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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi feita com o objetivo de mostra a que a automação pode propor um 

sistema de irrigação com menor índice de desperdícios na área de irrigação em 

gramados e também em residências com baixos custos e garantir bons resultados. 

Utilizando um controlador lógico programável, válvulas solenóides, aspersores, 

sensores de solo e etc.. È muito importante mostrar que a implantação desse 

sistema diminuirá significamente nos gastos desnecessários da água do nosso 

planeta 

Palavras-chave: Automação; Irrigação; Desperdícios 

  



 

 

ABSTRACT 

This research was done with the aim of showing that the automation can propose a 
system of irrigation with lower index of wastes in the area of irrigation in lawns and 
also in residences with low costs and to guarantee good results. Using a 
programmable logic controller, solenoid valves, sprinklers, soil sensors and so on. It 
is very important to show that the implementation of this system will continually 
decrease the unnecessary expenses of the water of our planet 
 
Key-words: Automation; Irrigation; Waste 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Figura 1 – Aspersor rotor escamoteável .................................................................. 16 

Figura 2 – Junta Articulada ...................................................................................... 16 

Figura 3 – Válvula de controle ................................................................................. 18 

Figura 4 – Sensor de Solo ....................................................................................... 19 

  



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 13 

2 CONCEITO PARA AUTOMAÇÃO .......... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.4 

3 DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO  ............................................................... 17 

4 COMPONENTES DO SISTEMA ........................................................................ 19 

5     CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 24 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 25 

 
 

 

 



 

 

 

13

1 INTRODUÇÃO 

 

Foi proposto para este trabalho a explicação de como um sistema de controle de 

irrigação consegue utilizar a água no modo mais eficiente e econômico nos 

gramados de futebol, para isso vários fatores serão estudados como o desafio de se 

projetar um sistema de irrigação com estruturas inteligentes e complexas. 

A abordagem principal desta pesquisa se deu na explicação do funcionamento do 

sistema de controle inteligente na irrigação, os fatores que são benéficos e os que 

atrapalham o seu controle adequado. 

Esta pesquisa abordou um tema que é de extrema importância para a 

sociedade, pois se refere a um equilíbrio no controle na irrigação evitando 

desperdícios desnecessários num bem tão precioso como a água, já que existem 

milhares de campos espalhados pelo mundo e utilizam a água como principal 

ferramenta para manutenção. 

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma revisão de literatura, no 

qual foi realizada consulta a livros, dissertações e em artigos científicos selecionados 

através de busca nos seguintes base de dados (livros, sites de banco de dados, 

etc....) que abordam o uso de controladores programável nos sistemas de irrigação e 

a contribuição que ele trás para um equilíbrio no controle de gastos dos reservatórios 

de água, e compreender seu funcionamento para que possa se tornar viável a sua 

implementação.  

A instalação de sistemas de automatizados de irrigação é um desafio por 

parte da tecnologia para tentar ao Maximo controlar o desperdício de água. Pelo fato 

do consumo de água anual no Brasil é aproximadamente de 10,4 trilhos de litros,e 

72% desse total é usado na irrigação onde 60% da água usada na irrigação e 

desperdiçada. Como atuar sobre esses problemas e como usar a automação a favor 

desses processos para seu correto funcionamento? 

A pesquisa tem como objetivo principal em estudar o funcionamento dos 

sistemas de irrigação dos campos de futebol. Como objetivos específicos têm por 

enfatizar o sistema de controle de irrigação programável e preciso quando houver a 

necessidade da irrigação ou a quantidade de água necessária e apresentar os 

processos necessários para a instalação do sistema de irrigação. 
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2 CONCEITO PARA AUTOMAÇÃO 

 

2.1 CONCEITOS PARA SISTEMAS AUTOMATIZADOS 
 

Os primeiros passos no campo da automação foram nos anos de 1960, 

utilizando uma automação que a máquina executa tarefas com pouca intervenção 

humanas sendo estas destinadas a construir um tipo apenas de produto sem que 

tivesse a autonomia de mudança para outra linha de produção de um produto 

diferente. Automação pode ser definida como a dinâmica organizada dos 

automatismos, que em sentido amplo representa a mais evidente expressão de 

progresso quando orientada para uma economia cada vez maiores da intervenção 

humana nas diversas manifestações, não só industriais como também grais da vida 

social. (FIALHO, 2014, p.15). 

A palavra controle, de origem francesa ( contrôle), denota o ato ou poder de 

exceder domínio, fiscalizar, supervisionar, manter o equilíbrio. Esta compreensão é 

milenar e sempre foi alvo da consecução de objetivos comuns de uma nação, região 

ou do individuo: controlar para não ser controlado. 

Sugiram os controladores de processos contínuos de uma única malha de 

controle em loop, os single loop. Muito utilizado para controle de temperatura se 

ambientes ou de processos, pressão em líquido, e de vazão em tubulações de 

gases. Os controladores do tipo single loop evoluíram e passaram a controlar varias 

malhas do processo, originando assim os sistemas multiloops. Alem de poderem 

implementar e executar todos os tipos de ações de controle possíveis existentes 

tecnologicamente, de forma simultânea, controlam inúmeros pontos do processo por 

meio de grandes concentradores de dados chamados de mainframes. (SILVEIRA; 

SANTOS, 2013, p.18). 

Em 1975, pesquisadores e gerentes industriais franceses, relacionados com 

sistema de controle começaram a comparar e avaliar métodos de sistemas de 

controle seqüencial. E com o resultado destes testes decidiram construir um modelo 

mais prático e adequado aos sistemas utilizados.Tendo estes conceitos básicos 

mais porém eficazes em todas as suas etapas. Na automação, prevê-se o uso 

extensivo dos mesmos conceitos associados à automatização. Entretanto, o nível de 

flexibilidade imputado ao sistema é bem mais elevado pelo fato de estar 
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indissoluvelmente associado ao conceito de software. Tal recurso provê, a um 

sistema dotado de automação, a possibilidade de ser alterado radicalmente todo o 

comportamento automatizado a fim de, intencionalmente, produzir-se uma gama 

diferenciada de resultados. (SILVEIRA; SANTOS, 2013, p.23). 

O sistema automatizado é capaz de executar tarefas e decisões por meio de 

sinais recebidos e interpretados mostrando quais decisões devem ser tomadas. E 

assume um papel primordial na execução dos processos tanto eles de âmbito 

simples ou de extrema complexidade junto à necessidade de controlador, sendo 

este termo difundido desde as primeiras máquinas ligado a automatização que é um 

sistema no qual a saída independe da entrada tendo o comportamento esperado, 

sendo este mesmo regido pelas leis da física.A automação é um conceito e um 

conjunto de técnicas por meio das quais se constroem sistemas ativos capazes de 

atuar com uma eficiência ótima pelo uso de informações recebidas do meio sobre 

qual atuam. (SILVEIRA; SANTOS, 2013, p.23). 

 
2.2DISPOSITIVOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE IRRIGAÇÃO 

 

2.2.1Aspersores 

 

A aspersão é o método utilizado para se ter um bom controle na lamina de 

água a ser aplicada sobre o gramado a eficiência desse método cobre uma área de 

70% e pode ate chegar a 90%. Deve levar em conta que a temperatura e a umidade 

do ar podem influenciar na aspersão.  

Sua finalidade é pulverizar o jato de água como se estivesse chovendo, 

podendo ser estacionários ou rotativos, na função rotativa seu giro pode ser de ate 

360º ou tipo setorial com regulagem da amplitude do giro, o sistema estacionário tem 

um pivô central em que o jato se pulveriza pelo choque com o anteparo cheio de 

ranhuras. (AGEITEC – EMBRAPA, 2002) 

 

2.2.2Tipos de aspersores 

 

Os aspersores mais utilizados em campos de futebol são rotores 

escamoteáveis como mostra a Figura 1, sua utilização no Brasil iniciou em 1995, 

tornando a irrigação profissional na maioria dos nossos campos. Existem aspersores 
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rotores médios e de longo alcance onde a escolha varia de acordo com o tamanho 

do gramado, para campos oficiais, ou seja, maiores utilizam rotores de longo alcance 

que cobrem áreas maiores com pressão de trabalho em torno de 45 mca com uma 

variação de alcance entre 15 e 24 metros. (MUNDOHUSQVARNA, 2016) 

 

                        Figura 1- Aspersor rotor escamoteável 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                      Fonte: Canal Agrícola (2016)  

 

2.2.3Instalações dos aspersores 

 

Sua tubulação deve ser instalada a 35 cm de profundidade, se a instalação for 

muito raza pode causar danos no sistema. Os aspersores devem ser instalados a 

2,0 cm de profundidade do solo para a proteção dos jogadores e também do 

sistema, como mostra a Figura 2. Um sistema flexível deve ser conectado os rotores 

de longo alcance na rede hidráulica, esse sistema flexível é chamado de junta 

articulada. (RAINBIRD, 2016) 

   

                                         Figura 2- Junta Articulada 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: BioSemente (2016) 
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3 DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO  

 

3.1VALVULA  

 

Os sistemas de irrigação vêm crescendo a cada ano no Brasil com técnicas e 

equipamentos cada vez, mas modernos que vai ajudando a aumentar o números de 

instalações de sistemas de irrigação, empresas Americanas, Israelense e Européias 

são as que mas investem nesse mercado, que buscam sempre uma otimização dos 

recursos produtivos e sempre visando uma redução de custos.   

 

3.2 Válvula solenóide  

 

As válvulas solenóides tem seu funcionamento com a ativação da abertura e 

fechamento através de corrente elétrica, basicamente de atração e de retenção 

normalmente numa tensão de 24 vac. Ela e formada por duas partes funcionais, seu 

pacote eletromagnético que é formado por um solenóide e seu núcleo móvel. 

(IRRIGATERRA, 2017) 

 A válvula solenóide Hunter PVG é bastante usada para aplicações 

residenciais e comerciais por ter um designe mais avançado e garantir bem seu 

funcionamento evitando vazamentos e garantir ótima repetência. A válvula solenóide 

PVG da Hunter possui um regulador de pressão evitando a sobrepressão nos 

aspersores assim gera uma melhor economia na água, isso porque utiliza uma 

tecnologia da Accu-Sync, seus diafragmas trabalham como vedante com assento 

duplo que eliminam os riscos de vazamentos. (CANAL AGRICOLA, 2016). 

 Existem válvulas de posição finitas que permite bloquear uma ação da 

passagem de fluido que passa por ela, e também existem válvulas infinitas, onde 

elas controlam a vazão em qualquer valor entre a posição totalmente aberta e a 

totalmente fechada, são usadas no controle de forças nos atuadores ou a vazão de 

um fluído em uma situação de controle do seu processo. (STEWART, 2006, 

p.221). 

A válvula mostrada na Figura 3 é uma válvula de controle muito importante 

porque possui um sistema usado para regular a vazão de fluidos sendo estes em 
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tubulações ou máquinas, interpretando o sinal de saída do controlador e atuando na 

variável que direciona o fluido. Ela pode ser controlada automaticamente ou manual  

 

                   Figura 3 - Válvula de controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Elan (2009) 

 

 

 

3.1.2Sensor de umidade do solo 

 

 O termo sensor e designado para dispositivos sensíveis a alguma forma de 

energia do ambiente em forma de luz, térmica ou cinética que captam informações 

de uma grandeza a ser medida como, por exemplo, velocidade, pressão, corrente, 

temperatura, umidade, posição etc.. Um sensor nem sempre possui as 

características elétricas para ser aplicado num sistema de controle. O sinal de saída 

deve ser manipulado antes da sua leitura no sistema, geralmente é feito com um 

circuito de interface para produção de um sinal que possa ser lido pelo controlador. 

Para que a saída de um sensor, ao entrar em contato com uma energia externa seja 

sensibilizado, é dado por um nível de tensão muito baixo, sendo assim é necessário 

a sua amplificação, elevando o nível do sinal para se aplicar a sua utilização. 

(ALBUQUERQUE; THOMAZINI, 2011, p16) 

 Devido ao aumento da necessidade do uso consciente da água nas irrigações 

em campos, residências na agricultura e etc., o sensor de umidade do solo como 
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mostra a Figura 4 é muito importante para esse controle, seu sistema de 

comunicação coleta informações instantaneamente, mostrando as condições e a 

quantidades de água presente no solo, sua interface é bem simples que facilita a 

sua montagem e programação trabalhando com comunicação digital e analógica. 

 

                                          Figura 4 - Sensor de Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Eletrogate (2017) 

 

O modulo sensor de umidade de solo mede a umidade em um determinado 

local, trabalhando junto com placas microcontroladoras como, Aduino, PIC, AVR, 

ARM, etc., sua medição da umidade e feita através da aferição de correntes entre as 

sondas e por um circuito com tripont, onde se permite ajustar a sensibilidade. 

 Bastante utilizado em projetos eletrônicos residenciais juntamente com uma placa 

microcontroladora, quando a medição atinge determinado índice o equipamento de 

irrigação é acionado dependendo da sua programação. (USINAINFO, 2017) 
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4 COMPONENTES DO SISTEMA 

 

4.1MEMORIA 

  

As instruções são introduzidas em uma célula de memória da CPU do CLP e 

executada seqüencialmente pela unidade de controle. Após o processamento da 

última instrução que se encontra na memória, o controle volta para a primeira 

instrução, visto que o processo é cíclico. Como cada instrução leva um tempo para 

ser executado, o sistema sabe então, exatamente, quando tempo leva esse ciclo. 

Caso seja ultrapassado por qualquer motivo, acusa falha e interrompe o programa. 

As memórias que possuem armazenamentos voláteis têm por sua operação 

uma perda, mesmo que por um momento, a alimentação de energia resulta na perda 

da informação que está armazenada nela. Já as memórias de armazenamento não 

voláteis possibilitam sua informação mesmo durante ausência desta mesma 

alimentação, sendo nomeada de memória retentiva. A organização do sistema de 

memória do controlador tem o uso de ambos os tipos de memória, em alguns 

equipamentos o seu sistema de fornecimento de energia e feito por via de baterias 

ou acumulador de energia, para manter os dados que estão armazenados em 

memórias voláteis intactos. A vários tipos de memória e com muitas características 

que podem afetar a forma de armazenamento dos dados. (NATALE, 2014, p.28). 

 

4.2PROCESSADOR 

   

 O objetivo do processador é gerenciar todo o sistema composto. Essa 

função é realizada pelo executivo similar a um sistema operacional de um 

computador, que é responsável pelas tarefas a serem geridas e com a garantia de 

execução do ciclo de varredura. O PLC direciona em uma seqüencia de instruções 

no qual o programa deve ser armazenados e disponíveis em algum local. Essa 

região tem por denominação o nome de sistema de memória, e estar organizada na 

forma de “mapa de memória”. São definir o que é uma célula de memória e quais 

existem disponíveis, para que em seguida, entender como devem ser organizados 

os mapas de memória em um controlador programável. O CLP compacto cobre 80% 

das aplicações com possibilidades de diversos tipos de expansão a partir do 
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disponível on board, como o número de slots para inserção de módulos por meio de 

um rack de extensão e estes, no que diz respeito às entradas e saídas (I/Os), podem 

ser fornecidos em tamanhos e com potências diferentes, como relês, transistores 

etc. Mesmo o processador tendo uma tecnologia variada entre um modelo e outro, o 

gerenciamento do sistema passa por sua responsabilidade, todo endereçamento dos 

barramentos é verificado, de dados e de controle. Ele interpreta e executa as 

instruções do programa aplicado, controlando a comunicação com dispositivos 

externos e verifica a integridade de todo o sistema mostrando os diagnósticos. 

(GEORGINI, 2014, p.54). 

 

4.3 Conceitos para controlador lógico programável 

 

O principio fundamental de funcionamento de PLC é execução, por parte da 

CPU, de um programa, conhecido como “executivo” e de responsabilidade do 

fabricante, que realiza ciclicamente as ações de leitura das entradas,execução do 

programa de controle do usuário e atualização das saídas. A CPU segue padrões 

similares as arquiteturas dos computadores digitais os quais são compostos 

basicamente por um processador, um banco de memória e um barramento para 

interligação dos elementos do sistema. (SILVEIRA; SANTOS, 2013, p.83). 

A tecnologia que emprega a lógica programável em nível industrial é hoje em 

dia denominada informática industrial. Essa nova disciplina utiliza instrumentos 

informáticos normais, porém o que a distingue da informática clássica é 

substancialmente que o equipamento é utilizado para gerenciar processos industriais 

em situações ambientais difíceis, tais como indústrias e fabricas. Um PLC pode ser 

definido como um complexo sistema eletrônico para uso industrial capaz de gerir 

qualquer operação de controle industrial de maneira flexível. (PRUDENTE, 2013, 

p.10). 

Operando através da elaboração de sinais podendo ser analógicos ou digitais 

estabelecidos por um programa, realiza todas as funções pré-definidas. Com tempo 

de execução das tarefas variando de acordo com os fatores dentre eles tamanho do 

programa de controle do usuário e dos pontos de entra e saída das informações 

gerenciadas pelo programador. 
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As capacidades e características dos atuais PLCs estão intimamente 

relacionadas com as qualidades do processador empregado, que pode ser 

denominado microprocessador ou microcontrolador, suas habilidades na solução de 

operações lógico-matemáticas, manipulação de dados e controle de fluxo de 

programa são de tal ordem que jamais poderiam ser implementados nos tradicionais 

diagramas de relés. (SILVEIRA; SANTOS, 2013, p.84). 

A CPU de um PLC compreende os elementos que formam a “inteligência” do 

sistema, como o Processador e o Sistema de Memória, além dos circuitos auxiliares 

de controle. O processador interage continuamente com o sistema de memória por 

meio do programa de execução (desenvolvido pelo fabricante), interpreta e executa 

o programa de aplicação (desenvolvido pelo usuário) e gerencia todo sistema. 

(GEORGINI, 2014, p.54). 

 

4.4Controlador lógico programável 

 

 O CLP ou controlador lógico programável é definido pro um dispositivo que 

pode armazenar instruções para controlar funções pré-estabelecidas em um controle 

de temporização, seqüência lógicas, manipulação de dados e comunicação em rede. 

 Sua operação se da através da elaboração de sinais podendo ser analógicos 

ou digitais estabelecidos por um programa, realiza todas as funções pré-definidas. 

Com tempo de execução das tarefas variando de acordo com os fatores dentre eles 

tamanho do programa de controle do usuário e dos pontos de entra e saída das 

informações gerenciadas pelo programador. Um PLC pode ser definido como um 

complexo sistema eletrônico para uso industrial capaz de gerir qualquer operação de 

controle industrial de maneira flexível. Sua inteligência e basicamente o sistema de 

memória e o processador, que age com o sistema de memória através do programa 

de execução que recebe os dados e interpreta em seguida ativa a execução do 

programa de aplicação, este escolhido de acordo com o usuário para ter 

gerenciamento de todo o sistema. (GEORGINE, 2014, p.49) 
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4.5Programação para controlador lógico programável 
 

A linguagem que o Controlador lógico programável usa para a realizações de 

suas funções são especifica. A linguagem mais utilizada na programação é a 

Ladder, cujo nome e derivado do inglês Ladder (escada de degraus), pelo formato 

particular da representação. É usualmente denominada “esquema de contatos”. De 

todas as linguagens conhecidas hoje, é a mais empregada no campo internacional 

para a programação do PLC. É composta de uma série de sinais gráficos e resulta 

preferida pelo programador com conhecimento de lógica eletromecânica por que 

requer um conhecimento do esquema de relé. (PRUDENTE, 2013, p.53).  

Variáveis de entrada são os sinais externos recebidos pelo CLP tendo origem 

as fontes pertencentes ao programador. 

Variáveis de saída são os dispositivos controlados pelas saídas do CLP, 

podendo ser acionados manualmente ou pelo controlador programável.  

O princípio fundamental de funcionamento de PLC é a execução, por parte da CPU, 

de um programa, conhecido como “executivo” e de responsabilidade de fabricante, 

que realiza ciclicamente as ações de leitura das entradas, execução do programa de 

controle de usuário e atualizações das saídas. (SANTOS; SILVEIRA, 2013, P.83). 

           A finalidade do PLC é permitir o comando de um sistema que pode ser 

constituído de apenas uma máquina, de mais máquinas ou de um processo. Uma 

parte fundamental dessa análise consiste na individualização do número e dos tipos 

de entrada e saídas. Isto é feito identificando o sensor e o dispositivo que vão 

comandar o atuador. O método é escolhido em função da linguagem de 

programação que se quer utilizar. (PRUDENTE, 2013, p.96) 

 O fato de ser uma linguagem gráfica, baseada em símbolos semelhantes 

aos encontrados nos esquemas elétricos, contatos e bobinas, foi determinante para 

aceitação do PLC por técnicos e engenheiros acostumados com os sistemas de 

controle a relés. O processador interage continuamente com o sistema de memória 

por meio do programa de execução, interpreta e executa o programa de aplicação e 

gerencia todo sistema. (GEORGINI, 2014, p. 84) 
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 A Ladder e a linguagem, mas utilizada, e esta presente em diversos CLPs de 

vários fabricantes, sua linguagem baseia se em símbolos elétricos (contatos e 

bobinas). Seu bloco de funções tem parâmetro de entrada, variáveis internas e 

parâmetro de saída, que modela o sistema em fluxo de sinais entre elemento de 

processamentos, avaliando todas as variáveis internas e de saídas a cada ciclo. Na 

maioria apenas os parâmetros de entrada e saída de um bloco que podem ser 

acessados externamente. Suas listas de instruções de linguagem são orientadas de 

baixo nível, sendo, mas apropriadas para programadores com experiência, já sua 

linguagem estruturada é orientada de alto nível, sendo utilizada para criação de 

bloco, que capta os dados de entrada que processa o código implementado e a da 

saída da função. (SENAI, 2011) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve por objetivo o estudo dos sistemas de controle de 

irrigação nos gramados de estádios de futebol, onde foram abordados diversos 

processos de automação que envolve estes tipos de sistema, e a importância que é 

o controle de desperdícios de água nessa área. 

 Foram atingidos com sucesso os objetivos desta pesquisa, sendo explicado 

de forma clara e detalhada o funcionamento de cada processo com seus devidos 

componentes. O sistema de controle de irrigação, onde foi o foco principal deste 

trabalho que teve sua explicação de maneira objetiva confirmando o que foi 

abordado no problema de pesquisa levando em consideração todos os pontos 

importantes do processo, confirmando todas as hipóteses que foram propostas pelos 

autores sendo verdadeiras onde possuem base para suas utilizações em projetos de 

diversos portes e complexidades.. 

 A importância do conteúdo desta pesquisa é bem sastifatório, pois há uma 

busca muito acirrada por preservação as fontes hídricas do planeta. 

 Sem dúvidas precisamos buscar mais recursos e tecnologias que visam a 

preservação deste bem tão precioso para reduzimos os impactos ambientais 

causados pela sua falta. 
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