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RESUMO 

 

A agricultura irrigada responde pelo consumo de 70% de toda a água doce no planeta. Existe, 
portanto, uma necessidade de se utilizar mais racionalmente esse recurso escasso e de vital 
importância. A agricultura irrigada, assim como as demais atividades do meio rural, necessita 
acompanhar os avanços tecnológicos. Nas últimas décadas, os aparelhos eletrônicos e os 
computadores estão num crescente avanço tecnológico, tornando-se mais baratos, precisos e 
com melhor interface com o usuário. O controlador lógico programável é um equipamento de 
uso bastante difundido, podendo ser utilizado para controlar a  irrigação , comandar válvulas 
solenóides, acionar bombas, além de armazenar dados; isto tudo através de portas de 
comunicação externas. A grande vantagem na utilização do controlador lógico programável é 
a personalização das atividades, ou seja, o usuário poder elaborar uma lógica de controle que 
atenda às suas necessidades específicas. As vantagens de um equipamento automático em 
relação ao operador humano são em geral: assiduidade, rapidez, precisão e custo; sua 
desvantagem é a incapacidade para reagir a perturbações e a acidentes, além daqueles 
previstos em seu projeto. Uma das maneiras para se obter uma irrigação eficiente e maximizar 
a produção envolve a automação do sistema para a determinação de quando e quanto irrigar, 
através do uso de tecnologias de sensores, comunicação, processamento de dados e 
dispositivos de atuação. O presente trabalho teve como principal objetivo a definição e a 
instalação de equipamentos automáticos para o controle de irrigação com o intuito de 
comparar a metodologia existente, baseada no automático por temporizador (timer), com o uso 
do automático sensorial e o cálculo da evapotranspiração, possibilitando assim analisar o uso 
da água e energia no processo. Este estudo utilizou como área experimental a cultura do coco 
anão verde irrigado, na fazenda HDantas, no município de Neópolis-SE. Como metodologia, 
foi instalado o CLP, interface homem-máquina, e foi realizada a elaboração de rotinas lógicas 
de programação para controle de irrigação, utilizando as informações oriundas das estações 
agrometeorológicas e do cálculo da evapotranspiração. Também foram utilizadas as 
informações dos medidores de vazão e do medidor de energia existentes para mensurar os 
valores de consumo atual de água e energia, respectivamente.  Os resultados obtidos durante 
os testes mostraram a confiabilidade do uso do controlador lógico programável na execução da 
lógica de controle e na atuação da irrigação, bastando para isto a disponibilização das 
informações das variáveis de clima e solo pertinentes ao método de controle definido na sua 
lógica de programação. 
 

Palavras-chave: Agricultura irrigada, Automação, Água, CLP, Energia, evapotranspiração. 
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ABSTRACT 

 

Irrigated agriculture is responsible for the consumption of 70% of all fresh water on the planet. 
There is, therefore, a necessity of using this scarce and of vital importance resource more 
rationally. Irrigated agriculture, as well as other activities in rural areas, needs to follow the 
technological advances. In the last decades, the electronic devices and the computers have got 
an increasing technological advance, becoming cheaper, precise and with a better user 
interface. The programmable logic controller is a quite spread use device, and may be used to 
control irrigation, to command solenoid valves, to switch on pumps, besides  storing data; all 
this through external communication ports. The great advantage of using the programmable 
logic controller is the customization of activities, that is, the user can elaborate a control logic 
that suits his/her specific needs. The advantages of an automatic equipment in relation to the 
human operator are generally: assiduity, speed, precision and cost; its disadvantage is the 
incapacity to react to disturbances and accidents, apart from those ones predicted in its project. 
One way to get efficient irrigation and maximize production involves the system automation 
to determine when and how much to irrigate, through the use of sensor technologies, 
communication, data processing and acting devices. This work had as main objective the 
definition and installation of automatic equipments for irrigation control in order to compare 
the existing methodology, based on automatic temporizing (timer), with the use of sensory 
automatic and evapotranspiration calculation, thus making possible to analyze the use of water 
and energy in the process. This study used as an experimental area the green dwarfed coconut 
irrigated cultivation in HDantas farm in the municipality of Neópolis-SE. As methodology, the 
PLC man-machine interface was installed and the elaboration  of programming logic routines 
for irrigation control was made, using information from agrometeorological stations and 
calculation of evapotranspiration. Existing information from the flow meters and the power 
meter was also used to measure the values of current consumption of water and energy, 
respectively. The results gotten during the tests showed the reliability of the programmable 
logic controller use in the execution of control logic and in the  irrigation performance, being 
enough for that the information availability of soil and climate variables relevant to the control 
method defined in its programming logic. 
 
 
Keywords:  Irrigated agriculture, Automation, Water, PLC, Energy, Evapotranspiration. 
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1 

1. INTRODUÇÃO 

 

      O desenvolvimento sustentável, para ser alcançado, depende de planejamento e do 

reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representou uma nova 

forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. Muitas vezes, 

desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo 

crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser 

insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade 

depende. Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como 

o próprio crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade e 

quantidade, com a otimização do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da 

reutilização e da reciclagem. 

      O atual modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios; se, por um lado, 

nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a degradação 

ambiental e a poluição aumentam dia-a-dia. Diante desta constatação, surge a idéia do 

Desenvolvimento Sustentável (DS), buscando conciliar o desenvolvimento econômico com a 

preservação ambiental e, ainda, ao fim da pobreza no mundo. 

       Segundo Camargo (2003) a interação dos sistemas ambientais com os sistemas humanos 

ao longo da história nas mudanças ambientais sempre afetaram o que os seres humanos 

valorizam. O avanço tecnológico e os impactos socioeconômicos que surgem ao longo do 

tempo  interferem de forma brusca  na vida das pessoas, independente da diversidade étnica, 

cultural ou geográfica. O desenvolvimento tradicional usa os recursos humanos, os recursos 

financeiros, a infra-estrutura e os recursos naturais, compromissado com a idéia de lucro 

gerador do progresso. Atualmente convive-se com problemas ambientais de diferentes 

características e magnitudes, tais como: poluição das águas, poluição atmosférica, degradação 

de florestas, danos a camada de ozônio, aquecimento global, erosão dos solos, desertificação, 

deterioração dos habitats das espécies, perda da biodiversidade, acumulo de lixo tóxico. 

Segundo Leff (2001), a resolução de um problema não pode ser resolvido usando o mesmo 

tipo de raciocínio que o criou, para superar esta questão desenvolve-se a idéia da racionalidade 

ambiental como contraponto a racionalidade econômica e instrumental responsável pelo 

processo civilizatório da modernidade. Daí a importância da dimensão ambiental do 
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desenvolvimento na construção da sustentabilidade e a exigência de uma racionalidade social 

e produtiva alternativa. Assumindo-se como a concretização de uma utopia num processo de 

transição para a sustentabilidade, a racionalidade ambiental pressupõe além da 

sustentabilidade ecológica, a equidade social, a diversidade cultural, a democracia política, a 

integração das economias gestionárias, a gestão participativa e democrática dos ecossistemas, 

entre outros. Os princípios de gestão ambiental e de democracia participativa propõem a 

necessária transformação dos estados nacionais e da ordem internacional para uma 

convergência dos interesses em conflito e dos objetivos comuns dos diferentes grupos e 

classes sociais em torno do desenvolvimento sustentável e da apropriação da natureza. As 

mudanças necessárias geram uma nova ética e uma nova cultura política que irão legitimando 

os direitos culturais e ambientais dos povos, constituindo novos atores e gerando movimentos 

sociais pela reapropriação da natureza.         
       Segundo Quirino & Abreu (2000) as relações entre sociedade e ambiente passam pelo 

estudo das formas de organização da produção que geraram o presente estado de degradação 

ambiental. A agricultura, por sua vez, foi sendo tensionada por sua base industrial - 

mecanização e agroquímica – que em nome da luta contra a fome, contraditoriamente, 

priorizou a produção agrícola no âmbito das relações econômicas em detrimento de seu 

compromisso com a diminuição da injustiça social, valorização do homem e respeito ao 

entorno natural. Estas considerações permitem entender, por um lado, o divórcio entre 

ecologia e agronomia. Mas por outro, fica evidente a necessária interdependência entre ambas 

para a sustentar o equilíbrio entre economia, ambiente e sociedade, e definir, portanto, o marco 

teórico e as práticas da agricultura sustentável. Nesta aproximação é evidente a necessidade de 

se produzir alimentos para todos, na perspectiva de repartir a riqueza, a renda e incluir todas as 

pessoas no processo de desenvolvimento, em harmonia com o entorno natural. Exige uma 

outra matriz, outros valores, outros princípios, novos saberes e novas formas de produzir 

ciência e tecnologia, bens e serviços. 

         Segundo Dagnino (2009) o desenvolvimento da ciência e tecnologia é considerado como 

uma variável independente e universal que determinaria o comportamento de todas as outras 

variáveis do sistema produtivo e social; como se ela dependesse inteiramente das mudanças e 

da organização tecnológicas. O desenvolvimento econômico é determinado pelo avanço da 

ciência e tecnologia. As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. O 
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papel hegemônico que possui a comunidade de pesquisa no processo decisório da política de 

ciência e tecnologia a torna o ator em melhores condições para iniciar um necessário processo 

de sua reorientação no sentido de alterar a trajetória da ciência e tecnologia e antecipar aquelas 

demandas. A dinâmica de exploração da fronteira do conhecimento científico e tecnológico, 

onde  essa dinâmica é ditada pelas elites políticas, econômicas e científicas dos países ricos 

que, via o Estado e o mercado, colocam sucessivos desafios a um sistema de produção de 

conhecimento de ciência e tecnologia cada vez mais privatizado, ávido por resultados 

econômicos e internacionalizado. Atender aos anseios de toda a sociedade e visualizar uma 

alternativa. Mas é um desafio que não podem deixar de lado, sob pena de limitar o avanço na 

construção de uma sociedade mais democrática e equilibrada social e ambientalmente, pela 

inexistência de desenvolvimentos científicos e tecnológicos que atendam a estes objetivos. 

        Segundo Morin (1979) o desenvolvimento técnico no seio de uma nova práxis; supõe um 

desenvolvimento da complexidade social, ele mesmo desenvolvido  e desenvolvendo o novo 

gênero de vida, a nova práxis, a atualização das virtualidades cerebrais; são as relações 

mutuas, interações, interferências entre os fatores genéricos, ecológicos, cerebrais, sociais e 

depois culturais que vão permitir conceber o processo, multidimensional da hominização .         

        A Agenda 21, no capitulo que se refere à comunidade cientifica e tecnológica, concentra-

se em como possibilitar que a comunidade científica e tecnológica, integrada, entre outros, por 

engenheiros, arquitetos, projetistas industriais, urbanistas, formuladores de políticas e outros 

profissionais dê uma contribuição mais aberta e efetiva aos processos de tomada de decisões 

relativas ao meio ambiente e desenvolvimento. É importante que o papel da ciência e da 

tecnologia nos assuntos humanos seja mais amplamente conhecido, tanto pelos responsáveis 

por decisões que ajudam a determinar a política pública quanto pelo público em geral. A 

relação de cooperação existente entre a comunidade científica e tecnológica e o público em 

geral deve ser ampliada e aprofundada até tornar-se uma parceria plena. A melhora da 

comunicação e da cooperação entre a comunidade científica e tecnológica e os responsáveis 

por decisões facilitará um maior uso da informação e dos conhecimentos científicos e técnicos 

na implementação de políticas e programas.  

       De acordo com a FAO (1998) a degradação da terra é um processo que faz com que a 

mesma tenha reduzida, qualitativa e quantitativamente, sua capacidade e potencial de 
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produção de bens e serviços em geral, sendo este um problema mundial que ocorre nas mais 

diversas situações de clima, meio ambiente e sócio-econômicas do mundo inteiro. 

     O Meio Ambiente é um tema de importância mundial no que se refere a conservação e 

preservação de recursos naturais, incluindo solo, água e atmosfera (Kutílek, 1997). Mudanças 

climáticas significativas no planeta trazem necessidade de estudos e ações para minimizar 

impactos negativos. A tendência é traduzida pela necessidade de atender a legislações como a 

ISO 14000, principalmente na exportação de produtos agrícolas, medição de impactos 

ambientais e zelo pela qualidade de produtos de origem agrícola, implicando em desenvolver 

tecnologias de automação, metodologias, equipamentos e sensores que contribuam para o 

desenvolvimento desta área. 

      Segundo Siqueira (2007) a agricultura irrigada representa hoje o maior consumidor de 

água dentre os diversos usuários finais deste recurso, chegando, no Brasil, a totalizar 70% do 

consumo, porém os sistemas de irrigação em operação nem sempre são manejados 

adequadamente, não se realizando um controle efetivo sobre a quantidade de água e a 

uniformidade da rega em função das necessidades hídricas das culturas, irrigando ora em 

demasia, acarretando gastos desnecessários de grandes volumes de água e energia elétrica, 

constituindo-se em desperdícios de recursos e envolvendo despesas evitáveis, ora de forma 

deficitária, acarretando queda na produção. A baixa uniformidade na aplicação de água reduz 

a eficiência da irrigação como um todo, elevando os custos com bombeamento e diminuindo a 

produtividade da cultura. A demanda por água na irrigação no Brasil deve continuar sua 

tendência de crescimento, uma vez que a área atualmente irrigada representa pouco mais de 

20% da área potencialmente irrigável, o que evidencia a necessidade dos produtores irrigantes, 

seus principais usuários, manejarem esse recurso com maior a eficiência possível, pois as 

reservas de água de boa qualidade se apresentam cada vez mais escassas.  A irrigação aparece 

como de fundamental importância para atender as necessidades hídricas das culturas, seja 

corrigindo a distribuição natural das chuvas ou modificando as possibilidades agrícolas de 

determinada região, a exemplo do semi-árido nordestino, que se caracteriza por apresentar 

baixas precipitações pluviométricas e má distribuição temporal das chuvas, visando a 

assegurar a produção de alimentos de forma adequada. 

      Para se observar, compreender, modelar ou mesmo controlar nosso meio ambiente exige 

um processo de coleta e organização de dados experimentais pertinentes e de qualidade. 
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Grande parte dos progressos científicos foram assegurados mediante refinamentos 

tecnológicos que permitiram a efetivação de medidas mais precisas, a observação de novas 

variáveis ou mesmo o acesso a novas escalas. A obtenção dos dados exige por um lado 

progressos tecnológicos, visando especialmente a concepção de sensores e conjuntos 

integrados para a mensuração de variáveis ambientais; e por outro progressos metodológicos e 

tecnológicos visando as transformações , a organização e o tratamento desses dados. Os 

dispositivos experimentais relacionados a áreas representativas de tipos de ambientes e de 

problemas ambientais devem ser definidos com extremo cuidado, cabendo dotá-los de 

equipamento adequado.  

 Diante do exposto este trabalho teve como objetivo viabilizar a utilização do 

controlador lógico programável no controle de irrigação na cultura do coco anão verde 

irrigado no Distrito de Irrigação Platô de Neópolis no estado de Sergipe, como ferramenta de 

suporte a otimização do uso da água e energia.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. IRRIGAÇÃO 

2.1.1. Conceito       

 
        Irrigar é fornecer água de forma a suprir as necessidades hídricas das culturas e a 

possibilitar o seu desenvolvimento de forma otimizada, uma vez que também promove o 

transporte de nutrientes essenciais. Outro objetivo da irrigação é promover a lixiviação e 

diluição do excesso de sais em áreas de solos salinos, comuns no semi-árido nordestino, 

tornando-as agricultáveis (BERNARDO et al., 2009). 

       Segundo Mantovani et al. (2009) a irrigação, no foco do agronegócio, insere-se em um 

conceito mais amplo de agricultura irrigada , sendo uma estratégia para aumento da produção , 

produtividade e rentabilidade da propriedade agrícola de forma sustentável , preservando o 

meio ambiente e criando condições para  manutenção do homem no campo, através da geração 

de empregos permanentes e estáveis.  

       Segundo Mantovani et al.  (2009) a irrigação não deve ser considerada isoladamente, mas 

sim como parte de um conjunto de técnicas utilizadas para garantir a produção econômica de 

determinada cultura com adequados manejos dos recursos naturais. Portanto, devem ser 

levados em contas os aspectos de sistemas de plantios, de possibilidades de rotação de 

culturas, de proteção dos solos, de fertilidade do solo, de manejo integrado de pragas e 

doenças, mecanização etc. perseguindo-se a produção integrada e a melhor inserção dos 

mercados.  

       É importante ter em mente o significado real da agricultura irrigada, que possibilita maior 

produção (mais que um plantio por ano) e produtividade (otimização no uso de áreas), bem 

como a geração de empregos permanentes, com os menores níveis de investimento, em 

comparação com outros setores da economia. Isso promove o aumento de renda e diminuição 

do êxodo rural, melhorando sensivelmente as condições de vida dos produtores e suas famílias 

(MANTOVANI et al., 2009). 
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2.1.2.  Evapotranspiração 

 

      O processo de evapotranspiração é determinado pela quantidade de energia disponível para 

evaporar a água. A taxa de evapotranspiração das superfície de referência, que ocorre sem 

restrições de água, é conhecido como evapotranspiração de cultura, e a referência é chamado 

ETo. A superfície de referência corresponde a um hipotético cultivo de pastagens com 

características específicas. (ALLEN et al. 1998, p. 7) 

      O conceito de evapotranspiração de referencia (ETo) serve para o estudo da demanda de 

evapotranspiração da atmosfera, independente do tipo e do desenvolvimento da cultura, como 

também das práticas de manejo. Ao assumir sem restrições de água, os fatores relacionados ao 

solo não têm nenhum efeito sobre a evapotranspiração. (ALLEN et al. 1998, p. 7) 

      Ainda segundo Allen et al. (1998), os únicos fatores que afetam a ETo são os parâmetros  

climáticos e, portanto, pode ser calculado a partir dos dados meteorológicos. Para a estimativa 

de ETo, a FAO recomenda o método de Penman-Monteith como sendo o único a ser utilizado 

a partir dos parâmetros climáticos. 

       Devido às dificuldades de se obter medidas precisas de campo, a evapotranspiração é 

normalmente calculada a partir de dados meteorológicos. Nesse ponto há de se tomar muito 

cuidado com o método de cálculo a ser utilizado, pois existem vários em que alguns são 

somente válidos para condições climáticas e agronômicas específicas e não podem ser 

aplicadas sob condições diferentes daquelas em que foram originalmente estudadas. A FAO, 

após consultar, em maio de 1990, vários especialistas obteve como resultado que o método 

FAO Penman-Monteith é recomendado como o método padrão para a definição e cálculo da 

evapotranspiração de referência (ETo). Este modelo foi adotado por apresentar resultados 

relativamente exatos e consistentes tanto em climas áridos como em climas úmidos Allen et al. 

(1998, p. 18). 

      Para determinar as necessidades hídricas das culturas, o método mais usual está baseado na 

estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc). A estimativa da ETc envolve um processo 

que se desenvolve em duas etapas. Na primeira, estima-se a evapotranspiração de uma cultura 

de referência (ETo). Na segunda, a ETc é obtida ao multiplicar ETo por um coeficiente de 
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cultura (kc) que integra as características da cultura e do clima local (DOORENBOS e 

PRUITT, 1977). 

 

                                              EToKcETpc ⋅=                                                      (Equação 2.1) 

 

       Esta equação é utilizada quando a cultura é irrigada por aspersão ou superfície, pois estes 

são métodos que em geral, molham 100% da área cultivada. Por outro lado, quando se utiliza a 

irrigação por gotejamento ou microaspersão, que molham uma fração da área cultivada, deve-

se introduzir na equação um fator de ajuste, denominado fator de localização (fL) 

(FACCIOLI,2006) , como se mostra a seguir:  

 

                                            EToKcfETpc L ⋅⋅=                                                   (Equação 2.2) 

 

     Doorenbos e Pruitt (1977), de modo geral, dividem o ciclo de desenvolvimento das 

culturas, para o cálculo dos coeficientes de cultura, em quatro fases: Fase inicial - compreende 

a parte do ciclo que vai da germinação até quando a cobertura vegetal alcança 10% da 

superfície; Segunda fase - que se estende desde 10% de cobertura até em torno de 70 a 80% de 

cobertura vegetal; Terceira fase - que vai desde o final da segunda fase até o início da 

maturação (queda e despigmentação das folhas); Fase final - que se estende do início da 

maturação até a colheita. 

     O coeficiente de cultuta (kc) assume valores baixos na fase de emergência e valores 

máximos durante o período de desenvolvimento vegetativo, os quais declinam na fase de 

maturação. Pruitt et al. (1972) constataram que os coeficientes, para uma planta cultivada sob 

diferentes condições climáticas e épocas de plantio, podem variar, já que os parâmetros locais, 

como temperatura, umidade relativa, vento e radiação solar, e as variações fisiológicas e 

aerodinâmicas da cultura influenciam diretamente a evapotranspiração. A figura 2.1 ilustra a 

sistemática de cálculo da evapotranspiração de referência e da cultura. 
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Figura 2. 1  Evapotranspiração de cultura 
Fonte : FAO-56. 
 
 
- Equação de Penman-Monteith para estimativa de ETo 

 

A Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem (ICID) e a Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), consideram o método de Penman-Monteith 

como referência para a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) a partir de dados 

meteorológicos (ALLEN et al., 1998, p. 18). 

 

 

Allen et al. (1998)  apresenta a equação combinada de Penman-Monteith: 

 

   )0,34U(1∆

e(eU
273T

900
G)(R0,408

ETo
2

as2n

+γ+

−
+

γ+−∆
=

)

                      (Equação 2.3) 
 

Onde:  

ETo = Evapotranspiração de referência, mm.dia-1 

∆ = inclinação da curva de pressão de vapor de saturação, kPa.ºC-1 

Rn = saldo de radiação na superfície, MJ.m2.dia-1 

G = fluxo de calor no solo, MJ.m2.dia-1 

γ = constante psicométrica, kPa.ºC-1 

T = temperatura do ar medida a dois metros de altura, ºC 

U2 = velocidade do vento medida a dois metros de altura, m.s-1 
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es = pressão de saturação do vapor d’água, kPa 

ea = pressão do vapor d’água atual, kPa 

 

A equação acima utiliza dados climáticos de radiação solar, temperatura do ar, umidade e 

velocidade do vento. Esses dados para serem validados têm que seguir um padrão de medida, 

ou seja, que esteja a 2 m de altura sobre uma grande superfície de pasto verde, com cobertura 

completa e o solo não deve ter limitações de água. 

Segundo Allen (1998, p. 25) a equação FAO Penman-Monteith (Equação 2.3) é uma 

representação clara, precisa e simples dos fatores físicos e fisiológicos que governam o 

processo da evapotranspiração. 

 

2.1.3.  Infiltração 

 

Infiltração é o processo pelo qual a água penetra no perfil do solo, através de sua 

superfície. Compreender como se dá este processo é de fundamental importância para 

dimensionar e manejar adequadamente um sistema de irrigação (BERNARDO et al., 2009).  

       Segundo Mantovani et al. (2009) a infiltração de água no solo é o processo pela qual a 

água penetra no seu perfil. È geralmente expressa em litros ou centímetros. Um termo que se 

tem que levar em consideração na irrigação é a velocidade de infiltração da água no solo, 

expressa em cm/h ou mm/h. È esse parâmetro que vai indicar qual o comportamento e uma 

lâmina de água sobre o solo em relação ao seu tempo para nele infiltrar. O processo de 

infiltração é dividido em várias partes , em que, inicialmente, a velocidade de infiltração é em 

função da umidade do solo,da cobertura do solo e outros fatores; no decorrer do processo , ele 

passa a ser em função da estrutura e textura do solo.  

       Para os métodos de irrigação localizada, ou seja, microaspersão e gotejamento, a 

determinação da velocidade de infiltração básica não constitui um aspecto tão importante e 

referencial como é para a aspersão e irrigação por superfície (MANTOVANI et al. , 2009).  

 



11 
 

 
 

2.1.4.  Água no solo  

 
A água chega até a superfície do solo através da ocorrência de chuva ou irrigação. Uma 

vez na superfície do solo, a água poderá infiltrar, percolar ou escoar superficialmente. 

A água irá escoar superficialmente caso a intensidade de precipitação/aplicação for maior 

que a capacidade do solo de promover a infiltração pelo seu perfil. O escoamento deverá ser 

evitado com a aplicação da água de irrigação, por ser capaz de acarretar erosão do solo e perda 

de eficiência no uso da água. Saber os parâmetros técnicos que reduzem ou excluem a 

possibilidade de ocorrência do escoamento é um aspecto básico a ser contemplado ao realizar 

o dimensionamento e o manejo de um sistema de irrigação no campo (BERNARDO et al., 

2009).  

Segundo Mantovani et al.(2009) o conhecimento da umidade do solo é de fundamental 

importância, pois indica em que condições hídricas ele se encontra. Para a irrigação, a 

umidade do solo deve ser determinada e servirá de parâmetro para a quantidade de água a ser 

aplicada pelo sistema. 

2.1.5.  Água disponível, capacidade de campo e ponto de murcha permanente 

 
     Parte da água infiltrada no solo fica disponível às plantas. Esta porção disponível estará 

retida pelo solo em uma faixa de tensão e umidade com limites mínimo e máximo possíveis de 

serem determinados. O limite mínimo de tensão (e máximo de umidade) é chamado de 

capacidade de campo, no qual a água não mais percola, retida pelo solo através de força 

capilar e tensão superficial com intensidade igual ou superior à exercida pelo potencial 

gravitacional, entre 0,1 a 0,3 atm, de acordo com o solo. Solos de textura arenosa tendem a 

reter água na capacidade de campo com tensão próxima a 0,1 atm e solos de textura argilosa 

tendem a reter água na capacidade de campo com tensão próxima a 0,3 atm.  

 A capacidade de campo (CC) é o limite superior de água no solo , sendo a máxima 

quantidade que o solo pode reter sem causar danos ao sistema .È um parâmetro extremamente 

importante para fins de quantificação de armazenamento de água no solo. Sua determinação 

em laboratório é feita pelo submetimento da amostra de solo a tensões predefinidas e posterior 

determinação da sua umidade  (MANTOVANI et  al.,2009). 
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O ponto de murcha permanente (PM) é definido como o limite inferior de armazenamento 

de água no solo. Nesse ponto é dito que a água já  não está mais disponível as plantas , na qual 

a força de retenção que o solo exerce sobre a água é maior que a capacidade da planta em 

absorvê-la (MANTOVANI et al., 2009).  

      A água disponível (AD) de um solo é a água retida entre a capacidade de campo e o ponto 

de murcha permanente, ou seja , pode ser calculada através da diferença dos valores da 

capacidade de campo e do ponto de murcha (AD = CC-PM) . Dessa forma, a água disponível 

pode ser facilmente calculada desde que se conheça os teores de umidade correspondentes à 

capacidade de campo e ponto de murcha permanente, as propriedades físicas e descrição do 

perfil do solo e a profundidade efetiva do sistema radicular da cultura. Entenda-se por 

profundidade efetiva do sistema radicular a profundidade em que 80% do sistema radicular da 

cultura se encontra. 

 

- Densidade do solo 

 

 No manejo da irrigação é necessário conhecer o teor de água no solo para a realização de 

uma nova irrigação. Além da CC e do PMP, outro parâmetro importante é a densidade do solo 

(Ds). Ela corresponde à relação entre o peso de solo seco em estufa a 105oC e o volume total 

por ele ocupado, conforme a relação abaixo: 

 

                                                 
V

Ms
Ds =                                                          (Equação 2.4) 

Onde: 

Ds = densidade do solo (g/cm3); 

Ms = peso de solo seco em estufa a 105oC por 24 horas (g); 

V = volume da amostra de solo obtida no campo (cm3). 
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- Profundidade efetiva do sistema radicular  

 

A profundidade efetiva do sistema radicular de uma cultura (Zr) é a profundidade no solo 

onde é possível encontrar no mínimo 80% do sistema radicular das plantas, correspondendo à 

profundidade de onde as plantas absorvem a maior parte da água que utilizam para crescer e se 

desenvolver. O valor de  Zr para a fruteira do coco equivale a 60 cm (CINTRA et al., 2004). 

 

- Disponibilidade total de água no solo às plantas 

 

Segundo Bernardo et al. (2009) a disponibilidade total de água às plantas (DTA), já 

definida anteriormente, pode ser determinada pela seguinte equação: 

 

                                    
( )

ZDs
PMPCC

DTA ××−=
10

                                         (Equação 2.5) 

Onde: 

 

DTA = disponibilidade total de água às plantas (mm);  

CC = umidade do solo na capacidade de campo (% de peso seco);  

PMP = umidade do solo no ponto de murcha permanente (% de peso seco);  

Ds = densidade do solo (g/cm3); 

Z = profundidade do solo (cm). 

 

2.1.6.  Lâmina líquida de irrigação 

 
        A determinação da lâmina líquida é fundamental para o manejo adequado da irrigação 

das fruteiras. A lâmina líquida representa a quantidade de água que as plantas devem absorver 

do solo (BERNARDO et al. , 2009).  
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        A lâmina líquida pode ser definida pelo método climático (LL=ETPc) ou utilizando o 

método direto do solo através de sensores de umidade. Para o caso da calculo da lâmina 

líquida  utilizando os sensores temos como referência a equação abaixo: 

 

                                              
( )

fZDa
UaCc

LL ×××−=
10                                (Equação 2.6) 

 

Em que: 

LL = Lâmina líquida ou água realmente disponível a planta (mm). 

Cc = Capacidade de campo, % em peso. 

Ua = Umidade do solo ou Lâmina do solo através do sensor, % em peso. 

Da = Densidade aparente do solo, em g/cm3. 

Z = Profundidade efetiva do sistema radicular, em cm. 

f = Fator de disponibilidade hídrica, sempre menor que 1. 

 

- Lâmina bruta de irrigação 

 

       A lâmina bruta de irrigação (LB) é calculada a partir da lâmina líquida e da eficiência de 

aplicação do sistema de irrigação (Tabela 3.2). A lâmina bruta é sempre maior que a líquida, 

devido as perdas de água durante a irrigação (BERNARDO et al., 2009). A lâmina bruta de 

irrigação é calculada como se segue:  

 

                                                      
Ea

LL
LB =                                                           (Equação 2.7) 

Onde: 

LB = lâmina bruta de irrigação (mm); 

Ea = eficiência de aplicação de água pelo sistema de irrigação (decimal). 
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Tabela 1 – Eficiência de aplicação de água para sistemas de irrigação comumente utilizados   

                  em plantios de hortaliças.  

Método de irrigação Eficiência de aplicação (decimal) 

Superfície 0,60 

Aspersão convencional 0,75 

Pivô central 0,80 

Gotejamento 0,95 

Microaspersão 0,90 

 Fonte: FACCIOLI, 2006 

 

- Volume de água a ser aplicado por planta 

 

      O volume de água a ser aplicado por planta durante uma irrigação é calculado com base na 

lâmina bruta de irrigação e no espaçamento da cultura. O volume da água a ser aplicado por 

planta  é calculada como se segue:         

        

                                                       EfEpLBVap ⋅⋅=                                           (Equação 2.8) 

 

Onde: 

 

Vap = volume de água a ser aplicado por planta durante uma irrigação (litros) 

Ep = espaçamento entre plantas na fileira (m) 

Ef = espaçamento entre fileiras de plantas (m) 

 

2.2. MANEJO BÁSICO DA IRRIGAÇÃO DE FRUTEIRAS 

 

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de frutas em todo o mundo, 

especialmente frutas tropicais, como: coco, manga, laranja, banana, abacaxi, entre outras. 

Grande parte da área cultivada com fruteiras é irrigada e graças à irrigação a produtividade e a 
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qualidades das frutas são de padrão internacional. Por isso mesmo, a fruticultura irrigada é um 

importante segmento do agronegócio em todas as regiões do país onde é praticada. 

A irrigação, de maneira geral, proporciona vários benefícios ao produtor, desde que as 

plantas recebam água na quantidade certa e na hora certa. Essa é a idéia básica do manejo da 

irrigação. Decidir quanto e quando irrigar são duas questões importantes para o manejo 

adequado da irrigação, e tomar a decisão correta nem sempre é uma tarefa fácil, pois requer 

experiência com o uso da irrigação e conhecimento das características do solo, do clima, da 

cultura e do método de irrigação utilizado (MANTOVANI et al., 2009). 

Segundo Bernardo et al. (2009), o manejo racional de qualquer sistema de irrigação deve 

considerar os aspectos sociais e ecológicos da região, maximizando a produtividade e a 

eficiência do uso da água, minimizando os custos, quer de mão de obra, quer de capital, 

mantendo as condições de umidade do solo e de fitossanidade favoráveis ao bom 

desenvolvimento da cultura irrigada. Deve também melhorar ou, no mínimo, manter as 

condições físicas, químicas e biológicas do solo, pois isto afetará a vida útil do sistema. 

O solo pode ser visto como um reservatório que retém e armazena água, e as plantas como 

usuários dessa água. As plantas retiram a água do solo através das raízes e, à medida que 

desenvolvem, o consumo de água aumenta e as raízes crescem para explorar um volume maior 

de solo. Quando adulta, a planta necessita de mais água em relação às fases iniciais de 

crescimento e, portanto, a quantidade de água a aplicar varia com o ciclo da cultura, bem 

como o tempo de irrigação.  

Atualmente, vários são os métodos que auxiliam o produtor a decidir quando irrigar e 

quanto deve aplicar de água. Esses métodos baseiam-se em indicadores da planta, do solo e da 

atmosfera, tanto de forma exclusiva quanto de forma integrada. A rigor, a planta seria o 

melhor indicador para o adequado manejo da irrigação. No entanto, os métodos baseados na 

planta não são muito práticos para uso rotineiro no dia-a-dia da propriedade. Além disso, 

quando a planta exterioriza sinais de estresse hídrico, a produção já terá sido seriamente 

comprometida. Recomendam-se, então, os métodos de manejo da irrigação com base em 

indicadores do solo e da atmosfera (método climático), apesar de serem considerados métodos 

indiretos (MANTOVANI et al. , 2009).  

Algumas vantagens que o manejo da irrigação proporciona são: Reduz os custos com a 

aplicação e a aquisição de água, de energia e de mão-de-obra, evitando irrigações em excesso; 
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Reduz os custos com fertilizantes porque minimiza o escoamento superficial e as perdas por 

lixiviação (perdas por drenagem profunda);  Potencializa o retorno do investimento pelo 

aumento da produtividade e qualidade do fruto; Minimiza a incidência de doenças de solo e da 

parte aérea, principalmente aquelas associadas ao excesso de água. 

 

2.2.1. Informações essenciais para o manejo da irrigação 

 
-  Fases fenológicas das fruteiras 
 
 
        As fruteiras, a exemplo de outras culturas, possuem necessidades hídricas que variam de 

acordo com as fases fenológicas das plantas (fase vegetativa, reprodutiva e maturação dos 

frutos). A duração das fases depende da cultura e das condições de solo e clima. 

Compatibilizar a quantidade de água a aplicar e a freqüência de irrigação com as diferentes 

fases é parte integrante do manejo da irrigação, evitando-se as aplicações com déficit ou com 

excessos. Em geral, a fase de emissão de flores e desenvolvimento dos frutos é a mais sensível 

à falta de água. O agricultor então deve ficar ainda mais atento para manejar adequadamente a 

irrigação nesse período. A demanda hídrica da cultura tende a reduzir na fase de maturação 

dos frutos e colheita (SILVA, 2009).    

       No caso do coqueiro, a fase de crescimento vegetativo inicial (aquela que antecede a 

primeira colheita) vai até aproximadamente 28 meses, quando a planta emite o primórdio 

floral, iniciando a fase de floração. Esta fase culmina aos 37 meses com a total abertura da 

inflorescência.  Após a primeira colheita, a produção de frutos é contínua e simultânea a 

emissão de novas inflorescências (SILVA, 2009).  

 

-  Época de irrigação 

 

 Para decidir qual o momento correto para promover a irrigação é preciso avaliar e 

interagir vários fatores: o tipo e a fase da cultura, o tipo de solo e a umidade atual do solo, o 

clima (evapotranspiração, velocidade do vento, temperatura e umidade relativa), o sistema de 

irrigação utilizado e o sistema de manejo adotado. Deve-se irrigar antes que a razão entre a 

quantidade de água no solo disponível para as plantas e a necessidade hídrica da cultura não 
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diminua de forma a propiciar redução na produtividade, em nível quantitativo e qualitativo 

(BERNARDO et a., 2009). 

 

-  Turno de rega e período de irrigação 

 

Segundo Bernardo et al. (2009) os conceitos de turno de rega e período de irrigação são de 

grande importância para o dimensionamento de um sistema de irrigação.  

O turno de rega (TR) é o intervalo de tempo, quase sempre em dias, entre duas irrigações. 

Pode-se calculá-lo relacionando a lâmina líquida de irrigação (irrigação real necessária) com a 

evapotranspiração diária. O turno de rega variará em função da evapotranspiração da cultura e 

da profundidade efetiva do sistema radicular (z), ambos variam com a fase de 

desenvolvimento da cultura. 

      O período de irrigação (PI) é o intervalo de tempo, em dias, necessário para o sistema 

irrigar toda a área. Deverá ser igual ou menor que o turno de rega. Para conduzir a irrigação de 

forma adequada é necessário projetar o sistema para funcionar com um ou dois dias de folga 

entre duas irrigações sucessivas.  

 

2.3. AUTOMAÇÃO 

 

      O panorama mundial aponta claramente para um futuro em que a agricultura dependerá 

inevitavelmente da automação (EMBRAPA, 1996). Uma automação holística e sistêmica 

poderá auxiliar profundamente na sustentabilidade tanto do processo produtivo como do 

desenvolvimento econômico e social. A instrumentação possui papel importante nesse 

contexto. Um dos maiores desafios é a transformação do arsenal de conhecimentos adquiridos 

em tecnologias e produtos eficazes ao desenvolvimento do sistema produtivo agropecuário. A 

aplicação da automação é ampla e há potencial de contribuição em várias áreas, 

principalmente em sistemas de produtos tropicais e em temas como agricultura de precisão, 

zootecnia de precisão e agricultura familiar tecnificada. 

       Segundo  Luchiari et al. (1999)  um sistema de manejo integrado de informações e 

tecnologias fundamentado nos conceitos de variabilidades espacial e temporal de fatores  
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influenciam os rendimentos dos cultivos e a sustentabilidade dos sistemas de produção. Para 

tal fim, faz uso intenso do GPS (Sistema de Posicionamento Global), do GIS (Sistema de 

Informações Geográficas), de instrumentos e sensores para medidas ou detecção de 

parâmetros ou de alvos de interesse no agroecossistema (solo, planta, insetos, doenças etc.), de 

métodos quantitativos e da mecatrônica. O uso desses conceitos e instrumentos permite: 

Diagnosticar as causas das variabilidades quer sejam naturais ou induzidas pelo homem, e 

analisar seus efeitos na produtividade; Aplicar localizadamente os insumos em quantidades 

variáveis e em tempos específicos ; Controlar para que os níveis de produtividade pré-

estabelecidos sejam obtidos.  

      As novas tecnologias de manejo, baseada no uso intensivo da informação, estão levando à 

necessidade de se desenvolverem novas metodologias de análise de parâmetros físico-

químicos e biológicos do ambiente agrícola. 

       Grande parte das inovações tecnológicas tem como princípios básicos dispositivos 

eletrônicos. Ao longo dos últimos anos, a eletrônica vem passando por uma evolução 

extremamente rápida, ocupando uma posição de destaque entre todas as outras tecnologias 

(BRAGA, 1999).  A eletrônica tem um papel  fundamental na modernização das  atividades 

agrárias, a qual possibilita a automação dos equipamentos, tornando as atividades mais rápidas 

e precisas. A automação de processos tem sido neste século, uma tecnologia de profunda 

repercussão, cuja importância provém não só de substituir o trabalho humano nas tarefas 

monótonas e/ou cansativas, mas também, e principalmente, do fato de permitir sensível 

melhoria na qualidade dos processos, com pequena elevação no custo do equipamento 

(CASTRUCCI, 1969). 

       Uma das maneiras para se obter uma irrigação eficiente e maximizar a produção envolve a 

automação do sistema, para a determinação de quando e quanto irrigar, através do uso de 

tecnologias de sensores, comunicação, processamento de dados e dispositivos de atuação. 

       Para que um país possa se desenvolver em termos de produtividade, é necessária a 

utilização de tecnologias que diminuam o requerimento de mão-de-obra por unidade de área. 

Essa redução deve ocorrer naturalmente quando o setor urbano-industrial é capaz de absorver 

a mão-de-obra excedente. Nos países em desenvolvimento, a força de trabalho agrícola 

costuma aumentar mais rapidamente que a demanda do setor não-agrícola. Por outro lado, o 

aumento da produtividade da mão-de-obra agrícola pode ser alcançado com investimentos em 
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educação e inovações tecnológicas que permitam utilizar com maior eficiência os fatores 

convencionais, terra e trabalho (FREIRE, 2000). 

       Segundo Gornat e Silva (1990), a automatização do sistema de irrigação apresenta as 

seguintes vantagens: Melhor administração da propriedade ou projeto agrícola: controle 

centralizado, tomada de decisão automática, monitoração ou supervisão da operação do 

sistema, obtenção do histórico completo das aplicações de água e fertilizantes;   Obtenção de 

maiores produtividades a um menor custo: controle preciso do tempo de aplicação da 

irrigação, irrigações sob condições ótimas, medições precisas das quantidades de água e 

fertilizante;  Economia de mão-de-obra: abertura e fechamento automático de válvulas e 

registros, operação automática de bombas de recalque e de reforço;  Economia de água;  

Economia de energia;  Economia de fertilizante: quantidades administradas de forma precisa, 

solução balanceada apropriadamente. 

 

2.3.1. Controlador lógico programável  

 

- Definição 

  

       Segundo a NEMA (National Eletrical Manufactures Association), o Controlador Lógico 

programável (CLP) é definido como aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória 

programável para o armazenamento interno de instruções específicas, tais como lógica, 

sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, para controlar, através de módulos de 

entradas e saídas, vários tipos de máquinas e processos (ROCKWELL AUTOMATION, 

2009). 

       O desenvolvimento dos CLPs começou em 1968 em resposta a uma requisição da Divisão 

Hidramática da General Motors. Os primeiros CLPs foram instalados em 1969, fazendo 

sucesso quase imediato. Funcionando como substitutos de relés, até mesmo estes primeiros 

CLPs eram mais confiáveis do que os sistemas baseados em relés, principalmente devido à 

robustez de seus componentes de estado sólido quando comparados às peças móveis dos relés 

eletromecânicos. Os CLPs permitiram reduzir os custos de materiais, mão-de-obra, instalação 

e localização de falhas ao reduzir a necessidade de fiação e os erros associados. Os CLPs 
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ocupavam menos espaço do que os contadores, temporizadores e outros componentes de 

controle anteriormente utilizados. E a possibilidade de serem reprogramados permitiu uma 

maior flexibilidade para trocar os esquemas de controle. Talvez a razão principal da aceitação 

dos CLPs pela industria foi que a linguagem inicial de programação era baseada nos 

diagramas de contato (ladder) e símbolos elétricos usados normalmente pelos eletricistas. A 

maior parte do pessoal de fábrica já estava treinada em lógica ladder, adaptando-a rapidamente 

nos CLPs (ROCKWELL AUTOMATION, 2009).      

      Atualmente, se aceita como regra geral que os CLPs se tornaram economicamente viáveis 

nos sistemas de controle. Considerando-se o baixo custo dos micro-CLPs e o fato dos 

fabricantes colocarem grande ênfase na qualidade e produtividade, a questão do custo deixa 

praticamente de existir. Segundo a Siemens (2009) além das reduções nos custos, os CLPs 

oferecem outros benefícios de valor agregado: Confiabilidade: depois de escrito e depurado, 

um programa pode ser transferido e armazenado facilmente em outros CLP´s. Isto reduz o 

tempo de programação, minimiza a depuração e aumenta a confiabilidade. Como toda a lógica 

existe na memória do CLP, não existe qualquer possibilidade de cometer um erro lógico por 

conta de um erro de fiação. A única fiação necessária é para o fornecimento de energia para as 

entradas e saídas; Flexibilidade: as modificações no programa podem ser feitas com pouca 

digitação. Os usuários finais podem modificar o programa em campo; Funções Avançadas: os 

CLP´s podem realizar uma grande variedade de tarefas de controle, desde ações simples e 

repetitivas até a manipulação de dados complexos. Com a adoção dos CLP´s, abrem-se muitas 

alternativas para os projetistas e simplifica-se o trabalho do pessoal de manutenção; 

Comunicações: a comunicação com interfaces de operação, outros CLP´s ou computadores 

facilita a coleta de dados e o intercâmbio de informações; Velocidade: como certas máquinas 

automatizadas processam milhares de itens por minuto  como os objetos são expostos aos 

sensores durante apenas uma fração de segundo, muitas aplicações de automação necessitam 

da capacidade de resposta rápida dos CLP´s ; Diagnóstico: a capacidade de localização de 

falhas dos dispositivos de programação e o recurso de diagnóstico incorporado no CLP 

permite que os usuários localizem e corrijam rapidamente os problemas de software e 

hardware. 

 
 



22 
 

 
 

 
- Estrutura Básica de um CLP 

 

     Segundo a Siemens (2009) a estrutura básica de um controlador programável adveio do 

hardware básico de um computador. Podemos afirmar que um CLP é um computador para 

aplicações específicas. Para entender como funciona um CLP, é necessário uma análise rápida 

de seus componentes. Todos os CLP´s, dos micro aos grandes CLP´s, usam os mesmos 

componentes básicos e estão estruturados de forma similar, como mostram as figuras 2.2 e 2.3. 

Os sistemas CLP consistem de:  Entradas ;  Saídas ;  Unidade Central de Processamento 

(Central Processing Unit – CPU);  Memória para o programa e armazenamento de dados ;  

Fornecimento de alimentação ;  Dispositivo de programação 

 

- Entradas 

 

     Os terminais de entrada conectados no CLP formam a interface pela qual os dispositivos de 

campo são conectados ao CLP. 

     Os sinais recebidos por um módulo de entrada podem vir de dois tipos de sensores: 

Discretos: chave limite, botoeira, chave de digitadora, chave de pressão, fotocélula, contato de 

relé, chave seletora, teclado; Analógicos: transdutor de pressão, transdutor de temperatura, 

célula de carga (strain gage), sensores de vazão, transdutores de vibração, transdutores de 

corrente,  transdutores de vácuo, transdutores de força. 

 

- Saídas 

 

       Os módulos de saída também são considerados como elementos de interface, pois 

permitem que o processador se comunique com o meio externo. Os circuitos de saída 

funcionam de maneira similar aos circuitos de entrada: os sinais emitidos pela CPU passam 

por uma barreira de isolamento antes de energizar os circuitos de saída. 

      Os módulos de saída podem acionar os seguintes tipos de dispositivos de saída:  Discretos: 

Controladores de motores, indicadores de painel, contator, válvula solenóide, display, bobina 
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de relé, sistemas de alarme e segurança, sirena; Analógicos: Acionadores AC, válvula de 

controle, acionadores DC. 

 

- Unidade Central de Processamento 

 

       A Unidade Central de Processamento (Central Processing Unit – CPU), formada por um 

microprocessador e um sistema de memória, é o principal componente do CLP. A CPU lê as 

entradas, executa a lógica segundo as instruções do programa de aplicação, realiza cálculos e 

controla as saídas, respectivamente. Os usuários de CLPs trabalham com duas áreas da CPU: 

Arquivo de Programas e Arquivo de Dados. Os Arquivos de Programa contêm o programa de 

aplicação do usuário, os arquivos de sub-rotina e as rotinas de falha. Os Arquivos de Dados 

armazenam dados associados com o programa, tais como status (condição) de entrada e saída, 

valores predefinidos e acumulados de contadores/temporizadores e outras constantes e 

variáveis. Juntas, estas duas áreas são chamadas de memória de aplicação ou memória do 

usuário. Ainda dentro da CPU encontra-se um programa executável ou memória do sistema 

que direciona e realiza as atividades de “operação”, tais como a execução do programa do 

usuário e a coordenação de varreduras das entradas e atualizações das saídas. A memória do 

sistema, programada pelo fabricante, não pode ser acessada pelo usuário (ROCKWELL 

AUTOMATION, 2009). 

 

- Método de Processamento 

 

       O processamento do programa do usuário de um CLP é geralmente um processamento 

cíclico. O Processamento cíclico é a forma mais comum de execução que predomina em todas 

as CPU’s conhecidas, e de onde vem o conceito de varredura, ou seja, as instruções de 

programa contidas na memória são lidas uma após a outra seqüencialmente do início ao fim, 

daí retornando ao início ciclicamente (SIEMENS ,2009). 
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Figura 2.2 Estrutura de interligação do CLP com dispositivos de campo 
Fonte: www.siemens.com.br. 

 
 

        

 
Figura 2.3  Estrutura interna do CLP 
Fonte: www.siemens.com.br 
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- Ciclo de Operação 

 

      Segundo a Siemens (2009) todos componentes do sistema CLP são utilizados durante o 

ciclo de operação, que consiste de uma série de operações realizada de forma sequencial e 

repetida. Os elementos principais de um ciclo de operação são representados na figura 2.4 e 

constam das operações: Varredura das entradas: é o tempo necessário para que o controlador 

varra e leia todos os dados de entrada, isto é, examine os dispositivos externos de entrada 

quanto à presença ou ausência de tensão. O estado das entradas é armazenado 

temporariamente em uma região da memória denominada “tabela imagem de entrada”; 

Varredura do Programa: é o tempo necessário para que o controlador execute as instruções do 

programa. Durante a varredura do programa, o CLP examina as instruções no programa 

ladder, usa o estado das entradas armazenado na tabela imagem de entrada e determina se uma 

saída será ou não energizada. O estado resultante das saídas é armazenado em uma região da 

memória denominada “tabela imagem de saída”; Varredura das saídas: é o tempo necessário 

para que o controlador varra e escreva todos os dados de saída. Baseado nos dados da tabela 

imagem de saída, o CLP energiza ou desenergiza seus circuito de saída que exercem controle 

sobre dispositivos externos ; Comunicação: é o momento do ciclo de operação no qual a 

comunicação se realiza com outros dispositivos, tais como um terminal portátil de 

programação, um computador, entre CLPs através de uma rede; Housekeeping / overhead: é o 

tempo gasto no gerenciamento da memória e na atualização dos temporizadores e registros 

internos. 
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Figura 2.4 Estrutura de varredura do CLP 
Fonte: www.siemens.com.br 

 

 
- Dispositivos de Programação 

 

       Para inserir um programa em um CLP, os dois dispositivos mais utilizados são o 

computador pessoal (PC) e o Terminal Portátil de Programação (TPP). O PC é usado para 

rodar o software de programação do CLP. Este software permite aos usuários criar, editar, 

documentar, armazenar e localizar as falhas dos diagramas ladder, gerando também relatórios 

impressos. As instruções dos softwares são baseadas em símbolos gráficas para as várias 

funções. Não é necessário o conhecimento das linguagens mais avançadas de programação 

para se usar o software, bastando um entendimento genérico dos diagramas elétricos 

funcionais (ROCKWELL AUTOMATION, 2009). 

2.3.2. Interface homem-máquina 

     A Interface Homem-Máquina (IHM) é um equipamento que possibilita ao operador a 

monitoração e interação com a máquina ou processo. Através de um display de texto e 



27 
 

 
 

numérico ou tela gráfica, a IHM cumpre a função de enviar parâmetros do processo (set-point) 

para o CLP através da digitação do operador e de apresentar de forma inteligível o status de 

sinais de sensores e atuadores, válvulas, motores, valores de variáveis de processo, alarmes e 

indicações de falhas vindas do CLP. A IHM comunica-se com o CLP através de diversas 

possíveis portas de comunicação e seu sistema de lógica de programação vai depender do 

fabricante (ROCKWELL AUTOMATION, 2009).  

2.4. ATUADORES      

 

       Além dos instrumentos de medição são necessários também dispositivos de atuação como, 

relés, válvulas solenóides e circuitos de controle, que atuam no chaveamento de motores, fluxo 

de água e na velocidade de motores. 

 

2.5. ESTAÇÃO AGROMETEOROLÓGICA 

 

        As coletas de dados meteorológicos eram realizadas através de instrumentos 

meteorológicos convencionais. Mas há aproximadamente quinze anos, passou-se a se utilizar 

os sistemas automáticos de coleta de dados meteorológicos. Esses sistemas medem e registram 

os valores das diversas variáveis meteorológicas, de acordo com o intervalo programado de 

forma precisa. Com a crescente utilização de estações meteorológicas automáticas é possível 

calcular a evapotranspiração para pequenos intervalos de tempo. Tipicamente, as seguintes 

variáveis climáticas são medidas por sensores específicos numa estação meteorológica 

automática (figura 2.5) : (1) radiação solar, medida por piranômetro; (2) temperatura do ar, 

medida por um termistor; (3) umidade relativa, medida por capacitor de película fina, (4) 

velocidade do vento, medida por anemômetro de conchas; (5) direção do vento, medido por 

um potenciômetro; e (6) precipitação, medida por um pluviômetro basculante. Os sensores são 

conectados a  um datalogger e medidos a intervalos de tempo pré-estabelecido pela 

programação para o cálculo médio dos dados coletados. Os dados armazenados na memória do 

datalogger são normalmente transferidos manual ou automaticamente para uma central que irá 

processar os dados brutos coletados (PHENE et al. 1990; CAMPBELL, 1992). 
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Figura 2.5 Estrutura de estação agrometeorológica 
Fonte: www.romiotto.com.br 

 
 
         Um sistema de aquisição de dados tal como os utilizados nas estações meteorológicas 

automáticas constitui-se de: canais de ligação (locais nos quais são conectados os sensores), 

sistema de memórias (utilizadas no armazenamento do sistema operacional, do programa ativo 

e dos dados), entradas de alimentação do sistema (baterias e/ou painel solar e/ou rede elétrica) 

e portas seriais (para disponibilização dos dados observados)  (PEREIRA et al.,2002). 

      A agrometeorologia brasileira passou por um processo intenso de formação de pessoal e 

organização de equipes de ensino e pesquisa nos últimos anos, com resultados de grande 

impacto para as comunidades científica e rural. Paralelamente ao desenvolvimento de pessoal, 

os novos avanços tecnológicos na área de instrumentação que resultaram em sensores de 

rápida resposta, utilizados nas estações automáticas com transmissão de dados em tempo real, 
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juntamente com novos computadores e softwares de  processamento e banco de dados, 

permitiram ampliar a capacidade de aquisição e processamento das informações visando a 

geração de produtos para auxiliar a tomada de decisão na agricultura (CARAMORI,2002). 

       Na fase em que se encontra a agricultura brasileira, em que a exploração agrícola passa 

por um processo acelerado de profissionalização, é cada vez mais crescente a busca de 

informações relacionadas  ao tempo, clima e produtos agrometeorológicos para auxiliar a 

tomada de decisão. Com a difusão do acesso à internet no meio agrícola, a demanda por 

produtos agrometeorológicos deverá crescer rapidamente, abrindo espaço para a geração 

desses produtos por parte de órgãos governamentais e privados. Com o intuito de caracterizar 

o status atual da agrometeorologia operacional no Brasil e relatar os resultados e experiências 

das instituições que vêm gerando produtos para a agricultura (CARAMORI, 2002).   

     

2.6. CONTROLE DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

 

       O objetivo de qualquer sistema de controle é regular alguma variável dinâmica de um 

processo. Sistemas de controle de irrigação devem controlar o fluxo de água para as culturas, 

de modo a se maximizar a produção com otimização do consumo de água e energia. 

        Os vários sistemas de controles podem ser classificados segundo Duke et al. (1990), 

como: (1) hidráulico, (2) mecânico, (3) eletromecânico, (4) eletrônico, e (5) controle 

computadorizado. Os sistemas automatizados de irrigação têm inúmeras vantagens: atuação 

em tempo real, redução de custos em mão de obra, manutenção da cultura sempre em níveis de 

tensão da capacidade de campo (EVETT et al. 1996). Um sistema de controle avançado deve 

interagir com o ambiente tendo dispositivos para sentir mudanças no mesmo, tendo uma 

comunicação e um processamento de dados em tempo real, baseado em modelos lógicos  e 

sem a intervenção humana . 

       Os principais modos de controle são: (1) controle liga-desliga, (2) controle em níveis, e 

(3) controle contínuo (PHENE, 1986). 

       Nos últimos anos vários pesquisadores desenvolveram sistemas de controle automatizado. 

Phene et al. (1992) usaram um sistema de evaporação de tanque automatizado para o controle 

em tempo real de um sistema de irrigação por gotejamento. Ribeiro (1998) testou um sistema 
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inteligente de controle de irrigação utilizando lógica fuzzy e redes neurais, artificiais. Um 

controlador de baixo custo foi desenvolvido por Miranda (2003), que implementou um sistema 

de grau de prioridades para manter a umidade na zona das raízes. 

       Muitos estudos foram realizados ao longo do tempo, com a utilização de sensores de 

umidade do solo para o manejo da irrigação, por Phene e Howell (1984), e Phene (1989). 

Sensores de umidade do solo foram utilizados para manter a umidade na zona das raízes 

próxima à capacidade de campo, e concluíram que a eficiência do controle depende de quatro 

fatores: (1) adequada operação do “hardware” de controle; (2), o algoritmo apropriado para o 

sistema; (3) sensor de umidade confiável; e (4) adequada operação das válvulas solenóide, 

reguladores de pressão, medidores de vazão, e sistema de filtragem. 

 

2.7. CULTURA DO COCO      

 

O coco é o fruto produzido pelo coqueiro e  possui como características :  fruto carnoso, 

de casca fibrosa, endocarpo duro, de semente esbranquiçada e suculenta utilizada na 

alimentação juntamente com a água que se encontra dentro da semente. A quantidade de água 

varia de acordo com a maturação de cada fruta, pois na medida em que o fruto amadurece a 

água vai diminuindo. Possui aproximadamente 46% de água; 5,41% de substância 

albuminóide, ou seja, substância combinada de carbono, oxigênio, hidrogênio, azoto e 

enxofre; 8,06% de substância azotada, ou seja, substância gasosa quimicamente inativa; 35,9% 

de óleos; 2,9% de celulose e 0,97% de cinzas. O endocarpo ou a parte lenhosa que protege a 

semente abriga os chamados poros de germinação. São três círculos visivelmente percebidos 

por onde a raiz se manifesta germinando o embrião (CABRAL,2009). 

 O coqueiro (Coco nucifera L.) é uma palmeira essencialmente tropical, que encontra 

condições climáticas favoráveis para seu cultivo entre as latitudes de 20º  N e 20º S (PASSOS, 

1997). No Nordeste do Brasil, a produção do coco ocupa lugar de destaque na economia da 

região. Como principais  produtores destacam-se os Estados da Bahia, Sergipe, Rio Grande do 

Norte e Ceará. Em geral, o coqueiro no Brasil é cultivado em solos do tipo areia quartzosa, 

predominantes ao longo do litoral. Nesses solos, o sistema radicular do coqueiro desenvolve-
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se melhor que em solos argilosos, proporcionando a exploração de maior volume de solo 

(SOBRAL, 1997).     

Associado ao regime climático, fatores edáficos tais como, camadas adensadas próximas à 

superfície do solo (camadas coesas) e baixa capacidade de retenção de água, imprimem grande 

vulnerabilidade a cocoicultura praticada na região na medida em que, as reservas de água na 

zona em que está localizada a quase totalidade do sistema radicular do coqueiro pode chegar a 

níveis críticos no período seco. Sabe-se que são as reservas de água prontamente disponíveis e 

em teores adequados, que permitem às culturas atravessar sem grandes danos ao seu 

desenvolvimento os períodos de déficit hídrico. Este fato assume maior proporção com o 

coqueiro anão verde face à sua elevada sensibilidade a estresses hídricos, tanto no período 

chuvoso, quando a umidade é alta o suficiente para promover a saturação temporária da 

camada superficial do solo, produzindo má oxigenação, quanto no período seco quando a 

escassez de chuvas prejudica o suprimento de água para as plantas (CINTRA, 2009). 

Para que a cultura do coqueiro anão verde seja uma atividade competitiva em áreas com 

tais características de clima e solo é necessário que a irrigação faça parte do seu sistema de 

produção. Sabe-se, no entanto, que essa prática, não é suficiente para manter níveis elevados 

de produtividade, sendo ainda necessário que os solos sejam profundos, não apresentem 

impedimentos físicos e tenham boa drenagem. No Platô de Neópolis os solos são em geral 

arenosos, pobres em nutrientes e matéria orgânica, apresentam baixa capacidade de retenção 

de água e nutrientes e são caracterizados pela presença de camadas coesas que reduzem sua 

profundidade efetiva. Estas camadas são de origem pedogenética, sem qualquer participação 

humana na sua formação, e têm como peculiaridade apresentarem-se duras a muito duras 

quando o solo está seco e terem a expressão do seu adensamento reduzida quando na presença 

de água (CINTRA, 2009). 

       A agricultura irrigada praticada no Platô de Neópolis (SE) tem apresentado desde a 

implantação aspectos positivos e negativos tanto no que diz respeito às respostas econômicas 

como nas questões de cunho social. Os positivos estão associados à maior oferta de emprego, 

aumento na produção de alimentos e na renda média dos produtores os quais proporcionam 

melhoria das condições de vida da população. Quanto aos aspectos negativos pode-se destacar 

a crescente demanda hídrica da agricultura irrigada e o aumento no consumo de energia, itens 

conflitantes com a manutenção do equilíbrio ambiental. Vários problemas têm sido observados 
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na fruticultura desenvolvida no Platô de Neópolis seja em relação ao manejo da irrigação 

(quantidade de água aplicada, freqüência e sistemas utilizados), seja pelas características de 

clima e solo. Apesar do aumento da conscientização dos produtores rurais para economizar 

água, muitas vezes acaba-se utilizando esse recurso de forma ineficiente, ora em excesso, ora 

submetendo as plantas a estresses hídricos impedindo, assim, que expressem todo seu 

potencial produtivo. Entre os vários fatores que interferem no uso da água de irrigação, deve-

se dar destaque ao conhecimento dos atributos físicos e hídricos do solo tais como retenção de 

água, infiltração e profundidade efetiva do solo. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. ÀREA DE ESTUDO 

       O trabalho foi desenvolvido no lote empresarial da HDANTAS COCO, localizado no  

Lote nº 24 Rod SE. 304 s/nº Km 15 Distrito de Irrigação do Platô de Neópolis-SE, onde está 

localizada a maior concentração de plantios de coqueiro anão verde do Estado de Sergipe.  O 

mesmo possui as coordenadas: latitude 10°17’S, longitude  36° 35’W e  altitude  110 m.  As 

precipitações anuais variam de 1.000 a 1.250 mm, com pluviosidade média anual ao redor de 

1200 mm. A temperatura média do ar anual é de 26°C, sendo que no período de outubro a 

dezembro a temperatura média é 28,2°C, umidade relativa do ar em torno de 81% e 

caracteriza-se pela alta concentração das chuvas entre abril a setembro seguido por um período 

de baixas precipitações pluviais entre outubro a março. A estação seca de seis meses contínuos 

condiciona a implantação de sistemas irrigados para a cultura do coqueiro anão verde, sem o 

que não seria possível atender as necessidades hídricas das plantas durante este período. 

 

      

Figura 3. 1     Localização da HDANTASCOCO – Platô de Neópolis – Se 
Fonte: www.hdantas.com.br 
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Características técnicas da HDANTAS COCO :  Área total do Lote: 205 ha ; Área de Plantio: 

151 ha ; Produtividade: 150frutos/pé/ano ; Famílas Existentes: 21 ; Nº de pessoas que 

trabalham no lote: 21 ; Número total de pessoas direta/indireta: 63 ; Irrigação: Micro 

Asperssão ; Lâmina de água: 3,7 mm/dia (150 L de Água/Dia) ; Nº de asperssores por planta: 

2 ; Vazão do micro: 30 L/hora ; Filtragem: Tela e Disco  ; Tubulação 200 mm, 150/60 mm, 

125/40 mm , 100/40 mm, 70/40 mm, 50/40 mm .  

 

         

Figura 3. 2  Lote empresarial HDANTAS Coco 
Fonte: www.hdantas.com.br 

 

3.2.  PREPARO DA ÁREA EXPERIMENTAL 

         

     A área experimental possui coqueiros com idade de 10 anos e espaçados  de  7,5 x 7,5 x 

7,5 m em triângulo eqüilátero , onde  sua irrigação é realizada por dois micro-aspersores por 

planta.   

     O delineamento experimental teve duas parcelas: uma testemunhal (a irrigação realizada 

conforme o dia a dia do produtor) e a outra controlada (o manejo automatizado conforme 

informações da estação meteorológica).          
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3.3. DESCRIÇÃO, INSTALAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS DE 

HARDW ARE,  SOFTWARE E  SENSORES.  

 
     A descrição física dos equipamentos foi definida de acordo com a arquitetura elaborada 

para o projeto e com as características técnicas de campo. A instalação dos equipamentos foi 

concentrada na área delimitada para o experimento, uma vez que existe alimentação de 

energia elétrica distribuída em vários pontos dentro do lote do plantio de coqueiro anão verde 

irrigado da HDANTAS. A avaliação da eficiência dos equipamentos foi monitorada durante o 

período do experimento.  

     O projeto possui uma arquitetura de hardware com vários dispositivos interligados 

conforme Figura 3.3. Os sensores de umidade do solo, os atuadores e a interface homem-

máquina foram interligados ao CLP, que recebeu por intermédio de um computador pessoal o 

programa com as lógicas de controle do sistema de irrigação elaborado através do software de 

desenvolvimento do CLP. A lógica de funcionamento da irrigação levou em consideração as 

informações oriundas dos sensores de umidade do solo instaladas na área experimental ou das 

variáveis climáticas captadas pela estação agrometeorológicas (existente na associação que 

fica próxima a área experimental), estas variáveis climáticas foram digitadas  através da IHM 

e disponibilizadas ao CLP. A resultante operacional da lógica de controle ativa os atuadores de 

liberação de água para a irrigação.         
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Figura 3. 3  Arquitetura de hardware do projeto 
Fonte: Própria 
 
 

3.4. LEVANTAMENTO DE  DADOS 

 

       O levantamento e a observação dos indicadores foram realizados na área experimental da 

cultura do coqueiro anão verde irrigado. Foi instalado o controlador lógico programável, que 

conectado a interface homem máquina disponibiliza os valores de evapotranspiração via 

display. Os valores de vazão e energia foram captados através dos instrumentos de medição 

correspondentes.    

        O levantamento dos dados necessários para avaliação dos experimentos foram executados 

durante todo o seu processo através dos indicadores e procedimentos descritos  nos itens 

subsequentes.   

 

3.4.1. Dimensões, parâmetros e indicadores  

 

      Para o levantamento dos dados foram trabalhados a dimensão ambiental e econômica da 

atividade em questão, dentre estes dados temos os cinco parâmetros com seus respectivos 

indicadores e os modos de obtenção:   O consumo de água  (m3/h)  foi obtido através de 



37 
 

 
 

instrumentos medidores de vazão instalados na casa de distribuição de água do sistema de 

irrigação ;  O custo do consumo de água  (R$) obtido através do consumo levantado em campo 

e da fatura de cobrança gerada pela associação administradora do projeto do platô de Neópolis 

;  O consumo de energia elétrica  (kWh) obtido através dos medidores de energia elétrica no 

sistema de distribuição e do calculo de energia consumida através das cargas envolvidas ;  O 

custo de energia elétrica  (R$) obtido através do consumo de energia elétrica e pelas tarifas de 

consumo evidenciado em faturas de cobrança da concessionária de energia ; O calculo da 

Evapotranspiração (mm)  pelo método da FAO 56 com base nos dados meteorológicos 

coletados. 

3.4.2. Obtenção dos indicadores 

 
      O trabalho de campo consiste em obter e monitorar os indicadores descritos a seguir:       

 

- Consumo de água na cultura do coco  

 

          A medição de consumo de água foi realizado durante o início e o fim de cada  processo 

da análise experimental.  Esta medição é concretizada através de instrumentos de vazão 

situados na casa de força que realiza a distribuição  de água  para a cultura do coqueiro anão 

verde irrigado conforme figuras 3.4 e 3.5.  

 

                               

Figura 3. 4   Casa de moto bombas, distribuição hidráulica e  medição de vazão 
Fonte: Própria 
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Figura 3. 5     Medidores de vazão 
Fonte: Própria 
 
 
 
- Custo  da água na cultura do plantio  

 

          O custo da água foi levantado obtendo-se o quantitativo de volume  de água consumido 

pelo plantio e o valor da tarifa de água, obtida através de faturas de cobrança emitidas pela 

associação administradora do Platô de Neópolis. 

 

 

- Consumo de energia elétrica na cultura do coco 

 

       O consumo de energia elétrica foi  obtido através dos medidores de energia elétrica 

instalados nos sistemas de distribuição e do cálculo de energia através do levantamento da 

potência das cargas/equipamentos  utilizadas no sistema conforme figuras 3.6 e 3.7.  
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Figura 3. 6     Subestação de energia elétrica 
Fonte: Própria. 
   
 
 

                              
 

Figura 3. 7     Casa de moto bombas 
Fonte: Própria. 
 
 
- Custo  da energia elétrica na cultura do coco  

 

       O custo da energia elétrica  foi  obtido através do quantitativo de consumo de energia 

medidos ou levantados através das carga/equipamento e dos valores de tarifas obtidas das 

faturas de cobrança   emitidas pela concessionária de energia do estado de Sergipe.  
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- Quantidade  de água necessária na cultura do coco  

 

      A quantidade de água necessária foi disponibilizada através do cálculo da 

evapotranspiração de cultura, este cálculo foi obtido através da evapotranspiração de 

referência (demanda evapotranspirométrica local que utiliza as informações meteorológicas 

locais) , do coeficiente de cultura e do fator de localização (coco anão verde adulto). 

       A rotina de programação para o controle foi baseada nos cálculos da evapotranspiração e 

da lâmina de água necessárias para a irrigação. As informações  da evapotranspiração foram 

inseridas para o CLP através do teclado da IHM . Os equipamentos necessários para o 

processo estão contemplados nas figuras 3.8 , 3.9 e 3.10 .                         

                                                                              

Figura 3. 8     Estação Agrometeorológica – ASCONDIR 
Fonte: Própria. 
 

                                   

Figura 3. 9      Controlador lógico programável (PLC) 
Fonte: www.siemens.com.br 
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Figura 3. 10      Interface homem-máquina (IHM) 
Fonte: www.siemens.com.br 
 

 

3.5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada após o fechamento do ciclo completo do experimento, 

este ciclo aconteceu no período de 01/12/2010 a 31/12/2010, onde foram coletados o histórico 

de informações (evapotranspiração, solo, água e energia elétrica) da área experimental e da 

área testemunhal para efeito de comparação, possibilitando uma análise de viabilidade de cada 

sistema.    
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

         
 

4.1. MANEJO REALIZADO PELA HDANTAS 

 

     A HDantas coco possui para irrigação  três controladores eletrônicos que trabalham com 

dispositivos de temporização para comando de eletroválvulas, onde cada controlador  

comanda um conjunto de oito eletroválvulas. Estas eletroválvulas são responsáveis por irrigar 

24 setores distribuídos  em 151 ha. Dois  destes controladores (plantio ano 1996/1998) são 

alimentados por cinco moto bombas de 15cv e que juntas perfazem uma vazão de 180m3/h . O 

terceiro controlador  (plantio ano 2001/2004)  é alimentado por uma moto bomba de 20cv e 

com vazão de 36m3/h . 

 

      Distribuição de plantas e área por plantio: 

Plantio 1996 – 23594 plantas em 115 ha 

Plantio 1998 – 656 plantas em 3,2 ha 

Plantio 2001 – 3660 plantas em  20,3 ha 

Plantio 2004 – 2400 plantas em  13,3 ha 

Total: 30.310 plantas em 151,8 ha 

 

      A cultura possui aproximadamente 30.310 plantas (205 plantas / ha) que são irrigadas 

através de micro aspersão com dois emissores para cada planta. A vazão de cada bico é de 30 

litros/hora e foi padronizado por projeto o quantitativo de 150 litros/dia por planta. 

      O período completo da irrigação diária do plantio é de 20 horas por dia , ficando 

inoperante no período de tarifa de ponta da concessionária de energia que é definida entre 

17:30 hs ás 21:00hs, onde durante este período o valor da tarifa de energia é muito elevada 

com relação ao restante do dia. 

      A Empresa Aquanor elaborou em 1994 o projeto da HDantas , onde na inexistência de 

uma Pedologia  utilizou-se os seguintes critérios para o dimensionamento do volume de 

irrigação por planta de 150 L/dia  : mês de janeiro como crítico ; ETP (evapotranspiração 

potencial de tanque classe A – mm/dia) , Kc (fator de cobertura da cultura) de 0,75 ; CO (fator 
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de cobertura) de 0,7 ; TR (turno de rega) de 1 ; E (eficiência) de 90% ;  Área de ocupação da 

irrigação de 24,4 m2 e  vazão do emissor de 30 L/h. 

        O controlador 03 que comanda a área utilizada no experimento deste projeto possui uma 

área de 33,6 ha e possui aproximadamente 6.060 plantas a serem irrigadas. Para o experimento 

em questão foi utilizada uma das oito eletroválvulas que ativam esta área irrigada, esta 

eletroválvula foi comandada pelo controlador lógico programável que teve como referência de 

comando para a irrigação , as informações climáticas das estações meteorológicas para o 

cálculo da evapotranspiração de cultura e da lâmina de água para irrigação. 

 

4.2. CONSUMO DE AGUA 

      

     O consumo de água levantada pela ASCONDIR (Associação Gestora do Projeto Platô de 

Neópolis) é realizado através da leitura dos medidores de vazão instalados na fazenda 

conforme mostra a  figura 4.1 . A associação usa como referência para o valor da tarifa de 

cobrança do consumo de água ,  o consumo de energia total da subestação de bombeamento  

dividido pela área total (1.915.952 m2)  dos lotes do platô . Além do valor da tarifa mensal do 

consumo de água, também é inserido na fatura dois fatores fixos: o custo de consumo mínimo 

e a tarifa operacional. 

4.2.1.  Medição de Outubro 

                65332 m3 * 0,04345 (R$/m3) = R$ 2.838,68 

                Custo mínimo (2,85/ha) = R$ 401,85 

                Tarifa operacional (11,25/ha) = R$ 1.586,25 

                Total = R$ 4.826,78 

4.2.2.   Medição de Novembro 

               130.456 m3 * 0,038691 (R$/m3) = R$ 5.047,47 

                Custo mínimo (2,85/ha) = R$ 401,85 

                Tarifa operacional (11,25/ha) = R$ 1.586,25 

                Total = R$ 7.035,57 
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Figura 4. 1     Sensor do medidor de vazão 
Fonte: Própria. 
 

4.3. CONSUMO DE ENERGIA  

     A Fazenda HDantas possui duas medições de energia elétrica. Uma é relacionada ao 

alimentador com tarifação rural residencial para as moradias existentes e a outra medição é 

referente ao alimentador trifásico com tarifação industrial. Para o trabalho em questão foram 

consideradas as  tarifas do medidor com tarifação industrial conforme figura 4.2.     

                                          

Figura 4. 2     Medidor de energia elétrica – Tarifa industrial 
Fonte: Própria. 
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4.3.1.  Composição de contas referente mês de novembro/2010 

 
 - Tarifa rural das casas de moradia:  R$ 0,19 / kWh   (1123 kwh = R$268) 

 

 - Tarifa trifásica:  total = R$2.578     

      

    KWh ponta – R$ 1,099   (97 kwh na ponta) 

    KWh fp – R$ 0,109   (11013 kwh fora de ponta) 

    ERE ponta – R$ 1,099   (4 kvar de energia reativa na ponta) 

    ERE fp – R$ 0,109   (121 kvar de energia reativa fora de ponta) 

    Demanda fp – R$ R$11,80    (85 kwh ) 

    Consumo kWh reservado (I/A)  fp  - R$ 0,012  (12247) 

    Consumo ERE reservado (I/A)  fp  - R$ 0,109   (36) 

    Alimentador de  13,8kv/380v 

    

    A composição da conta de energia de tarifa industrial é desmembrada nos tipos de tarifação 

pertinente ao contrato: Energia de consumo efetivo em kWh na ponta (17:30 as 20:30 hs) e 

fora de ponta (20:31 as 17:29 do dia seguinte) ;   Energia reativa em kVAr na ponta e fora de 

ponta , onde esta energia não representa trabalho efetivo , ou seja, surge dos campos 

magnéticos nas cargas , isto altera o fator de potência que proporciona custos em multa após 

ultrapassagem do valor mínimo permitido ; Consumo reservado de energia ativa e reativa , são 

energias pagas obrigatoriamente independente de uso , representa a energia que a 

concessionária garante ao contratante ; A demanda representa a energia ultrapassada além da 

contratada, ela é a maior média da potência elétrica verificada em  um intervalo de tempo 

durante o período de faturamento. Observa-se que a tarifação pertinente ao período de ponta 

que representa o horário de alto consumo nacional é bastante elevada com relação ao horário 

fora de ponta, o que força o consumidor a não utilizar a energia neste horário.        
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4.4. INSTALAÇÃO FÍSICA DO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL  E DA 

INTERFACE HOMEM-MÁQUINA 

 
     Na realização desta pesquisa houve uma participação especial da Empresa Petrobrás que 

nos emprestou o controlador lógico programável e a IHM , estes equipamentos foram  fixados 

na parede interna da estrutura de alvenaria localizada na área de plantio (figura 4.3) , junto a 

eletroválvula de irrigação direcionada para o experimento que foi comandada pelo endereço 

correspondente na estrutura lógica de programação e pela ativação da saída associada no CLP.  

 

                     
Figura 4. 3     Estrutura de alvenaria localizada na área de irrigação 
Fonte: Própria. 

 
                  
     Para a instalação e funcionamento do controlador lógico programável (CLP)  fez-se 

necessário uma fonte de tensão de 110/220 Vac para a energização do fonte de energia interna 

do CLP, esta fonte converte esta tensão de entrada em 24 Vcc que é a tensão de 

operacionalização do equipamento. Para o processamento deste CLP existem: uma CPU 5/03 

de 16k de memória, um cartão de entrada digital/discreta com 16 pontos e um cartão de saída 

digital/discreta com 16 pontos.  Após a instalação do CLP fez-se a instalação da Interface 

Homem-Máquina (IHM) que aproveita a alimentação de 24Vcc da fonte do CLP , então 
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posteriormente fez-se  a interligação entre o CLP e a IHM através do cabo serial RS232 . A 

interligação destes equipamentos estão registrados na figura 4.4 .     

 

                  
Figura 4. 4     Fixação do controlador e da IHM na estrutura de alvenaria 
Fonte: Própria. 

 
 

        Após a instalação física do CLP e da IHM faz-se a interligação dos equipamentos de 

processo inerentes ao sistema. A chave comutadora existente para comutar as referências de 

funcionamento entre o processo existente e o proposto é interligado a primeira entrada do 

cartão de entrada  digital , onde para referência de tensão positiva no cartão (sinal digital 1) a 

eletroválvula será acionada pelo CLP , enquanto a referência de tensão zero no cartão (sinal 

digital 0) a eletroválvula será acionada pelo sistema atual. A solenóide de irrigação do trecho 

experimental foi interligada a primeira saída do cartão de saída digital. Após a energização do 

CLP ele está apto a inicializar as  varreduras do equipamento conforme seqüência : leitura do 

status de entrada , execução das rotinas da lógica de controle ; liberação das saídas . As 

interligações destes equipamentos estão registrados na figura 4.5.  
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Figura 4. 5      Interligação do controlador com equipamentos 
Fonte: Própria. 
      
 
 

4.5. SOFTWARE COM LÓGICA  DO  CONTROLADOR PROGRAMÁVEL  

 
      As rotinas da lógica de programação elaboradas para a execução de controle da irrigação, 

foram transferidas de um computador pessoal para a CPU do Controlador Lógico 

Programável, para esta transferência foi utilizado um cabo de comunicação com interface  

específica para este controlador lógico programável . Através deste cabo pode-se tanto 

transferir o programa, como também  monitorar em modo on-line o que está sendo processado 

em tempo real. Esta interligação  está registrada na figura 4.6 .  

       As rotinas de aplicação de controle foram elaboradas utilizando o software  RS Logix 500 

que pertence a Rockwell Automation que é o fabricante do controlador lógico programável. A 

lógica é elaborada em modo de programação tipo ladder , que é uma linguagem desenvolvida 

em uma estrutura seqüencial e geralmente elaboradas por profissionais na área de controle. 

Esta lógica encontra-se disponível no Anexo A deste trabalho. 
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Figura 4. 6     Instalação do aplicativo de controle para a CPU do controlador 
Fonte: Própria. 

 
 
         A lógica de controle desenvolvida para o CLP está baseada no cálculo da 

Evapotranspiração de cultura, cálculo de lâmina bruta , volume de água , tempo de irrigação , 

ativação da solenóide , controle de horário de ponta de fornecimento de energia elétrica etc.  

Abaixo está representado a tela de programação do software RS Logix 500 que serve para 

configurar a estrutura de hardware e desenvolver o aplicativo lógico de controle , na estrutura 

de hardware defini-se: o tipo de Fonte, CPU, Cartões de estrada e saídas (discretos e 

analógicos) e os dispositivos de comunicação que irão comunicar-se com a CPU . No 

desenvolvimento da lógica de controle  insere-se os contatos e blocos de comando que irão 

definir a seqüência de controle do processo , abaixo na tela da figura 4.7 é mostrada como 

exemplo a lógica de inicialização para a nova ETo , o reset do temporizador da irrigação , o 
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bloco com o cálculo da ETpc e  o cálculo da lâmina bruta . A lógica de controle completa está 

no Anexo A desta dissertação.  

 

 
 
Figura 4. 7   Tela de desenvolvimento do Software RS Logix 500 
Fonte: Própria. 

 
 

4.6. DADOS PARA CÁLCULO DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO - ETo 

4.6.1. Características de Localização da HDantas   

  10°17’  e 10° 24’  latitude Sul 

  36° 35’  e  35° 45 ‘ longitude Oeste 

  Altitude  110m 

 

4.6.2. Variáveis de clima   

      As variáveis climáticas  (temperatura máxima , temperatura média , temperatura mínima, 

umidade relativa média e a velocidade do vento) são coletadas do site da ASCONDIR 
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(Associação Gestora do Projeto Platô de Neópolis) . O site http://www.ascondir.com.br/ 

fornece diariamente os valores climáticos coletados na estação meteorológica existente na 

associação.   

 

 

                          
Figura 4.  8  Estação meteorológica da Ascondir 
Fonte: Própria. 
 
 

4.6.3. Radiação solar 

 
       Para o cálculo da ETo realizado pelo software da FAO , onde este é baseado na equação 

de Penman-Monteith faz-se necessário o valor da radiação solar , valor este que não é 

disponibilizado pela estação meteorológica da Ascondir.  O valor da radiação solar foi 

coletado da estação meteorológica da cidade de Japaratuba-SE, situado a aproximadamente 

30km em linha reta da fazenda HDantas e altitude de 54 metros. Este valor é disponibilizado 

on-line pelo site  http://www.cptec.inpe.br/ .  
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Figura 4.  9    Estação Japaratuba 
Fonte: Própria. 

 
 

 

                      
Figura 4. 10   Site do CPTEC 
Fonte : http://www.cptec.inpe.br 
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4.6.4. Software ETo  (FAO) 

 
      O software de calculo de ETo disponibilizado pela FAO (Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação)  é disponibilizado através do site 

http://www.fao.org/nr/water/eto.html  . 

       ETo é um software desenvolvido pela Divisão de Terras e Águas da FAO. Sua principal 

função é calcular a evapotranspiração de referência (ETo), de acordo com as normas da FAO.   

O software  ETo avalia a evapotranspiração a partir de dados meteorológicos por meio da 

equação de Penman-Monteith FAO. Este método foi escolhido pela FAO como referência 

porque se aproxima do ETo grama no local avaliado, é fisicamente baseado e incorpora 

explicitamente os parâmetros fisiológicos e aerodinâmicos.O programa pode manipular 

diariamente  e mensalmente os dados climáticos.  

      O software  ETo é entendido como um instrumento prático para ajudar a agro-

meteorologistas, agrônomos e engenheiros de irrigação para efetuar o cálculo padrão de ETo, 

para serem posteriormente utilizados em estudos da cultura do uso da água. 

 

       
Figura 4. 11    Tela principal de abertura na execução do software 
Fonte: www.fao.org. 
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Figura 4. 12  Tela de seleção do arquivo com base de dados 
Fonte: www.fao.org. 
 

            
Figura 4. 13   Tela de definição do arquivo com base de dados 
Fonte: www.fao.org. 
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Figura 4. 14  Tela com  características de localização da área da ETo 
Fonte: www.fao.org. 

 
 

      
Figura 4. 15  Tela com definição de variáveis climáticas para cálculo da ETo 
Fonte:www.fao.org. 
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Figura 4. 16   Tela com resultante do cálculo da ETo 
Fonte: www.fao.org. 
 

      
Figura 4. 17   Tela de análise do ETo 
Fonte: www.fao.org. 
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4.7. PLANILHA COM CALCULO DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO (ETo) 

     A planilha a seguir apresenta o cálculo da Evapotranspiração  realizada durante o período 

do mês de dezembro de 2010 , para estes cálculos foram utilizados o Software de ETo da FAO 

(conforme item 4.6.4) e as informações obtidas das Estações agrometeorológicas do Platô de 

Neópolis-SE  e de Japaratuba-SE . Durante todo o mês a ETo teve uma média de 5,35 mm/dia. 

 

Planilha de cálculo da Evapotranspiração (ETo). 

T min (°c) Tmáx ( °c) Tméd (°c) Hum. Rel. 
(%)

VV 
(km/dia)

Ra (MJ/m2) ETo 
(mm/dia)

Néopolis Néopolis Néopolis Néopolis Néopolis Japaratuba F AO
30 11 10 22,2 32,5 27,4 74,5 118,3 24,4 5,3
1 12 10 20,8 32 26,4 79,75 123 23 4,9

2 12 10 22,6 31,5 27,1 77 109 26,9 5,5

3 12 10 20,8 32 26,4 74,5 88,6 27,1 5,6

4 12 10 20,6 32,5 26,6 76 129,4 27,2 5,6

5 12 10 23 31,5 27,3 82,75 153,2 22,1 4,7

6 12 10 23,6 33,5 28,6 76,5 140 22,6 5,2

7 12 10 22,6 34 28,3 73 131,8 22,3 5,2

8 12 10 23,4 33,5 28,5 74,25 121 25,2 5,6

9 12 10 23 35 29 78,75 103,3 17,4 4,2

10 12 10 23,8 27 25,4 89,5 69,7 7,4 1,8

11 12 10 23,4 33 28,2 78 145,2 23 5,1

12 12 10 22,6 32 27,3 79 133,9 28,4 5,8

13 12 10 22,8 33 27,9 77,25 148,7 25 5,5

14 12 10 23,4 33 28,2 77,75 135,2 25,5 5,5

15 12 10 22,8 31,5 27,2 76,5 110 23 4,9

16 12 10 21,8 31,5 26,7 74,75 105 26,2 5,4

17 12 10 22 30,5 26,3 79,75 74,2 20,2 4,2

18 12 10 21,4 32 26,7 80,25 79,6 19,1 4,1

19 12 10 21 31,5 26,3 75 109,9 25,1 5,2

20 12 10 22,8 33 27,9 76,75 147,1 27.5 5,9

21 12 10 23 31,5 27,3 74,75 110,2 27,7 5,7

22 12 10 21 31,5 26,3 80,25 102 24,3 5

23 12 10 20,6 32 26,3 75,75 96 26,6 5,4

24 12 10 22,2 33 27,6 76,75 141,2 28,1 5,9

25 12 10 22,4 34 28,2 74,25 130,9 28,3 6,1

26 12 10 22,4 33 27,7 76,5 107,6 27,4 5,7

27 12 10 21,8 32 26,9 74,75 85,4 27,2 5,5

28 12 10 20,8 32,5 26,7 77 107,8 22,5 4,8

29 12 10 21,6 33 27,3 79,25 142,3 24,7 5,3

30 12 10 23,6 33,5 28,6 78,25 153,8 20,5 4,8

CALCULO DE ETo  -  HDANTAS

DIA MÊS ANO
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4.8. CÁLCULO DA LÂMINA DE ÁGUA E TEMPO DE IRRIGAÇÃO 

 

      A planilha a seguir apresenta os cálculos da  Evapotranspiração potencial da cultura  , 

Lâmina Bruta , Volume de água a ser irrigado e o Tempo de irrigação , referente ao mês de 

dezembro de 2010.  

      Para o cálculo da Evapotranspiração potencial da cultura (ETpc) foi necessário obter as 

informações da ETo , do Fator de localização (Fl) e do Coeficiente de cultura do coco (Kc) 

para coqueiro com mais de 36 meses de plantio. A ETo foi calculada conforme o item 4.7  , o 

Fator de localização e o valor Kc pela literatura segundo Faciolli (2006) tem valores iguais a 1 

e 0,9 respectivamente.  

     Para o cálculo da Lâmina bruta (LB) foi necessário obter as informações da 

Evapotranspiração potencial da cultura (ETpc) e da Eficiência de aplicação (Ea) para 

microarpersão. A ETpc foi calculado anteriormente e a Eficiência de aplicação para 

microaspersão pela literatura segundo Faciolli (2006) tem valor igual a 0,9. 

    Para o calculo do Volume de água (Vap)  foi necessário obter as informações de Lâmina 

bruta (LB) , do Espaçamento das plantas (Ep) e do Espaçamento das fileiras (Ef) . A Lâmina 

bruta foi obtida anteriormente, o Espaçamento das plantas e o Espaçamento das fileiras da área 

experimental são respectivamente iguais a 7,5 e 6,5 metros. 

    Para o cálculo do Tempo de irrigação (Ti) foi necessário obter as informações do Volume 

de água (Vap) , da Vazão do emissor (qe) e Número de emissor (Nep) . O volume de água 

(Vap) foi obtido anteriormente, a Vazão do emissor e o Número de emissor da área 

experimental são respectivamente iguais a  30 L/hora e 2 emissores por planta.   

    Após o fechamento dos cálculos destas variáveis citadas verificou-se no mês em análise 

uma média diária no tempo de irrigação de 4,31 horas /dia, o que disponibiliza uma média 

mensal no  Volume de água de 258,4 litros de água/dia.  Para o mês de dezembro de 2010 

conforme planilha abaixo os coqueiros teriam um tempo totalizado de irrigação  igual a 129,51 

horas . 
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Planilha de cálculo da Lâmina de Água e Tempo de Irrigação. 

Eto 
(mm/dia

)
Fl Kc

Etpc 

(mm/dia)
Ea LB (mm) Ep (m) Ef (m) Vap (l)

qe 

(l/h)
Nep Ti (h)

FAO

1 12 10 5,3 1 0,9 4,77 0,9 5,3 7,5 6,5 258,38 30 2 4,31

2 12 10 4,9 1 0,9 4,41 0,9 4,9 7,5 6,5 238,88 30 2 3,98

3 12 10 5,5 1 0,9 4,95 0,9 5,5 7,5 6,5 268,13 30 2 4,47

4 12 10 5,6 1 0,9 5,04 0,9 5,6 7,5 6,5 273,00 30 2 4,55

5 12 10 5,6 1 0,9 5,04 0,9 5,6 7,5 6,5 273,00 30 2 4,55

6 12 10 4,7 1 0,9 4,23 0,9 4,7 7,5 6,5 229,13 30 2 3,82

7 12 10 5,2 1 0,9 4,68 0,9 5,2 7,5 6,5 253,50 30 2 4,23

8 12 10 5,2 1 0,9 4,68 0,9 5,2 7,5 6,5 253,50 30 2 4,23

9 12 10 5,6 1 0,9 5,04 0,9 5,6 7,5 6,5 273,00 30 2 4,55

10 12 10 4,2 1 0,9 3,78 0,9 4,2 7,5 6,5 204,75 30 2 3,41

11 12 10 1,8 1 0,9 1,62 0,9 1,8 7,5 6,5 87,75 30 2 1,46

12 12 10 5,1 1 0,9 4,59 0,9 5,1 7,5 6,5 248,63 30 2 4,14

13 12 10 5,8 1 0,9 5,22 0,9 5,8 7,5 6,5 282,75 30 2 4,71

14 12 10 5,5 1 0,9 4,95 0,9 5,5 7,5 6,5 268,13 30 2 4,47

15 12 10 5,5 1 0,9 4,95 0,9 5,5 7,5 6,5 268,13 30 2 4,47

16 12 10 4,9 1 0,9 4,41 0,9 4,9 7,5 6,5 238,88 30 2 3,98

17 12 10 5,4 1 0,9 4,86 0,9 5,4 7,5 6,5 263,25 30 2 4,39

18 12 10 4,2 1 0,9 3,78 0,9 4,2 7,5 6,5 204,75 30 2 3,41

19 12 10 4,1 1 0,9 3,69 0,9 4,1 7,5 6,5 199,88 30 2 3,33

20 12 10 5,2 1 0,9 4,68 0,9 5,2 7,5 6,5 253,50 30 2 4,23

21 12 10 5,9 1 0,9 5,31 0,9 5,9 7,5 6,5 287,63 30 2 4,79

22 12 10 5,7 1 0,9 5,13 0,9 5,7 7,5 6,5 277,88 30 2 4,63

23 12 10 5 1 0,9 4,5 0,9 5 7,5 6,5 243,75 30 2 4,06

24 12 10 5,4 1 0,9 4,86 0,9 5,4 7,5 6,5 263,25 30 2 4,39

25 12 10 5,9 1 0,9 5,31 0,9 5,9 7,5 6,5 287,63 30 2 4,79

26 12 10 6,1 1 0,9 5,49 0,9 6,1 7,5 6,5 297,38 30 2 4,96

27 12 10 5,7 1 0,9 5,13 0,9 5,7 7,5 6,5 277,88 30 2 4,63

28 12 10 5,5 1 0,9 4,95 0,9 5,5 7,5 6,5 268,13 30 2 4,47

29 12 10 4,8 1 0,9 4,32 0,9 4,8 7,5 6,5 234,00 30 2 3,90

30 12 10 5,3 1 0,9 4,77 0,9 5,3 7,5 6,5 258,38 30 2 4,31

Ti = Vap / (qe * 

Nep)

DIA MÊS ANO

Etpc = Eto * Fl * Kc LB = Etpc / Ea Vap = LB * Ep * Ef

Kc - Coeficiente de cultura Ep - Espaçamento das plantas (m) Nep - Numero de emissor

ETpc - Evapotranspiração potencial Ef - Espaçamento das fileiras (m) Ti - Tempo de irrigação (horas)

CALCULO DA LÂMINA DE AGUA  -  HDANTAS

ETo - Evapotranspiração (mm/dia) Ea - Eficiência de aplicação Vap - Volume de agua (litros)

FI - Fator de localização LB - Lâmina bruta (mm) qe - Vazão do emissor (litros/hora)
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        Com relação a outra pesquisa realizada na HDantas baseado na  Evapotranspiração venho 

referenciar a do Souza et al. (2003) que trabalhou a determinação do coeficiente de cultivo do 

coqueiro irrigado utilizando o método do balanço hídrico, sendo o coeficiente de cultivo  um 

fator importante no indicativo do consumo de água ideal para a planta durante todo o seu 

ciclo, constituindo-se, portanto, num elemento imprescindível para um escalonamento mais 

racional de projeto e manejo de irrigação. Segundo Souza o comportamento estacional da 

evapotranspiração média diária e semanal do coqueiral anão verde irrigado, obtida pelo 

método do balanço de energia na razão de Bowen, para o período de novembro/2002 a 

novembro/2003, obteve a evapotranspiração diária mínima de 1,1 mm ocorrida no dia 

27/12/2002 e a máxima de  9,0mm ocorrida em 30/10/2003. No período semanal, a 

evapotranspiração variou entre  3,2 a 7,3mm. O consumo total de água foi de 1.419,00mm, 

correspondendo a um consumo médio de 3,8mm.dia-1. A obtenção de valores de ETc mais 

elevados foram verificados no mês de outubro, quando comparados com o início do 

experimento, provavelmente isso foi decorrente do aumento da densidade de fluxo de radiação 

global incidente, associado ao efeito advectivo, devido a baixa umidade relativa e com 

ocorrência de ventos o sistema de balanço de energia baseado na razão de Bowen fica 

suscetível a  adveção, pois este equipamento considera apenas elementos micrometeorológicos 

na estimativa da evapotranspiração.  Na figura 4.17 Souza apresenta o resultados da 

evapotranspiração em pomar de coqueiros anão verde, sob três lâminas de irrigação (50, 100 e 

150 litros).        
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b ) T ra tam ento  =  lâm ina de 1 0 0  litros
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Figura 4. 18  (a), (b) e (c) - Resultados da evapotranspiração em pomar de coqueiros anão 
verde, sob três lâminas de irrigação (50, 100 e 150 litros), nos tabuleiros costeiros Norte do 
estado de Sergipe no ano de 2003. 
Fonte :  Souza et al. (2003) 
 

4.9.  CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE TOTAL  DE ÁGUA NO SOLO  

   
       Para a sistemática do cálculo de tempo de irrigação conforme variação da ETo faz-se 

necessário conhecer a capacidade de retenção de água que o solo da área experimental suporta,  

possibilitando a análise da periodicidade de irrigação.   

4.9.1. Curva de retenção de umidade do solo 

 
      Para a obtenção da curva de retenção do solo fez-se a coleta de 27 amostras da área 

experimental  através da coleta tipo indeformada,  as coletas foram realizadas dentro das  
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faixas de profundidade : 0 a 20 cm , 20 a 40 cm  e  40 a 80 cm ; sendo  9  amostras para cada 

faixa. A análise foi realizada no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe , 

onde cada conjunto de 09 amostras por profundidade foi misturado e unificado em uma única 

amostra . Estas amostras foram manipuladas em laboratório e gerou os relatórios 

disponibilizados no Anexo B deste trabalho. 

 

                              

Figura 4. 19   Curvas de retenção de água no solo 
Fonte: Instituto de pesquisa-SE 

 

4.9.2. Capacidade de Campo e Ponto de Murcha 

 
       Baseado nos resultados da curva de retenção obtidas em laboratório obteve-se a 

capacidade de campo e o ponto de murcha da área experimental. Para a capacidade de  campo 

foi calculada a média dos três resultados  (faixas de profundidade) da menor pressão (0,33 

atm) e para o ponto de murcha foi calculada a média dos três resultados  (faixas de 

profundidade) da maior pressão (15 atm). Após o cálculo da média dos valores de pressão 0,33 
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atm e 15 atm , nas três profundidades analisadas apresentados em laboratório (Anexo B) , 

foram obtidos os seguintes resultados:  CC (Capacidade de campo) = ( (6,37 + 4,47 + 2,72) / 

3) ) = 4,52 % de umidade  e  o    PM (Ponto de murcha) = ( ( 3,81 + 2,37 + 1,51) / 3) ) =  2,56 

% de umidade . 

 

4.9.3. Densidade  e Profundidade do solo 

 
       A densidade e a Profundidade do solo da área experimental para o cálculo da 

disponibilidade de água no solo foram levantadas segundo trabalho de Cintra et al.(2004) 

denominado de Caracterização Física e Hídrica em Solos dos Tabuleiros Costeiros no Distrito 

de Irrigação Platô de Neópolis, que conduziu as pesquisas sobre os atributos físicos e hídricos 

do solo e do manejo da irrigação  as quais tiveram como objetivos desenvolver tecnologias 

eficientes no uso de água e de energia, tanto na ótica da produção e lucratividade, quanto na 

ótica da preservação ambiental. Estes atributos referem-se a retenção de água, infiltração e 

profundidade efetiva do solo, sendo que para isto foram avaliados a granulometria, densidade 

de partículas, curva de retenção de água, densidade do solo, porosidade total, macro e 

microporosidade.  

       Segundo Cintra et al. (2004) os resultados apresentados na área experimental em estudo 

foram:       Densidade = 1,68 kg/m³     e        Profundidade = 60 cm . 

 

4.9.4. Cálculo da Disponibilidade 

 
        Utilizando a equação 2.5, teremos como resultado para a disponibilidade total de água na 
área experimental: 
 
 

    
( )

ZDs
PMPCC

DTA ××−=
10

( )
6068,1

10

56,252,4 ××−= mm75,19=  
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4.10. SUGESTÃO DE MELHORIA 

4.10.1. Planilha comparativa entre situação atual e a situação proposta  

 
     A planilha a seguir apresenta informações de consumo de água irrigada comparativas entre 

a metodologia usada atualmente e a proposta por este trabalho de pesquisa. As variáveis 

envolvidas na planilha são: vazão de água das bombas (V) ; setor irrigado (SI) ; dias irrigados 

(DI), dias não irrigados (DNI), quantidade de horas irrigados por dia (QHD) ; quantidade de 

horas irrigados no mês (QHM) , valor da tarifa de água no mês e as totalizações. 

     Para a análise da situação atual do consumo de água do lote HDantas , foi utilizado o 

controle interno de consumo de água  levantado e fechado mensalmente , onde este controle 

relaciona de forma totalizada os três lotes  e suas respectivas eletroválvulas . Sendo que para 

cada eletrovalvula específica do lote o controle define os dias irrigados no mês, enquanto que  

para calcular o consumo do mês basta multiplicar os dias irrigados da seção pela valor de 

vazão de alimentação das bombas (36 ou 180m3) e da quantidade de horas de irrigação por dia 

(2,5h) .   

     Para se fazer uma análise comparativa foi necessário levantar os dias não irrigados 

separadamente entre os lotes e suas respectivamente válvulas, uma vez que obtendo-se a soma 

total do tempo irrigado proposto no tem 5.9 , bastou reduzir o tempo não irrigado relativo a 

esta válvula específica.      

     Para a obtenção dos valores financeiros tanto da metodologia atual como da proposta de 

pesquisa , bastou multiplicar a totalização de consumo de água obtido  pela valor de tarifa de 

consumo do mês em análise. 

     Como resultado final para o consumo de água irrigada no mês de dezembro levando-se em 

consideração a referência do valor da Evapotranspiração (ETo) o sistema teria um consumo a 

mais de água de 87.299 litros , acarretando um custo financeiro a mais no consumo de água de 

R$3.594 .   
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Planilha comparativa entre situação atual e a situação proposta. 

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

96/98 1 31 180 2,5 13950 0,0412 574,36 129,51 23311,8 0,0412 959,81 9362 385

96/98 2 31 180 2,5 13950 0,0412 574,36 129,51 23311,8 0,0412 959,81 9362 385

96/98 3 30 180 2,5 13500 0,0412 555,83 7 125,29 22552,2 0,0412 928,53 9052 373

96/98 4 30 180 2,5 13500 0,0412 555,83 7 125,29 22552,2 0,0412 928,53 9052 373

96/98 5 31 180 2,5 13950 0,0412 574,36 129,51 23311,8 0,0412 959,81 9362 385

96/98 6 30 180 2,5 13500 0,0412 555,83 5 124,96 22492,8 0,0412 926,09 8993 370

96/98 7 29 180 2,5 13050 0,0412 537,30 5 e 23 120,9 21762 0,0412 896,00 8712 359

96/98 8 29 180 2,5 13050 0,0412 537,30 5 e 23 120,9 21762 0,0412 896,00 8712 359

2001 1 31 36 2,5 2790 0,0412 114,87 129,51 4662,36 0,0412 191,96 1872 77

2001 2 30 36 2,5 2700 0,0412 111,17 5 124,96 4498,56 0,0412 185,22 1799 74

2001 3 30 36 2,5 2700 0,0412 111,17 5 124,96 4498,56 0,0412 185,22 1799 74

2001 4 31 36 2,5 2790 0,0412 114,87 129,51 4662,36 0,0412 191,96 1872 77

2001 - NOVA 5 31 36 2,5 2790 0,0412 114,87 129,51 4662,36 0,0412 191,96 1872 77

2001 - NOVA 6 31 36 2,5 2790 0,0412 114,87 129,51 4662,36 0,0412 191,96 1872 77

2001 - NOVA 7 30 36 2,5 2700 0,0412 111,17 5 124,96 4498,56 0,0412 185,22 1799 74

2001 - NOVA 8 30 36 2,5 2700 0,0412 111,17 30 125,21 4507,56 0,0412 185,59 1808 74

TOTAL 130.410      - 5.369       217.709     - 8.964       87.299     3.594       

Total M³

V - VAZÃO (M³) 
QHM - QUANTIDADE DE HORAS POR MÊS

DI - DIAS IRRIGADOS
SI - SETOR IRRIGADO

QHD - QUANTIDADE DE HORAS POR DIA
DNI - DIAS NÃO IRRIGADOS

Área 
Irrigada

SITUAÇÃO ATUAL (TEMPORIZAÇÃO FIXA) SITUAÇÃO PROPOSTA  (ETo)
DIFERENÇA ENTRE 

SITUAÇÕES

SI DI
V 

(M³)
QHD Total M³ Total R$

VALOR FINANCEIRO (R$)
DNI QHM Total M³

VALOR FINANCEIRO (R$)

 

4.10.2. Análise do resultado da planilha comparativa 

 
       Baseado na planilha comparativa e considerando a reposição através da evapotranspiração 

faz-se necessário irrigar um tempo maior, conseqüentemente temos um consumo maior de 

água e  um custo financeiro maior. Para uma irrigação simultânea em mais de um lote a 

fazenda HDantas atualmente não comporta fisicamente a nível de tubulação e potencial de 

bombeamento, uma vez que está limitada ao seu consumo atual.  

      Para melhorar a sua capacidade física de tubulação e bombeamento existe em mãos da 

gerencia da fazenda HDantas um orçamento de R$ 90.000,00 (mudança de tubulação e 
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bombas) para elevar o sistema para 240 L/h. Outro fator a ser levado em conta é a outorga da 

água que necessita ser revista com a possibilidade de aumento do consumo de água.  

      O custo da energia devido o aumento de potência das bombas irá aumentar em 

aproximadamente 40% ao mês. Para assegurar o suporte da energia futura e atual a HDantas 

neste mês de janeiro de 2011 está trocando o trafo atual de 75 kVA por outro de 112,5 kVA . 

O custo do novo trafo é de R$ 6.000,00 e para o projeto de instalação e montagem está 

investindo mais R$ 4.000,00. 

      Atualmente a fruta tem na planta  um ciclo de desenvolvimento de  aproximadamente  06 

meses,desde a abertura da folha até a sua colheita, sendo que cada planta com o sistema atual 

de irrigação produz em torno de 150 cocos por ano. Segundo a gerência da fazenda 

aumentando o volume de irrigação esta planta pode chegar a desenvolver 170 cocos ou mais 

por planta. Sendo que para alcançar este objetivo, segundo a gerência, será necessário também 

melhorar a adubação e outros tratos gerais no solo e planta. 

      O custo de venda do fruto atualmente é variável durante o ano, sendo que no ano de 2010 a 

média de preço foi de R$ 0,43.  Se elevarmos a produtividade em 20 cocos por planta por ano, 

para as 30.310 plantas temos um aumento de faturamento de aproximadamente:  20 cocos x 

30.310 plantas x R$ 0,43 = R$ 260.266,00.  

 

4.10.3. Custo da estrutura física da automação 

 
   Para a estrutura proposta em questão prevendo a informação das variáveis de clima para o 

calculo da evapotranspiração teremos como custo: 

-  CLP  em torno de R$ 600,00 (unidade)  

- IHM   em torno de R$ 3.000,00 (unidade) 

 

OBS:  Para a opção inicial tínhamos o sensor de umidade do solo (orçado para importação) em 

torno de U$ 142,00 (unidade), sendo que para esta opção o valor do CLP sobe 

consideravelmente devido o tipo de sinal elétrico proporcionar maiores custos de hardware. 
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4.10.4. Análise do consumo proposto e a disponibilidade real do solo 

 
     Analisando o valor da DTA da área experimental (disponibilidade total de água às plantas 

igual a 19,75 mm) e o fator de disponibilidade hídrica (f) da cultura do coqueiro anão verde 

irrigado (MANTOVANI et al., 2009 o valor recomendado  para as fruteiras está em uma faixa 

de 0,3 a 0,5) com relação ao maior valor da evapotranspiração obtidas na área experimental 

(ETo=6,1mm) , observa-se assim como  capacidade de retenção de água no solo valores igual 

a 5,9 e 9,9 mm, respectivamente. Com isto, verifica-se que a capacidade de retenção no solo 

(5,9mm) pode apresentar um valor menor que a maior demanda registrada (ETo=6,1mm). 

Sendo assim, e devido ainda pela existência da camada de impedimento superficial existente 

recomenda-se realizar a irrigação em dois turnos diários evitando com isto a possibilidade de 

não atender as necessidades hídricas da planta. 
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5. CONCLUSÃO 

          

          A agricultura irrigada dentro do agronegócio necessita focar a estratégia do aumento da 

produção, produtividade e rentabilidade da propriedade agrícola; necessitando para isto 

elaborar um programa de manejo adequado as suas características de plantio. 

 

          Para a implantação do uso de irrigação através dos Controladores Lógicos Programáveis 

fazem-se necessários investimentos financeiros que a depender de análise prévia do custo 

benefício torna-se viável em relação a outros sistemas.  

 

         A evolução das tecnologias de sensores sem fio, comunicação via internet e sistema de 

rádio freqüência tornam-se estes controladores  bastante viáveis devido a sua confiabilidade e 

facilidade de expansão na sua estrutura física, como também a manipulação do software de 

controle do sistema a ser implantado, seja em loco ou a longa distância utilizando os recursos 

de comunicação.  

 

          A implantação dos Controladores Lógicos Programáveis possibilita também a 

padronização operacional dos sistemas de irrigação, evitando o uso aleatório e desperdícios da 

água e energia por parte dos usuários. 

 

         Os resultados mostraram a confiabilidade do uso do controlador lógico programável na 

execução da lógica de controle e na atuação da irrigação, bastando para isto à disponibilização 

das informações das variáveis de clima. 

 

         Os valores da lâmina de água e do tempo de irrigação obtidos através das variáveis de 

clima e conseqüentemente da evapotranspiração mostram a necessidade de um fornecimento 

maior de água para irrigação, proporcionando assim,  uma maior produtividade e rentabilidade 

ao plantio em análise.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A – LÓGICA DE PROGRAMA DO CONTROLADOR LÓGICO 
PROGRAMÁVEL         
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ANEXO B – ANÁLISE DA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÁGUA  NO SOLO 
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