente 0,36 (Equação 21), valor 

bem próximo da média do coeficiente de arrasto de objetos convexos, que segundo 

Ferruzzi et al. (2004) é de 0,38 e para Kristensen (1994), é um valor próximo de 0,4. 

Cd =
1

2,7724
→ Cd ≅ 0,36 

(21) 

 

Após correções, por meio da equação de calibração, o anemômetro da estação 

meteorológica experimental, apresentou, durante o período de análise, o registro de 

9,9 m s-1; 0,1 m s-1 e 4,9 m s-1, enquanto a estação automática do IF Baiano registrou 

9,8 m s-1; 0 m s-1 e 4,9 m s-1, para velocidade máxima, mínima e média do vento, 

respectivamente. 
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4.3 Radiação solar 

A Figura 30 mostra a estimativa de Rs estimada pela estação experimental, a 

partir do método de Hargreaves e Samani (1982), com kRs = 0,16. 

 

Figura 30 – Estimativa da radiação solar incidente (Rs) obtida  pela estação 

experimental (ETo Est. Met. Exp.) em função da radiação solar incidente (Rs) 

determinada pela estação automática (ETo Est. Aut.). 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na estimativa de Rs, com kRs = 0,16, obteve-se para a estação experimental,  

coeficiente de determinação r2 = 0,48 (Figura 30), RMSE = 4,52 MJ m-2 dia-1; MBE = 

2,18 MJ m-2 dia-1; índice “d” = 0,70 e “c” = 0,49, que segundo o critério de interpretação, 

indica que o resultado foi classificado como “mau”.  

Resultado parecido foi encontrado por Lêdo et al. (2012), em estudo realizado 

em Barbalha – CE, onde obtiveram r2 = 0,31; “d” = 0,61 e “c” = 0,34, resultado 

classificado como “péssimo”. Para os autores, o modelo se mostrou inviável para a 

estimativa da radiação solar para as condições climáticas locais. 
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Borges et al. (2010), em avaliação de modelos para estimativa de Rs no 

município de Cruz da Almas - BA, obtiveram por meio da metodologia Hargreaves e 

Samani, com kRs = 0,16, os valores de r2 = 0,688; MBE = 4,06 MJ m-2 dia-1; RMSE = 

4,76 MJ m-2 dia-1 e índice “d” = 0,77. Para kRs = 0,19, obtiveram r2 = 0,688; MBE = 

2,54 MJ m-2 dia-1; RMSE = 3,13 MJ m-2 dia-1 e índice “d” = 0,90. A região, apesar de 

não ser, propriamente costeira, possui aproximadamente 60 km da linha de costa com 

o Oceano Atlântico. Obtendo-se desta forma, melhores resultados quando utilizada a 

metodologia para regiões costeiras. 

Resultado parecido foi encontrado por Macedo et al. (2016) em seis municípios 

do Estado do Ceará, os valores obtidos apresentaram erro padrão da estimativa que 

variou de 2,63 MJ m-2 dia-1 para o município de Campos Sales a 4,62 MJ m-2 dia-1 para 

Iguatu. 

Jerszurki et al. (2013), em estudo para parametrização do método Hargreaves 

e Samani, obtiveram resultados discordantes do valor de kRs em relação ao 

recomendado por Allen et al. (1998) para regiões do interior, que é de 0,16. No estudo, 

obtiveram valores para kRs variando no decorrer do ano, entre 0,11 a 0,12, o que 

resultou em um índice “d” médio anual de 0,91, com variações de 0,79 a 0,87 ao longo 

do ano.  

Para o índice de desempenho “c”, Jerszurki et al. (2013) obtiveram valores que, 

segundo o critério de interpretação, variaram de 0,60 a 0,85, levando-se em conta 

períodos sazonais, mensais e anual, obtendo-se melhores resultados ao analisar 

períodos anuais e sazonais, com piores resultados para o mês de fevereiro, que 

segundo os autores, ocorre por ser período o chuvoso, em que há superestimativa na 

determinação da Rs. 

Para Alencar et al. (2015), a metodologia sugerida pelo boletim FAO 56 Allen 

et al. (1998), para estimativa da radiação solar necessita de avaliação de viabilidade 

para localidades e condições de clima diferentes. Borges et al. (2010) ressalta que 

modelos para estimativa da Rs são restritos às regiões onde foram desenvolvidos e 

devem ser calibrados quando utilizados localidades distintas. 

A estimativa de Rs produzida pela estação meteorológica experimental se 

mostrou pouco eficiente com baixos valores para r2, no entanto, o resultado não é 

conclusivo, visto que o período de análise foi de apenas seis meses. 
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4.4 Evapotranspiração de referência - ETo 

Para análise da ETo estimada pelo datalogger da estação experimental, foi 

realizada a verificação da existência de relação linear, com a geração de um modelo 

de regressão entre as variáveis mensuradas pelas duas estações por meio da 

realização de testes t de student, com nível de significância de 95% (α = 0,05), para 

77 graus de liberdade.  

Na verificação da existência de correlação linear, foi observada linearidade 

entre as variáveis analisadas, com a aceitação da hipótese de que o intercepto é 

significativo, portanto, a regressão foi forçada na origem, partindo do princípio que, 

idealmente, na ausência de evapotranspiração, as diferentes equações para 

determinação da ETo devem apresentar valores nulos 

Para valores mais baixos, devido ao intercepto em zero, os dados observados 

ficaram afastados da estimativa, resultando em coeficiente de determinação r2 = 0,56 

(Figura 31).  

 

Figura 31 - Evapotranspiração de referência obtida pela estação meteorológica 

experimental (ETo Est. Met. Exp.) em função da Evapotranspiração de referência 

determinada pela estação automática (ETo Est. Aut.). 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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A exatidão obtida pela ETo estimada pelo datalogger da estação experimental 

foi inferior à exatidão apresentada pelas variáveis dos sensores, quando analisados 

isoladamente. Segundo Alencar et al. (2015), a estimativa da ETo na ausência de 

dados relativos à radiação solar, apresenta desempenho inferior quando comparada 

com a ETo estimada com ausência de dados relativos à velocidade do vento e 

umidade relativa do ar atmosférico.  

O autor encontrou em seu estudo, variação na dispersão dos dados de 0,47 a 

0,79 nos valores de r2 e variação de 0,86 a 0,94 no índice de concordância, quando a 

ETo foi estimada a partir da ausência de dados da velocidade do vento e de umidade 

relativa do ar, ou na ausência de radiação solar, respectivamente. 

A ETo determinada pelo datalogger da estação experimental apresentou índice 

de concordância “d” de Willmott igual a 0,89, o que representou ótima exatidão em 

relação aos valores obtidos a partir da estação automática do IF Baiano. 

O modelo estimado apresentou índice de desempenho “c” = 0,80, indicando 

desempenho de confiabilidade “muito bom”, a partir do critério de interpretação do 

desempenho da ETo. 

A ETo estimada pelo datalogger da estação meteorológica experimental 

apresentou erro absoluto médio de 0,65 mm. Foi obtido RMSE = 0,75 mm dia-1 e MBE 

= 0,32 mm dia-1, o que indicou subestimativa de 6,9% durante o período analisado. 

No entanto, a subestimativa ocorreu com mais frequência em valores mais baixos de 

ETo, ao passo que houve tendência de superestimativa para valores mais altos. 

Sentelhas et al. (2010) ao analisarem a estimativa da ETo, com o método 

Penman Monteih FAO 56, na ausência de dados relativos a Rs, observaram, em doze 

locais do Sul de Ontário, no Canadá, aumentos significativos na dispersão de dados 

quando comparados com aqueles obtidos por estações automáticas, com valores de 

r2 que variaram entre 0,44 e 0,69, com RMSE de 0,79 mm dia-1.  

Jabloun  e  Sahli  (2008), tiveram bons resultados na determinação da ETo com 

a estimativa da Rs nas oito estações analisadas em diferentes regiões da Tunísia, 

inclusive em regiões semiáridas, onde obtiveram MBE variando entre 0,07 e 0,3 mm 

dia-1 e RMSE entre 0,2 e 0,3 mm dia-1 entre as estações analisadas, além de obterem 

r2 superior a 0,95. Para os autores, as comparações dos últimos 19 anos, revelaram 
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que a estimativa da ETo com dados faltantes de Rs, obteve resultados precisos em 

todos os oito locais regiões analisadas (JABLOUN e SAHLI, 2008). 

Em trabalho realizado com dados extraídos de 46 estações meteorológicas 

distribuídas entre os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de 

Janeiro, Carvalho et al. (2015a) obtiveram, em todas as estações e Estados, valores 

subestimados para a ETo, quando determinada a partir da estimativa da Rs. Os 

coeficientes, obtidos na regressão linear, foram negativos, quando a ETo determinada 

por Penman-Monteith FAO 56 tendeu a zero, no entanto, com resultados superiores 

quando comparados àqueles obtidos por meio dos métodos Hargreaves Samani e de 

Turc (CARVALHO et al., 2015a). 

Para os autores, a probabilidade de ocorrerem erros superiores a 20% foi de 

10,68%, com os melhores resultados concentrados em São Paulo e Minas Gerais e 

que o método para determinação da Rs por meio do fator de ajuste kRs apresenta 

bom desempenho estatístico em regiões afastadas do litoral, mas, que não devem ser 

utilizado em regiões litorâneas (CARVALHO et. al., 2015a). 

Morais et al. (2015) em trabalho realizado no submédio vale do São Francisco, 

obtiveram, na maioria das cinco estações, boa precisão  e exatidão, com resultados 

de r2 superiores a 0,93 e com coeficiente angular da reta menor que 1,19, no entanto, 

os autores afirmam que apesar desses resultados, a estimativa do saldo de radiação 

provoca na região, aumento do erro de cálculo da ETo. 

4.5 Evapotranspiração da cultura (ETc) e tempo de irrigação 

Os valores de ETc e Ti estimados pelo datalogger da estação meteorológica 

experimental foram comparados com planilha eletrônica e com os softwares IrriFruit e 

IrriManga. Os resultados são apresentados a seguir:  

I – Gotejamento, configurado para faixa contínua molhada: No dia 06 de 

fevereiro de 2020, foram obtidos os valores aproximados de 1,8 mm para ETc e 58 

minutos para o tempo de irrigação, tanto no datalogger da estação meteorológica 

experimental quanto na planilha eletrônica e no software IrriManga (Figura 32); 
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Figura 32 - Planilha eletrônica para obtenção das variáveis do manejo da irrigação 

(A). Visor do datalogger (B). Arquivo de texto gerado pelo datalogger (C) e tela do 

software IrriManga (D). Para configuração de gotejamento em faixa contínua 

molhada 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

II – Gotejamento, configurado para gotejador por planta: Em comparações 

realizadas no dia 03 de março de 2020, foram obtidos valores aproximados de 2,1 mm 

para ETc e aproximadamente 20 minutos para tempo de irrigação, tanto no datalogger 

da estação meteorológica experimental quanto na planilha eletrônica e no software 

IrriFruit (Figura 33); 
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Figura 33 - Planilha eletrônica para obtenção das variáveis do manejo da irrigação 

(A). Visor do datalogger (B), Arquivo de texto gerado pelo datalogger (C) e tela do 

software IrriFruit (D). Para configuração de gotejamento com gotejador por planta. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

III – Microaspersão, configurado para microaspersor com sobreposição de faixa 

molhada:  No dia 22 de abril de 2020, foi obtida ETc aproximada de 2,2 mm e tempo 

de irrigação de 24 min, tanto no datalogger da estação meteorológica experimental, 

quanto na planilha eletrônica e no software IrriFruit (Figura 34). 
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Figura 34 - Planilha eletrônica para obtenção das variáveis do manejo da irrigação 

(A). Visor do datalogger (B). Arquivo de texto gerado pelo datalogger (C) e tela do 

software IrriFruit (D). Para configuração de microaspersão em microaspersor com 

sobreposição. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

4.6 Automatização do manejo da irrigação 

Para monitoramento da automatização do manejo da irrigação, o datalogger da 

estação experimental foi conectado a um computador por meio da porta USB do 

Arduino, com o intuito de utilizar o terminal serial da IDE do Arduino (Figura 35A), que 

é um recurso utilizado para enviar e receber dados entre o Arduino e o computador.  
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Figura 35 – Terminal serial que mostra o acionamento do relé no horário 

programado (A). Estado do relé responsável por acionar o conjunto motobomba (B). 

Interrupção devido a alteração na pressão de operação (C) e estado do relé 

responsável por acionar a sirene sinalizadora (D). 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O terminal serial permitiu monitorar, em tempo real, o momento exato de 

acionamento e interrupção dos relés que controlam a chave eletromecânica para 

acionamento do conjunto motobomba e do dispositivo sinalizador, além do início, 

parada, retomada e finalização da irrigação (Figura 35).  

O sistema conseguiu automatizar corretamente o manejo da irrigação, com o 

acionando programado do relé responsável por acionar a chave eletromecânica que 

controla o conjunto motobomba (Figura 35A e 35B); o monitoramento da pressão de 

operação na tubulação e acionamento do relé responsável por indicar interrupção da 
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irrigação, que pode ser conectado a um dispositivo de alerta, a exemplo, sirene ou 

sinal luminoso (Figura 35D).  

Na interrupção da irrigação por variação na pressão de operação, o sistema foi 

capaz de desativar o relé responsável pelo acionamento da chave eletromecânica que 

controla o conjunto motobomba (Figura 35D) e somente voltou a ativá-lo, após reset 

efetuado pelo usuário (Figura 36A).  

 

Figura 36 - Terminal serial mostrando o reset do sistema após interrupção da 

irrigação devido alteração na pressão de operação (A). Estado do relé responsável 

por acionar o conjunto motobomba (B). Finalização da irrigação após terminado o 

tempo remanescente, com desligamento definitivo do relé (C) e estado dos relés (D). 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Após decorrido o tempo de irrigação estimado pelo datalogger, o sistema 

desligou o relé responsável por acionar o conjunto motobomba (Figura 36D). 
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5.0 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o sistema construído atende os 

objetivos propostos, com ótimo desempenho na determinação da evapotranspiração 

de referência, evapotranspiração da cultura e tempo de irrigação. 

O sensor utilizado para monitoramento da temperatura e umidade relativa do 

ar atmosférico apresenta ótima precisão e exatidão. 

É possível calibrar o anemômetro sem a utilização de túnel de vento, apenas 

com a correlação com o anemômetro da estação meteorológica automática do IF 

Baiano. 

A estimativa da Rs apresenta baixa correlação, com grande dispersão dos 

valores analisados e baixa exatidão, mesmo assim, os valores obtidos para estimativa 

da ETo são satisfatórios. 

O datalogger construído apresenta excelentes resultados na determinação da 

ETc e Ti, bem como no acionamento e interrupção programada do conjunto 

motobomba. 

A plataforma de prototipagem Arduino, modelo Mega, consegue, com baixo 

custo, suprir a demanda de software e hardware do projeto e, portanto, atende as 

necessidades impostas pela pesquisa na aquisição de temperatura e umidade relativa 

do ar atmosférico, velocidade do vento e precipitação.  

O conjunto proposto, permite integrar as variáveis climáticas com as equações 

necessárias à determinação da ETo, ETc e Ti para as configurações de gotejamento 

e microaspersão, bem como, monitorar a pressão de trabalho durante a execução da 

irrigação. 
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6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se integrar o sistema à 

internet das coisas, do inglês internet of things (IoT), para interconexão com a internet. 

Isso possibilitaria acesso remoto via smartphones, computadores e similares, 

permitindo que o sistema seja configurado e acessado remotamente. Permitiria 

também disponibilizar as informações via internet, para que usuários remotos possam, 

armazenar e manipular os dados coletados. 
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