
 

Resumo – O cultivo de arroz representa uma carga significa-

tiva aos sistemas de potência devido à grande quantidade de 

energia elétrica requerida pelo sistema de irrigação. A automa-

ção é um recurso que pode melhorar a eficiência energética, além 

de contribuir na redução do impacto ambiental da lavoura. Este 

trabalho apresenta um sistema de irrigação automatizado para 

lavouras de arroz, baseado em sistema supervisório e comunica-

ção sem fio. O objetivo principal do projeto é monitorar e con-

trolar a lâmina d’água na lavoura, o que representa um impacto 

importante sobre o consumo de água e eletricidade. Característi-

cas específicas da irrigação do arroz foram levadas em conside-

ração, tais como as grandes distâncias envolvidas e diferentes 

regimes de trabalho das bombas. A solução completa é apresen-

tada e resultados preliminares são discutidos. 
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I. INTRODUÇÃO 

Este projeto de P&D, de mesmo título deste artigo e com 

código PD-0396-0009/2009, está em execução pela Universi-

dade Federal do Pampa – UNIPAMPA, com suporte financei-

ro da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia SA. 

Ao contrário de outras culturas, que podem utilizar siste-

mas de irrigação por aspersão de água ou pivôs, a irrigação 

do arroz é feita por inundação ou saturação do solo. Estudos 

mostram que o nível adequado de água contribui para a qua-

lidade dos grãos e afeta a incidência de pragas e doenças, 

populações de plantas daninhas e a disponibilidade de nutri-

entes no solo. Técnicas de irrigação, como a redução da altu-

                                                           

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa e De-

senvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica regulado pela 

ANEEL e consta dos Anais do VI Congresso de Inovação Tecnológica em 

Energia Elétrica (VI CITENEL), realizado em Fortaleza/CE, no período de 

17 a 19 de agosto de 2011. 

Este trabalho recebeu apoio técnico e financeiro da AES Sul Distribuido-

ra Gaúcha de Energia SA, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-

soal de Nível Superior (CAPES) 

B. A. Thomé, P. D. Montani, D. R. Fagundes trabalham na AES Sul Dis-

tribuidora Gaúcha de Energia SA (e-mails: belisario.thome@aes.com, pe-

dro.montani@aes.com, donorvan.fagundes@aes.com). 

L. L. Pfitscher, D. P. Bernardon, L. M. Kopp, M. V. T. Heckler traba-

lham UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa (lucianopfits-

cher@unipampa.edu.br, daniel.bernardon@unipampa.edu.br, luciana-

kopp@unipampa.edu.br, marcosheckler@unipampa.edu.br). 

ra do nível da água na lavoura, a inundação intermitente ou a 

manutenção do solo saturado, também são estudadas e im-

plementadas para reduzir a necessidade de água e energia 

elétrica. 

A faixa de potência predominante nas instalações de irriga-

ção de arroz é de 75 a 220 kVA, porém encontram-se instala-

ções com potências superiores a 600 kVA. Esse tipo de carga 

normalmente localiza-se no fim de rede de alimentadores 

rurais, de forma concentrada e com regimes contínuos de uti-

lização, em função dos períodos da safra. Além disso, é co-

mum encontrar equipamentos com baixa eficiência, sem ma-

nutenção, e tubulações precárias ou com baixo rendimento. 

Diante desse panorama, as concessionárias de energia vêm 

investindo em pesquisas de eficiência energética para reduzir 

o impacto da irrigação de grandes lavouras nos sistemas de 

potência. 

A automação do sistema de irrigação tem um papel impor-

tante no controle do uso de eletricidade e água para garantir a 

qualidade dos grãos e melhorar a eficiência da irrigação, em-

bora seja um recurso ainda não explorado com profundidade. 

Um sistema de irrigação típico inclui um reservatório ou ca-

nais de água e um sistema de bombeamento de água. Um sis-

tema automatizado deve incluir sensores de lâmina d’água, 

um controlador eletrônico, e um sistema de supervisão para o 

monitoramento e estabelecimento de referências [1]-[3]. 

O maior desafio para esse tipo de automação é a confiabi-

lidade da comunicação entre os sensores implantados no 

campo e o sistema de supervisão [4]-[7]. Devido às grandes 

distâncias envolvidas e à inviabilidade técnica e econômica 

de instalação de condutores no solo, a comunicação sem fio é 

a mais indicada. Do ponto de vista da aplicabilidade, a auto-

mação deve permitir um fácil controle dos parâmetros da 

planta, a fim de reduzir a resistência de fazendeiros habitua-

dos a sistemas tradicionais. Neste ponto, o sistema de super-

visão é fundamental para fazer a interface entre os fazendei-

ros e os dispositivos de campo. 

Este trabalho descreve a implementação de um sistema de 

irrigação para cultura do arroz baseado em sistema SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition) e comunicação 

sem fio (wireless). O objetivo desse sistema é possibilitar o 

controle automático e monitoramento remoto da lâmina 

d’água na lavoura através de uma interface amigável para o 

operador. Como resultado da aplicação desse sistema espera-
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se a melhoria da eficiência energética e a redução do consu-

mo de água, com a manutenção da produtividade da lavoura. 

 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A. Descrição do Local 

O projeto está sendo desenvolvido em uma área experi-

mental nas proximidades da cidade de Uruguaiana, no sul do 

Brasil. O estado do Rio Grande do Sul é responsável por mais 

de 50% da produção de arroz no Brasil, e a região de Uru-

guaiana é a maior produtora de arroz do país. A região tem a 

maior amplitude térmica do país, com temperaturas médias 

mensais entre 8,7 C no inverno e 31,7 C no verão. O clima é 

temperado e úmido. A precipitação média mensal varia entre 

69,7 mm e 165,2 mm, e a média anual é de 114,29 mm. A 

geomorfologia do solo é predominantemente de pastagem 

com campos ondulantes. A insolação varia entre um mínimo 

de 148 horas em junho e um máximo de 283 horas em de-

zembro, atingindo um total anual de 2.514 horas de sol. Esses 

fatores climáticos e geográficos, em conjunto com as caracte-

rísticas da composição do solo e das espécies cultivadas, são 

levados em conta por especialistas para determinar os parâ-

metros de supervisão e gestão da agricultura, incluindo o sis-

tema de irrigação [8]. 

 

 

B. Descrição da Estrutura e Equipamentos 

O projeto é composto por quatro níveis de comunicação, 

como mostrado na figura 1. No primeiro nível está a comuni-

cação sem fio dos dispositivos de campo (sensores) com um 

controlador. O segundo nível compreende a comunicação por 

cabo entre o controlador e os atuadores (inversores eletrôni-

cos para os motores das bombas). A lógica de controle das 

unidades é implementada no controlador com base nas infor-

mações dos sensores de lâmina d’água. O fluxograma de con-

trole inclui um modo de operação segura, que é ativado se a 

comunicação entre o controlador e os níveis mais altos for 

perdida. No terceiro nível está a comunicação entre o contro-

lador e o sistema de supervisão. Em situação normal, a sala 

de supervisão é a sede administrativa da fazenda, que pode 

estar a quilômetros de distância da lavoura. Neste caso, a so-

lução adotada foi o uso de comunicação telefônica, através de 

mensagens GPRS. No nível mais alto está a comunicação 

entre o sistema de supervisão e o usuário, através de telas 

(janelas de aplicativos) que permitem o monitoramento e a 

operação dos dispositivos do sistema. Os modelos dos equi-

pamentos utilizados são apresentados na tabela I. 

 

1) Sensores de lâmina d’água: Para medir o nível de água 

na lavoura foram usados sensores ultrassônicos. O modelo 

utilizado tem uma escala variável de 300mm a 3m. Os senso-

res, em pares, são conectados a módulos transmissores por 

cabo coaxial. Os módulos de transmissão operam a 2,4 GHz. 

Para a aplicação prática, os sensores e o módulo transmissor 

estão instalados em hastes, alimentados com uma bateria 

compacta. A figura 2 mostra o esquema de instalação e alcan-

ce. Um receptor, instalado próximo ao controlador, recebe os 

sinais dos transmissores e comunica os dados medidos com o 

controlador. 

 

2) Inversores de frequência: A rotação das bombas de irri-

gação é controlada por inversores de frequência, que recebem 

o comando do controlador através de canais de 4-20mA. De-

vido às restrições de abastecimento no local de ensaio, os 

conversores também têm a função de converter a rede mono-

fásica para trifásica local. 

 

 
Figura 1. Diagrama esquemático do sistema de automação proposto 
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3) Controlador: A lógica de controle do projeto é imple-

mentada no controlador lógico programável (CLP), que tam-

bém tem a função de integrar todos os elementos do sistema. 

O controlador recebe informações dos sensores e envia os 

comandos para os inversores. A supervisão é estabelecida 

através do SCADA, que permite monitorar e alterar os parâ-

metros do controlador, à distância. Se a comunicação com o 

supervisório falhar, o controlador começa a operar isolada-

mente em modo de segurança (stand-alone), com uma sub-

rotina baseada em parâmetros padronizados. A comunicação 

entre o controlador e o sistema de supervisão é feita por um 

modem GPRS, utilizando o protocolo DNP3. A escolha des-

ses padrões é justificada pelo uso de aplicativos GPRS/DNP3 

consolidados em sistemas de potência, tais como operação de 

aparelhos de telecomando de subestações e redes. O protoco-

lo DNP3 possui registro de tempo (time stamp) de todos os 

dados de modo que, mesmo com falha de comunicação entre 

o controlador e o sistema SCADA, ainda é possível recuperar 

os dados corretamente para reconstruir a seqüência de acon-

tecimentos após a comunicação ser restabelecida. Uma carac-

terística particular do controlador utilizado, que é importante 

para esta aplicação específica de projeto, é um grande número 

de módulos de portas de comunicação serial. 

 

4) Modem GPRS: Uma unidade de telemetria foi utilizada 

para estabelecer a comunicação entre o controlador e o siste-

ma de supervisão. O modelo utilizado tem a capacidade de 

gerenciar automaticamente a conexão GPRS e realizar a 

compatibilidade da tecnologia GPRS com o protocolo DPN3. 

 

5) Sistema Supervisório: A figura 3 mostra a tela principal 

de supervisão implementada no Supervisório E3, desenvolvi-

do pela empresa Elipse Software. O software SCADA permi-

te monitorar e controlar, individualmente ou em grupo, cada 

nível de comunicação do projeto e seus elementos. Ele tam-

bém fornece uma interface amigável para o usuário e permite 

acesso aos parâmetros e variáveis de controle da lavoura.  

A descrição detalhada das funcionalidades implementadas 

é apresentada na Seção III. 

 

6) Equipamentos adicionais: Com o objetivo de melhorar 

os estudos de eficiência energética e de estabelecer relações 

entre a qualidade de grãos e as condições climáticas, foram 

 

 
Figura 3. Visão geral da tela principal do supervisório 

 
 

 
Figura 2. Esquema de instalação do sensor de lâmina d’água 
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incluídos no projeto uma estação meteorológica e um medi-

dor de energia para cada bomba. Com exceção do pluviôme-

tro, as variáveis destes dispositivos são utilizadas apenas para 

monitoramento, e não estão incluídas na lógica de controle. 

 

C. Estratégia de Controle 

Em grandes lavouras de arroz, o controle da lâmina d’água 

no modo convencional é feito por trabalhadores que percor-

rem o campo com uma pá, abrindo ou fechando as taipas (di-

visões entre seções da lavoura), e permitindo que a água entre 

ou saia das áreas seccionadas, que são chamadas de parcelas. 

Na ocorrência de chuvas fortes, por exemplo, um trabalhador 

abre o terminal da área irrigada para que o excesso de água 

deixe a parcela. Pode-se levar de 2 a 4 dias para encher uma 

lavoura de arroz com água. 

As bombas em lavouras normais são de baixa velocidade e, 

portanto, acopladas ao motor por polias e correias. Elas ope-

ram cerca de 21 horas por dia, parando durante o horário de 

ponta. Nos finais de semana e feriados, o sistema funciona 24 

horas por dia. Na ocorrência de chuvas fortes, em geral, as 

máquinas são desligadas. 

Na estratégia de controle desenvolvida no projeto foram 

considerados três níveis de referência para altura da lâmina 

d’água: referência mínima (Refmin), referência máxima (Ref-

max) e referência (Ref). As referências mínimas e máximas 

correspondem a limites de tolerância, sendo que o objetivo do 

controle é manter a altura média da lâmina d’água no valor 

definido pela referência (Ref). Também foram definidos dois 

valores de frequência de acionamento dos motores, a partir 

dos inversores: fmax, que corresponde ao acionamento pleno 

dos motores (60 Hz), e fred, que corresponde a um acionamen-

to com frequência reduzida (30 Hz). 

A figura 4 ilustra o conceito da lógica de controle (as esca-

las de tempo variam de minutos a dias, dependendo das con-

dições meteorológicas). Um laço de histerese com base nos 

limites do nível de água é criado para impedir que as bombas 

liguem e desliguem em um curto período de tempo.  

 
Tabela I. Relação de equipamentos utilizados no projeto 

Equipamento Fabricante, Modelo 

Sensor Lâmina d’água 

Transmissor wireless 

Gateway Receptor wireless 

Inversores de frequência 

Controlador 

Modem GPRS 

Medidor de Energia 

Estação Meteorológica 

 

Banner, T30UFDNCQ 

Banner, DX80N2X2S2S 

Banner, DX80G2M2S 

WEG, CFW-10 

BCM, 2085B 

Motorola/Itech, UTW G24 

IMS, Smart Meter 

Oregon Scientific, WMR968 

A figura 5 apresenta o fluxograma do controle implemen-

tado. 

 

 

 
Figura 4. Regime de Acionamento dos Inversores 

 

 

 
 

Lam 1: medida do sensor da entrada da parcela 

Lam 2: medida do sensor da saída da parcela 

 

 

Figura 5. Fluxograma do controle 

 

 

Em síntese, a lógica de controle é descrita da seguinte for-

ma: 

a) Se a altura da lâmina d’água for inferior a Refmin nos dois 

sensores da parcela, o motor da parcela é acionado com fre-



quência máxima (fmax). Há uma previsão de que essa situação 

aconteça apenas na primeira irrigação da parcela ou em uma 

situação de intensa evaporação, ou ainda se a saída de água 

da parcela for aberta. 

b) Se o motor está sendo acionado com frequência máxima, a 

condição para que a frequência seja reduzida (f = fred) é que a 

altura da lâmina d’água em um dos sensores da parcela atinja 

o valor de referência (Ref). 

c) Se o motor está sendo acionado com frequência reduzida, a 

condição para ser desligado é que a altura da lâmina d’água 

ultrapasse o limite superior (Refmax) nos dois sensores da par-

cela. 

d) Se o motor está desligado, a condição para ser acionado 

novamente é que a altura da lâmina d’água torne-se inferior à 

referência mínima (Refmin) em dos sensores da parcela ou nos 

dois sensores da parcela.  No primeiro caso, o motor é ligado 

com frequência reduzida, e no segundo caso, com frequência 

máxima. 

O controle também considera as seguintes restrições, não 

mostradas no fluxograma: 

e) Não acionar o motor no horário de ponta local (18:00 - 

21:00). 

f) Não acionar o motor em caso de chuva intensa (precipita-

ção maior que 25mm/dia). 

g) Executar uma sub-rotina de segurança, caso haja falha de 

comunicação com o sistema supervisório ou com os sensores 

na lavoura. 

 

 

III. IMPLEMENTAÇÃO  

 

Os testes de experimentação estão sendo realizados em 

quatro parcelas de pequena escala (10m x 20m), para avaliar 

o desempenho do sistema proposto. Três parcelas são contro-

ladas automaticamente de modo que a lâmina d’água esteja 

dentro da faixa de valores estabelecida por Refmin e Refmax. A 

parcela restante representa um sistema convencional, no qual 

se estabeleceu um regime de funcionamento da bomba que 

proporcione a vazão de água necessária, sem utilização de 

sensores. A tabela II resume os parâmetros adotados no proje-

to. 

A partir da tela principal da aplicação SCADA (figura 3) é 

possível acessar, as seguintes funcionalidades: 

• Monitoramento: estado (ligado / desligado) e consumo de 

energia de cada motor elétrico, a lâmina d’água em cada par-

cela, as variáveis meteorológicas, o estado da comunicação 

entre os sensores e o controlador, e entre o controlador e o 

supervisório.  

• Parametrização: definição de referências de lâmina d’água, 

ajustes dos inversores, limites para as condições meteorológi-

cas e de horário. 

 

 

 
Tabela II. Parâmetros de Referência 

Parcela Lâmina - 

Referência 

Lâmina - Limite 

Inferior (Refmin) 

Lâmina - Limite 

Superior (Refmax) 

1 - -  -  

2 30 mm 20 mm 40 mm 

3 10 mm 5 mm 20 mm 

4 50 mm 10 mm 70 mm 

Restrição de Horário: 18:00 – 21:00 

Limite Pluviométrico (por dia): 25 mm 

 

A aplicação desenvolvida tem telas que permitem monito-

rar o estado individual de cada equipamento, gravar dados em 

banco de dados, mostrar gráficos históricos, e registrar usuá-

rios. A figura 6 mostra, por exemplo, a Tela de Sensores, na 

qual é possível visualizar as leituras de cada sensor e o seu 

estado. No caso de necessidade de manutenção, ou leitura 

inconsistente, haverá uma indicação visual nessa tela (como a 

que aparece na figura, ao lado do sensor da Parcela 3). 

Uma característica importante do sistema supervisório é o 

gerenciamento de alarmes. Foi desenvolvido um aplicativo 

que contém as informações sobre todas as condições de ad-

vertência do sistema (figura 7). Para cada fonte de alarme, é 

possível definir limites, a mensagem sobre a ocorrência do 

evento, a sua prioridade e a requisição de confirmação.  

A prioridade indica o quão importante é o alarme que ocor-

reu. Ela pode assumir um dos seguintes níveis: baixo, médio 

ou alto. Estes níveis podem ser utilizados para filtrar e classi-

ficar as mensagens. Para o sistema de irrigação, as seguintes 

situações são consideradas críticas: mau funcionamento de 

qualquer equipamento (caracterizada por falha de comunica-

ção ou de leitura inconsistente), valores medidos acima ou 

 

 
Figura 6. Tela de Sensores do Supervisório 

 

 

 
Figura 7. Tela de Alarmes do Supervisório 



abaixo dos parâmetros críticos, ativação do sistema de irriga-

ção em condições climáticas adversas. 

O aplicativo usa três tipos de alarmes: 

- Analógico: usado para monitorar variáveis analógicas, espe-

cificando-se quatro níveis de alerta: muito baixo, baixo, alto e 

muito alto. O monitoramento de lâmina d’água e do consumo 

de energia pode produzir este tipo de alarme. 

- Digital: usado para monitorar uma variável digital (ou ex-

pressão), especificando os alarmes na transição positiva (1 ou 

verdadeiro) ou negativa (0 ou falso) da ocorrência do evento. 

A falha de comunicação em qualquer equipamento ou a utili-

zação do sistema de bombeamento em situação indevida pode 

produzir este tipo de alarme. 

- Taxa de variação: utilizado para monitorar as mudanças de 

curto prazo em uma variável do processo. A taxa é especifi-

cada em unidade da variável por segundo. Este tipo de alarme 

é utilizado para identificar inconsistências de dados, como o 

súbito aumento ou diminuição de uma variável que, em situa-

ções normais, tenha uma taxa de variação baixa como, por 

exemplo, a lâmina d’água, a temperatura e o consumo de e-

nergia.  

Uma coluna de controle na tela indica que o alerta deve ser 

reconhecido pelo operador, de modo a ser removido da lista 

de alarmes, ou se ele é reconhecido automaticamente quando 

a variável deixa uma condição de alarme. 

O sistema implementado foi testado no período entre de-

zembro de 2010 e março de 2011. O abastecimento da área 

experimental do projeto foi isolado das demais parcelas da 

lavoura, que são abastecidas através de levantes. Cada parcela 

do projeto possui abastecimento individual, feito por moto-

bombas de pequeno porte (1/2 CV) que drenam água de um 

reservatório. 

Na Parcela 1 foi adotada uma rotina de acionamento que 

proporciona uma vazão de água equivalente a um sistema 

convencional de grande porte. A referência utilizada pelos 

produtores da região é de 2 litros de água por segundo e por 

hectare (2 L/s ha), durante 21h. Considerando a vazão da 

motobomba utilizada e a área da parcela (200m2), foi adotado 

o procedimento de acionar a motobomba durante 1 hora em 

cada período de 6 horas do dia, resultando em 4 acionamen-

tos diários. 

Nas Parcelas 2, 3 e 4 foi adotado o fluxograma de controle 

mostrado na Figura 5. A Parcela 3 representa um sistema co-

nhecido como “solo saturado”, no qual é mantido um valor 

mínimo de lâmina d’água, normalmente próximo a zero, ape-

nas para manter o solo encharcado; e a Parcela 4 representa 

um sistema intermitente, no qual a lavoura é submetida a ci-

clos de enchimento e esvaziamento. 

Deve-se ressaltar que a lâmina d’água nas parcelas não é 

uniforme, devido às irregularidades do terreno. A lógica de 

controle toma como referência os pontos onde estão instala-

dos os sensores; dessa forma, a localização dos sensores deve 

ser customizada para cada lavoura, de maneira a garantir que 

os pontos escolhidos sejam adequados aos valores utilizados 

como referência de lâmina d’água. 

Na figura 8 são apresentadas fotos com detalhes do sistema 

implementado. 

 

 

IV. RESULTADOS  

 

Os resultados preliminares do projeto mostram que houve 

redução no uso de energia e água na irrigação das parcelas 

automatizadas em comparação à parcela que representa o 

sistema convencional. Para exemplificação, a tabela III apre-

senta os resultados de um período de medição e funcionamen-

to do sistema. 

No período de observação, a redução do consumo de água 

 

     
           (a)                       (b)                       (c) 
 

Figura 8. Detalhes da instalação em campo: (a) Sensor de lâmina d’água, (b) Transmissor wireless, (c) Sala do controlador, onde se observa na 

caixa o CLP e o receptor wireless, e na parede os medidores de energia e inversores das motobombas . 



foi de 70,7% na Parcela 2, 85,2% na Parcela 3 e 68,5% na 

Parcela 4, em comparação com o volume utilizado na Parcela 

1. 

No consumo de energia elétrica, os resultados de redução 

foram próximos aos obtidos no consumo de água, com índi-

ces de 66,4% na Parcela 2, 81,3% na Parcela 3 e 74,2% na 

Parcela 4. 

 
TABELA III. Resultados de Consumo de Água e Energia Elétrica 

Parcela Consumo de Água 

(m3) 

Consumo de 

Energia Elétrica 

(KWh) 

      % Parcela 1 

 

    m3             KWh 

1 97,74 13,47 -  - 

2 28,59 4,52 29,3% 33,6% 

3 14,49 2,51 14,8% 18,7% 

4 30,8 3,47 31,5% 25,8% 

Período de teste: 25/01/11 a 12/02/11 

 

 

A figura 9 ilustra a evolução do consumo de Energia Elé-

trica no período de observação, e a figura 10 ilustra os resul-

tados totais do período. 

A Parcela 3 foi a que apresentou os melhores índices de 

redução de consumo de água e energia elétrica, pois a quanti-

dade de água necessária para manter o solo saturado é menor. 

Ressalta-se que a relação entre o consumo de água e de e-

nergia elétrica é não-linear, devido principalmente ao fato de 

que o algoritmo de controle utiliza duas freqüências de acio-

namento dos motores das bombas (freqüência plena e reduzi-

da). A diferença percentual entre as medições de água e ener-

gia, no entanto, foi menor que 10%. 

Diversas funcionalidades do programa de controle da irri-

gação foram testadas, inclusive a resposta a situações adver-

sas como erros de leitura introduzidos forçadamente, falta de 

energia elétrica na instalação do projeto, ou ainda falta de 

energia elétrica no levante principal, que abastece o reserva-

tório do projeto (resultando em falta de água no canal que 

abastece a lavoura). Em todos os casos, a resposta do sistema 

de automação pode ser considerada confiável, com a execu-

ção de rotinas de emergência e o envio de alertas. 

 

 

 

 

Esses resultados são considerados preliminares e parciais, 

pois não contemplam todo o período da safra da lavoura 

 

    

 
 

Figura 9. Histórico do consumo de energia elétrica durante o período de testes 

 
 

Figura 10. Resultados de consumo de água e energia elétrica por parcela 

da lavoura (Parcela 1: sistema convencional, Parcela 2: referência lâmi-

na de 30mm, Parcela 3: solo saturado, Parcela 4: irrigação intermitente). 
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(desde o plantio até a colheita). No segundo ano do projeto, o 

sistema desenvolvido será testado novamente e continuamen-

te, para que haja consolidação dos resultados integrais. 

A análise de qualidade e produtividade das parcelas ainda 

deverá ser feita, para complementar os resultados do projeto 

 

 

V. CONCLUSÕES 

 

Um sistema automático de irrigação para o cultivo de arroz 

foi apresentado neste trabalho. Suas principais características 

são: a utilização de um sistema supervisório para monitorar e 

controlar a irrigação de bombeamento e do nível da água, e a 

utilização de um sistema de comunicação baseado em GPRS 

para permitir o controle remoto. O controle das condições de 

cultivo é feito por um controlador dedicado, que elimina a 

necessidade de um computador no local. Além disso, o con-

trolador tem uma interface que permite o acesso a seus parâ-

metros e também a implementação de uma operação padrão 

em caso de perda de comunicação com o sistema de supervi-

são. Situações críticas, como mau funcionamento de alguns 

equipamentos, condições meteorológicas adversas e níveis 

inaceitáveis de variáveis controladas podem ser rapidamente 

identificadas e tratadas por meio das funcionalidades da tela 

de alarme do sistema desenvolvido. A comunicação GPRS 

combinada com o protocolo DNP3 mostrou ser confiável para 

esta aplicação. 

Resultados preliminares mostram uma redução em torno de 

85,2% no consumo de água e de 81,3% no consumo de ener-

gia elétrica, durante um período de testes em uma das parce-

las com o sistema automatizado. Esses resultados, porém, não 

podem ser expandidos para todo o período da safra, pois o 

sistema de irrigação deve ser adaptado às diferentes etapas da 

planta, desde o plantio até a colheita. Posteriormente, o sis-

tema desenvolvido vai permitir uma maior investigação sobre 

a qualidade do arroz, através do cruzamento de dados históri-

cos de lâmina d’água e dados meteorológicos coletados du-

rante todo o período da safra. 

O sistema desenvolvido contribui para o desenvolvimento 

de práticas de irrigação que permitem o uso otimizado da 

água e da energia elétrica. Do ponto de vista técnico, a me-

lhor eficiência energética nas lavouras de arroz permite indi-

retamente a melhoria no fornecimento de energia elétrica, 

quanto a níveis de tensão, perdas de energia e continuidade. 

Há também o impacto positivo na expansão do sistema, que 

pode ser feita de forma mais otimizada e consciente. 
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