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                                                                 RESUMO 

Desenvolvimento de um controlador de irrigação acionado mecanicamente pela tensão 

de água ano solo 

 

A automação do manejo da irrigação é uma alternativa para maximizar a eficiência de 

uso da água e a produtividade de culturas irrigadas. Entretanto, a maioria dos controladores de 

irrigação automatizados é ativada eletricamente e inapropriada para uso em propriedades 

rurais onde não há disponibilidade de energia. Nesta pesquisa, foi desenvolvido e avaliado um 

controlador de irrigação acionado mecanicamente pela tensão da água no solo. O equipamento 

usa a variação de tensão dentro do tensiômetro, instalado na zona radicular da cultura, para 

acionar mecanicamente uma válvula de três vias (válvula de atuação hidráulica), que por sua 

vez, opera sobre uma válvula de suprimento da irrigação (válvula hidráulica). O controlador 

foi projetado e construído utilizando conexões de PVC e outros componentes de PVC 

construídos em tornos mecânicos. Foram construídos dois protótipos de controlador, 

denominados protótipo I e II. A tensão da água no solo requerida para acionar o sistema de 

irrigação é regulada pelo ajuste de uma mola. O desempenho de seis amostras do protótipo I e 

protótipo II foi avaliado em campo e laboratório, respectivamente. O equipamento foi capaz 

de ligar e desligar o sistema de irrigação tanto na avaliação em laboratório quanto no campo. 

Entretanto, variações (desvios padrão de até 5 kPa) nas tensões para acionar e desligar a 

irrigação foram observadas entre as amostras dos controladores. Porém, a calibração tanto do 

acionamento quanto do desligamento para cada controlador individualmente é possível e 

mostrou-se capaz de reduzir a variação para < 1 kPa. Simulações de água no solo foram 

conduzidas utilizando-se o programa SWIMv2.1 para avaliar o efeito da acurácia do sensor, 

tipo de solo, taxa de aplicação de irrigação e a profundidade de instalação do sensor no 

desempenho da irrigação. O controlador apresentou os melhores desempenhos quando 

instalado em profundidades maiores que 15 cm e para tensões de acionamento maiores do que 

15kPa. Em situações em que maior precisão é requerida no acionamento do SI (irrigação de 

culturas com sistema radicular raso) e/ou é necessário maior flexibilidade na definição lâmina 

de água a ser aplicado é recomendada a utilização de dois controladores, um para ligar e outro 

para desligar o SI. As melhores eficiências de aplicação da irrigação e de armazenamento da 

água no solo foram verificadas com o controlador instalado em profundidades de 30 a 40% da 

profundidade efetiva do sistema radicular. 

 

Palavras-chaves: Manejo da irrigação; Inovações tecnológicas; Automação  
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                                                                ABSTRACT 

 

Development of an irrigation controller mechanically actuated by soil-water tension 

 

The automation of irrigation scheduling is critical to maximizing water use efficiency 

and productivity in irrigated crops. However, the majority of automated irrigation controllers 

are electrically actuated and inappropriate for use by small-plot holders where there is no 

electricity. This research has developed and evaluated a mechanical irrigation controller 

actuated by soil-water tension for use by small-plot holders. The device uses the energy 

fluctuations inside a tensiometer located in the active root zone of the crop to mechanically 

actuate a switch valve which in turn operates the irrigation supply valve.The controller was 

designed and construced using readily available irrigation fittings and other components 

constructed in a lathe. It was constructed two prototypes, called prothotype I and II. The 

performance of six irrigation controllers from the prototype I and prototype II were evaluated 

in laboratory and in field experiments, respectively. The controller was able to turn on and off 

irrigation system both in field and laboratory conditions. However, variations (up to 5 kPa 

standard deviation) in the irrigation actuation and cut-off soil tensions were indentified 

between individual controllers. However, the calibration of either the actuation or the cut-off 

soil tension for individual controllers is possible and shown to reduce the variation between 

controllers to < 1 kPa for the calibrated function. Soil-water simulations were conducted using 

SWIMv2.1 model to evaluate the effect of sensor accuracy, soil type, irrigation application 

rate and the installation depth of the sensor on irrigation performance.  The controller was 

shown to perform best when placed in depths bigger than 15 cm and soil-water activation 

bigger than 15 kPa. In the situation where more precision is required in the actuation of the 

irrigation system (irrigated crops with shallow root system) and/or is necessary more 

flexibility in the water depth to be applied, it is recommended utilize two controllers, one to 

turn on the irrigation and another to turn it off. The best application and soil water storage 

efficiencies were verified in controller placement depths between from 30 to 40% of the 

active root system of the crop.  

 

Keywords: Irrigation scheduling; Technological innovation; Automation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O manejo da irrigação utilizando controladores de irrigação tem melhorado 

significativamente a eficiência de uso da água e a produtividade de culturas irrigadas 

(MUNOZ-CAPERNA et al., 2008). Entretanto, a maioria dos controladores de irrigação 

automatizados é alimentada eletricamente e, portanto, é inapropriada para uso em pequenas 

propriedades rurais onde não há disponibilidade de energia elétrica ou suporte técnico e há 

limitada capacitação em manutenção eletrônica. Segundo Vaccaro et al. (2012) 40 % da 

população dos países em desenvolvimento não tem acesso a energia elétrica. Além do que, o 

custo de aquisição de muitos dos controladores existentes está além do poder de compra dos 

pequenos agricultores em regiões de baixo desenvolvimento econômico. Existe, portanto a 

necessidade de desenvolvimento de tecnologias de controle apropriadas que possam ser 

aplicadas para sistemas de irrigação (SI) a um baixo custo.  

O tensiômetro é um dos instrumentos de medição mais simples e utilizados para 

determinação da água no solo para manejo da irrigação, devido ao menor custo de aquisição, a 

facilidade de instalação e operação. Com isso, uma estratégia comumente adotada de manejo 

da irrigação é a utilização de leituras de tensiômetros para ligar o SI para aplicar uma lâmina 

fixa de água (utilizando tempo de irrigação ou volume de água como variável controle) toda 

vez que uma determinada tensão crítica da água no solo (ou ponto de reposição) é atingida 

(DABACH et al., 2011). O momento para desligar a irrigação pode ser determinado por meio 

de leituras do mesmo tensiômetro (ou vários) quando a tensão atinge um baixo valor de 

tensão. Sendo que, os controladores de irrigação de baixo custo para uso em propriedades 

rurais em países em desenvolvimento utilizam tensiômetros (PINMANEE et al., 2011). 

O desempenho do manejo da irrigação baseado no uso de tensiômetros é geralmente 

avaliado pela acurácia do controlador em acionar o SI nos valores de tensões estabelecidos 

(MIRANDA et al., 2005; MUNHOZ-CARPENA et al., 2005).  Entretanto, diversos fatores 

(incluindo tempo de resposta do sensor, profundidade de instalação, tensão da água solo para 

acionar o SI, tipo de solo e taxa de aplicação da irrigação) influenciam o desempenho da 

irrigação manejada com uso de sensores de solo (COELHO; OR 1996; AYARS; PHENE 

2007; DABACH et al., 2011). A avaliação da relação desses fatores em diferentes condições 

requer vários experimentos de campo e muita mão-de-obra. Uma alternativa é a simulação 

utilizando modelos numéricos que tem como base o fluxo de água no solo (DABACH et al., 

2011). Uma comparação entre modelos numéricos, feita com resultados de balanço hídrico de 

sete diferentes modelos largamente adotados, mostrou que o modelo SWIMv2.1 (Soil Water 
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Infiltration Movement, versão 2.1, VERBURG; ROSS; BRISTOW, 1996) é apropriado para 

simular o movimento de água (SCANLON et al., 2002), sendo utilizado com sucesso em 

simulações de transporte de água e nutrientes (BOND; SMITH; ROSS, 1997) e em estudos de 

melhorias da eficiência de uso da água em SI (HURST et al., 2004).  

Em face da carência de tecnologias de controle da irrigação em áreas sem disponibilidade 

de energia elétrica, os objetivos desta pesquisa foram (a) desenvolver e avaliar um controlador 

de irrigação mecânico que possa ser utilizado por pequenos agricultores em países em 

desenvolvimento e (b) estabelecer recomendações para uso do controlador em diversas 

condições de solo, taxa de aplicação da irrigação, tensões de acionamento e profundidade de 

instalação. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  Automação no manejo da irrigação  

 

O manejo correto da irrigação visa à obtenção de alta eficiência de uso de água e 

energia nos cultivos irrigados através da aplicação da quantidade de água demandada pela 

cultura no momento certo. Sendo que, para um eficiente manejo, é necessário monitorar o 

consumo hídrico da planta em todo seu ciclo vegetativo. Monitorar precisamente esse 

consumo demanda tempo e esforços consideráveis por parte do irrigante, tornando difícil a 

decisão de quanto e quando irrigar, uma vez que é um processo dinâmico de interação entre 

água-solo-planta-atmosfera. A automação da irrigação com a utilização de controladores tem 

facilitado essa tomada de decisão e conferido melhorias na eficiência de uso da água 

(EVANS, 2009) e redução da mão-de-obra. Em sistemas de irrigação com alta frequência de 

aplicação (localizado e pivô central) pequenas interrupções no manejo da irrigação podem 

rapidamente criar limitação da disponibilidade de água na planta. Portanto, nesses sistemas, o 

controle da irrigação deve ser automatizado e capaz de responder às pequenas e rápidas 

mudanças no conteúdo de água no solo (AYARS; PHENE, 2007).  

Um controlador é um dispositivo que age sobre um processo, tendo como base, 

variáveis de entrada que influem na saída do processo controlado. No caso de SI as variáveis 

de entrada podem ser dados (em tempo real) de leituras de sensores de uma ou mais variáveis 

do sistema planta-solo-atmosfera ou dados climatológicos históricos da região. O controlador 

toma a decisão em função dos critérios estabelecidos pelo irrigante e opera sobre os atuadores 

(válvulas, motores, bombas, switches). O tempo de irrigação pode fixo em controladores mais 

simplificado ou determinado pelo monitoramento da demanda da cultura.  

A forma mais simplificada são os controladores que têm o tempo de irrigação como 

única variável de controle. O controlador é programado para acionar o SI e aplicar a lâmina de 

irrigação correspondente ao intervalo de tempo programado, sendo que neste caso, o tempo é 

a única variável. Eles executam apenas um programa de gerenciamento de portas, abrindo e 

fechando válvulas em datas (turno de rega) e tempos de irrigação pré-estabelecidos pelo 

irrigante. O irrigante define o turno de rega e o tempo de irrigação, geralmente, em função da 

demanda hídrica histórica média da região, determinada por dados climatológicos e levando 

em conta a capacidade de armazenamento de água do solo e os coeficientes de cultivo da 

cultura. Essa estratégia é muito empregada, porém pouco precisa, sobretudo, devido às 

variações climáticas anuais e de desenvolvimento da cultura.  Neste caso, o sistema de 
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automação auxilia na prática da irrigação, mas, não é capaz de responder autonomamente a 

mudanças no ambiente que exijam resposta imediata por parte do controlador.  

Há controladores automáticos simplificados que também têm o tempo como variável 

de controle, porém o acionamento do SI é comandado por sensores. Assim, o volume aplicado 

é fixo e o intervalo entre irrigações é variável, sendo que, convencionalmente, a decisão do 

controlador do momento de irrigar é baseada na estimativa da umidade do solo e/ou medidas 

atmosféricas (JONES, 2004). Sensores que estimam hidratação ou nível de estresse hídrico 

nas plantas também são utilizados em controladores de irrigação para definir o momento de 

irrigar (GOLDHAMER; FERRERES, 2004). Essa estratégia confere maior eficiência de 

controle da irrigação que a anterior, pois, o controlador responde às mudanças ambientais 

monitoradas pelos sensores.  

Os controladores mais complexos podem controlar diversas operações de irrigação em 

uma propriedade, incluindo a operação das bombas, distribuição de água nos setores, 

diagnóstico de falhas ou quebras (COATES; DELWICHE; BROWNM, 2006) e a tomada de 

decisão do manejo pode ser baseada em informações de diversos sensores (TESTEZLAF et 

al., 1996), permitindo maior eficiência.   

Independentemente da simplicidade do controlador, a eficiência do controle da 

irrigação é, predominantemente, dependente do método empregado para a determinação da 

demanda hídrica. Wiedenfeld (2004) comparou a eficiência da irrigação em cana-de-açúcar 

controlada por controladores que utilizavam diferentes metodologias: tensiômetros, tanque 

classe A e ETo obtida por Penman-Monteith. Davis e Dukes (2010) compararam 

controladores que usam metodologias de ETo com controladores de tempo e intervalo fixo na 

irrigação de gramas. McCarthy (2010) utilizou controladores que utilizam informações de 

sensores de temperatura das plantas, sensores de umidade do solo e de estações 

meteorológicas para a irrigação em cultura do algodão. Todos os métodos/técnicas 

conseguiram definir a irrigação e promoveram economias de água quando comparados aos 

métodos comumente empregados (lâmina e tempo fixo). Porém, todas as técnicas 

apresentaram limitações intrínsecas que podem levar a irrigações inadequadas.  

A demanda atmosférica é muito utilizada para estimar o uso diário de água pela planta 

(ALLEN et al., 1998). Essa metodologia é muito utilizada para manejo de irrigação de 

cultivos em largas escalas de produção. As medidas atmosféricas são tipicamente obtidas de 

estações meteorológicas próximas ao cultivo (DAVIS; DUKES, 2010) ou de redes de estações 

meteorológicas da região (MATEOS et al., 2002). Uma das limitações dessa técnica é a 

disponibilidade de adequados coeficientes de culturas. Embora o coeficiente de cultivo possa 
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ser ajustado para diversas condições de cultivo (por exemplo, cobertura do dossel e estádio 

vegetativo), não há valores apropriados para diferentes cultivares/variedades e práticas de 

cultivo (WHITE; RAINE, 2008). Outra limitação se dá em cultivos em pequenas áreas devido 

à influência da energia de advecção (ITIER et al., 1996), pois, as medidas atmosféricas são 

normalmente obtidas de uma estação local e é assumida constante toda área ao redor.   

Os sensores de planta podem ser utilizados em conjunto com sensores de solo, ou 

unicamente, em controladores de irrigação (JONES, 2004). Os sensores estimam o momento 

de irrigar e/ou o volume a ser aplicado com base em medidas da radiação interceptada pelo 

dossel das plantas (ROH; LEE, 1996; CASADEUS et al., 2011), do fluxo de seiva 

(FERNANDEZ et al., 2008), temperatura do dossel (EVETT et al., 2006; McCARTHY, 

2010) e diâmetro do caule (MORIANA et al., 2010). Alguns controladores já são 

comercializados utilizando alguns desses sensores, entretanto, a estratégia baseada na 

temperatura do dossel e radiação interceptada pelo dossel das plantas encontram-se em fase de 

desenvolvimento, sendo necessário realizar calibrações para cada espécie de planta para 

definir os limites críticos (JONES, 2004). Evans et al. (2001), Sadler et al. (2002) e McCarthy 

(2010) desenvolveram controladores com termômetros infravermelhos em SI por pivô central 

para monitorar a eficiência da irrigação, o sistema não está totalmente desenvolvido para 

controlar totalmente o SI. 

Todas as estratégias têm como grande fator limitante a variabilidade espacial da 

demanda hídrica dentro do talhão. Por isso elas são mais adequadas para áreas ou zonas com 

baixa heterogeneidade.   

2.2   Manejo da irrigação baseado em informações da umidade do solo 

 

Controladores de irrigação programados para acionar o SI com base no monitoramento 

da umidade de solo por sensores, localizados nas zonas de maior extração de água pelo 

sistema radicular da cultura, são muito utilizados. Eles têm conferido economia de água 

enquanto mantêm as altas produtividades das culturas irrigadas (PHENE; HOWEL, 1984). A 

eficiência desse tipo de controle da irrigação é dependente da correta determinação dos 

parâmetros que determinam a lâmina de água a ser aplicado no solo (Qi, mm), definido por,   

                                                    (1) 

Em que, Zf é a profundidade do solo desejada para ser umedecida até a capacidade de campo 

(mm); θf é o conteúdo de água na capacidade de campo (cm
3
cm

-3
); e θi é o conteúdo de água 

programado para iniciar o SI (cm
3
cm

-3
).  
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A determinação correta (precisão e exatidão) da curva de retenção de água do solo é 

essencial para o cálculo correto da lâmina a ser aplicada. Sua determinação, efetuada por 

meios de técnicas tradicionais de laboratório, tais como a câmara de pressão e da centrífuga, 

esta sujeita a erros devido à influência do período de centrifugação (SILVA; AZEVEDO, 

2002). O número de pontos a ser observado (SILVA et al., 2006) e o processo destrutivo de 

coleta das amostras são outras importantes fontes de erros. O monitoramento da drenagem, 

através da instalação de um sensor em uma profundidade na parte inferior da profundidade do 

sistema radicular da cultura, permite ajustar a lâmina de irrigação à capacidade real de 

armazenamento do perfil e minimizar a percolação (AYARS; PHENE, 2007).  

A função da maioria dos sensores de solo é apenas indicar para o controlador o 

momento de ligar o SI, enquanto a lâmina depende das propriedades hidráulicas do solo, 

como curva de retenção, e da cultura a ser irrigada. O SI é acionado quando a umidade do 

solo atinge o valor crítico (θi) e é desligado após a aplicação do Qi. O tempo (duração) da 

irrigação é definido pela lâmina. Diversos trabalhos foram desenvolvidos com essa estratégia 

utilizando sensores de medição do conteúdo de água (NOGUEIRA et al., 2002; BONQUIST 

JR.; JONES; ROBISON, 2006; MUNOZ-CARPENA et al., 2008) ou da tensão da água no 

solo (AUGUSTIN; SNYDER, 1984; MUNOZ-CARPENA et al., 2005; HOPPULA; SALLO, 

2007). Em sua maioria, os controladores operaram eficientemente na automação do SI nas 

mais variadas condições de clima e solo.  

Na estratégia de manejo com turno de rega fixo e lâmina variável, o controlador é 

programado para acionar o SI a intervalos fixos (independemente da umidade inicial, θi), e o 

sensor indica a umidade atual para o controlador calcular a lâmina de irrigação a ser aplicada 

ou indica o momento de desligar (detectores da frente de molhamento). A lâmina é definida 

pelo volume necessário para repor a umidade de todo perfil do solo (dz) à capacidade de 

campo (θf). No controlador desenvolvido por Queiroz, Botrel e Frizzone (2008) a irrigação do 

sistema de pivô central foi programada com turnos de rega fixos, sendo que, a lâmina foi 

calculada em função da umidade atual do solo (medida por tensiômetros).  

Zur et al. (1994) e Stirzaker e Hutchison (2005) desenvolveram controladores que 

utilizam o sinal da  chegada da frente de molhamento (detectado por sensores de solo), a uma 

determinada profundidade, para desligar o SI. O detector consiste de um recipiente em 

formato de funil, enterrado no solo. Com a chegada da frente de molhamento no funil, o fluxo 

passa de não saturado no topo do funil a saturado na base, ocasionando o aumento relativo da 

água livre que é eletronicamente detectada e o SI é desligado. O controlador foi eficiente no 

desligamento do SI, entretanto, algumas limitações foram observadas para desligar o SI em 
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dias com chuva de baixa intensidade. Segundo Stirzaker e Hutchison (2005), o sensor não foi 

capaz de detectar a passagem da frente de molhamento quando a frente se move lentamente, 

uma vez que, ele requer uma quantidade mínima de água (da chuva e/ou irrigação) para 

propagar uma frente de molhamento com força suficiente para ser ativado. Portanto, a 

definição do turno de rega é o fator determinante para alcançar boa eficiência na irrigação 

controlada com detectores da frente de molhamento, sendo que os turnos maiores aumentam a 

lâmina de água aplicada e melhoram a eficiência de detecção da frente de molhamento pelo 

sensor.  

Nos controladores que utilizam as informações dos sensores para definir tanto o 

momento de irrigar quanto a lâmina a ser aplicada, o SI é programado para ligar quando a 

umidade do solo atinge um valor crítico (θi) e para desligar quando a lâmina necessária para 

repor a umidade de todo perfil do solo (dz) à capacidade de campo (θf) for aplicada. Dukes e 

Scholberg (2005) utilizaram sensores TDR (23 cm de profundidade) acoplados aos 

controladores para ligar e desligar o SI de gotejamento superficial em conteúdo de água no 

solo de 10% e 14%, em solo arenoso, na Flórida. A eficiência do controle foi comparada com 

o manejo tradicional dos agricultores (aplicação de uma lâmina fixa por dia), e um sensor foi 

instalado a 60 cm para monitorar a drenagem. Os autores concluíram que, em ambas as 

estratégias de controle a produtividade foi igual, porém, no tratamento com os sensores TDR, 

houve uma economia de 23% no volume de água aplicado e menor drenagem. Pinmanee et al. 

(2011) também observou economia de aplicação de água no tratamento controlado por 

tensiômetros para ligar e desligar o SI. As possibilidades de erro na aplicação de uma lâmina 

desejada dependem das limitações relativas à velocidade de resposta do sensor e da 

redistribuição da água no perfil do solo (AZEVEDO; SILVA, 1999).  

Sensores de solo que utilizam as mais variadas técnicas de medição vêm sendo 

utilizados nos controladores, tais como: tensiômetros (FISCHBACH; THOMPSON; 

STETSON, 1970; HOPPULA; SALLO, 2007), sensores capacitivos (PHENE; HOFFMAN; 

AUSTIN, 1973; SHULL; DYLLA, 1980; PATHAN; BARTON; COLMER, 2007; MUNOZ-

CARPENA et al., 2008) e as técnicas eletromagnéticas de TDT (time domain 

transmissometry) (BONQUIST JR.; JONES; ROBISON, 2006; MCCREADY; DUKES; 

MILER, 2009), TDR (time domain reflectometry) (DUKES; SHOLBERG, 2005). Em sua 

maioria, eles conseguem determinar o conteúdo de água com precisão de 0,001 m
3
.m

-3
 

(CHARLESWORTH, 2005). Como as variações do conteúdo de água no solo (θf - θi) em um 

cultivo irrigado se dão predominante numa amplitude menor de 0,1 m
3
.m

-3
, então, esses 

sensores apresentam confiabilidade para medir a depleção da água no solo. 
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O manejo da irrigação por controladores com sensores de solo não requer muitas 

informações para tomar as decisões de quando e quanto irrigar e estes são, geralmente, 

facilmente operados. Atualmente, vários controladores desse tipo estão disponíveis no 

mercado para automatizar os SI (CHARLESWORTH, 2005), sendo que o manejo da irrigação 

baseado em controladores com sensores de tensão da água no solo têm a vantagem de serem 

aptos para uso em diversos tipos de solo, sem necessidade de calibração para cada tipo de solo 

(MATHEW; SENTHILVEL, 2004; AYARS; PHENE, 2007). 

 

2.2.1  Tensiometria na automação 

 

O tensiômetro é o instrumento mais utilizado para medição da tensão da água no solo 

(OR, 2001), sobretudo, devido ao relativo menor custo de aquisição e a facilidade de 

instalação (MUNOZ CARPERNA et al., 2005; HOPPULA; SALO, 2007). Com o avanço da 

eletrônica o tensiômetro tem sido utilizado como sensor nos controladores de irrigação 

(MARTHALER et al., 1983; LOWERY; DATIRI; ANDRASKI, 1986; VELLIDIS; 

SMAJSTRLA; ZAZUETA, 1990), conferindo aumento na eficiência de uso da água e de 

fertilizantes e minimização de impactos ambientais. Entretanto, a necessidade de manutenção 

frequente para alguns tipos de solos e a sua faixa operacional (cerca de 0-85 kPa) (MUNOZ-

CARPENA et al., 2008) são relatadas como limitações do uso desse equipamento no manejo 

da irrigação em algumas condições. 

O sistema de controle desenvolvido por Fischbach, Thompson e Stetson (1970) foi um 

dos primeiros a utilizar leituras automáticas de tensiômetros para a automação do 

acionamento da irrigação. Desde então, esta estratégia tem sido utilizada em diferentes 

culturas e SI. 

Hodnett, Bell e Ahkoon (1990) relataram maior produtividade de cana-de-açúcar em 

tratamentos com a aplicação da irrigação controlada com base em dados tensiométricos 

quando comparada com tratamentos com a aplicação baseada na estimativa da ET potencial. 

A aplicação de água baseada na tensiometria em SI por gotejamento foi mais econômica na 

cultura do tomate quando comparado com a aplicação baseada na estimativa de ET pelo 

tanque classe A e turno de rega fixo (SMAJSTRLA; LOCASCIO, 1996), sem redução da 

produtividade. Cornejo, Haman e Yeager (2005) observaram economia de água de 50% em 

tratamentos que utilizaram tensiômetros para a determinação do momento de irrigar. 

Irrigações manejadas para a grama bermuda utilizando tensiômetros resultaram em economia 
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de água de 20 a 95 % comparadas com manejo baseado em temporizadores (AUSGUSTIN; 

SNYDER, 1984).  

Resultados similares de economia de água também foram obtidos, na cultura do milho 

irrigado por sulcos (MATHEW; SENTHILVEL, 2004), em morango (HOPPULA; SALO, 

2007) e em cultivo de pinheiros (plantas ornamentais para árvore de natal) irrigados por 

gotejamento (NZOKOU; GOOCH; CREGG, 2010). Os maiores valores de economia de água 

foram obtidos nas épocas do ano com chuvas imprevisíveis. A maior economia de água nos 

experimentos manejados com controladores, quando comparados aos manejados com dados 

climáticos históricos e turno de rega fixo, pode ser atribuída à determinação adequada da 

necessidade hídrica da cultura, principalmente nos estágios de seu estabelecimento, e à 

determinação adequada do conteúdo de água no solo nos períodos de maior instabilidade 

climática (chuvas imprevisíveis e evapotranspiração muito variável). 

Mais recentemente foram desenvolvidos protótipos de controladores de irrigação 

visando o manejo da irrigação considerando a variabilidade espacial dos talhões. Nesses 

protótipos, a leitura dos tensiômetros é realizada por sensores que enviam os dados para os 

computadores dos controladores via tecnologia sem fio (radio frequência) (TORRE NETO; 

SCHULLER; HAMAN, 2000; VELLIDIS et al., 2008; QUEIROZ; BOTREL; FRIZZONE, 

2008). Os sensores tomam medidas pontuais em pontos localizados do talhão para aplicação 

de irrigação. 

 

2.2.1.1 Desempenho do tensiômetro 

 

O desempenho do tensiômetro está relacionado à sua capacidade de informar 

precisamente a tensão da água no solo. Esse desempenho depende de fatores relacionados ao 

equipamento, ao conteúdo de água no solo e ao tipo de solo.  

O contato da cápsula porosa do tensiômetro com o solo determina o equilíbrio entre a 

água do tensiômetro e a água do solo. Uma vez, o tensiômetro é instalado no solo, a água do 

tensiômetro entra em contato com a água do solo através dos poros da cápsula porosa e o 

equilíbrio tende a se estabelecer (REICHARDT; TIM, 2004). Esse equilíbrio se dá, devido à 

transferência de certo volume de água entre o tensiômetro e o solo até que as pressões se 

igualem. Na maioria das condições de solo ocorre um contato suficiente do solo com a 

cápsula do tensiômetro. Em solos com alto percentual de areia e substratos altamente porosos 

esse equilíbrio é difícil de ser conseguido, devido ao contato insuficiente da cápsula cerâmica 
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do equipamento com o solo. Com isso, maior vazão de água do tensiômetro é demandada para 

alcançar o equilíbrio e requer manutenções muito frequentes (HANSEN; PASIAN, 1999; 

MUNOZ-CARPENA et al., 2005).  

O tempo necessário para ocorrer o equilibrio entre a pressão no tensiômetro e no solo é 

denominado tempo de resposta (SOCCOL et al., 2005), o qual está sujeito à condutância da 

cápsula e à condutividade hidráulica do solo no qual o instrumento está instalado (KLUTE; 

GARDNER, 1962),. Para Cassel e Klute (1986) o tempo de resposta de um tensiômetro é a 

medida de sua sensibilidade às mudanças de sucção da água no solo junto à superfície externa 

da cápsula. Baixas condutividades hidráulicas do solo ao redor da cápsula pode ser um fator 

limitante à resposta do instrumento. O tempo de resposta dos tensiômetros é inversamente 

proporcional a condutividade hidráulica do solo e a condutância da cápsula de cerâmica. A 

condutância da cápsula é definida como a quantidade de água que passa através da cápsula de 

cerâmica, por unidade de tempo e por unidade de diferença de pressão. 

Soccol et al. (2005), observaram tempos de resposta em tensiômetros variando de 2 a 

10 minutos. Sendo que, o tempo de resposta tende a ser maior de acordo com o tempo de uso 

e em valores altos de tensão. 

A faixa de tensão da água no solo na qual se pode utilizar o tensiômetro é de zero até 

aproximadamente 85 kPa (RICHARDS; GARDNER, 1936). Essa faixa parece pequena, 

entretanto para a maioria dos solos, a maior quantidade de água é retida entre as tensões de 0 e 

100 kPa (REICHARDT; TIMM, 2004). A faixa de tensão de 0 a 100 kPa cobre o principal 

intervalo de umidade do solo e corresponde de 25 a 75% da água disponível no solo, 

dependendo da sua textura e estrutura (FARIA; COSTA, 1987). Para o manejo da irrigação de 

alta frequência, os tensiômetros são eficazes devido à boa precisão nas medidas de tensão na 

faixa de 10 a 50 kPa (THOMPSON et al., 2006). 

A correta utilização do tensiômetro no controle de irrigação, dentro das suas limitações 

operacionais, permite redução no uso da água e dispêndio de energia elétrica e menor 

requerimento de mão-de-obra, conferindo com isso uma redução no custo operacional total da 

irrigação. Porém, todos os controladores mencionados acima, bem como os controladores 

disponíveis no mercado, em sua maioria, são eletrônicos e restritos para áreas com 

disponibilidade de energia elétrica. Além disso, esses sistemas tecnológicos têm maior 

potencial de uso para área com boa disponibilidade de suporte técnico e de manutenção.  
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2.3  Controladores de irrigação acionados mecanicamente  

 

Os controladores de irrigação disponíveis no mercado são predominantemente 

eletrônicos. Segundo o relatório do “Humanitarian Technology Challenge” (VACARRO et 

al., 2012) aproximadamente 40% da população do meio rural em países em desenvolvimento 

não tem acesso a energia elétrica e, portanto não tem como usufruir das vantagens do uso da 

automação dos sistemas de irrigação. Adicionalmente, nos “kits de irrigação” (SI de baixa 

pressão para pequenas áreas de hortas agrícolas) a pressurização ocorre predominante por 

gravidade. Algumas propostas de controladores de irrigação com acionamento sem 

requerimento de energia elétrica têm sido desenvolvidas (TAL, 1975; PETERSON; GLENN; 

WOLFORD, 1993; KLEIN, 2001; PINMANEE et al., 2011).   

Tal (1975), Peterson, Glenn e Worford (1993) e Klein (2001) desenvolveram 

controladores de irrigação que utilizam a tensão gerada pela água no solo no interior de 

tensiômetros para ligar e desligar mecanicamente sistemas de irrigação. Sensores de pressão 

(diafragmas ou pistões) montados sobre tensiômetros controlam a abertura e fechamento e/ou 

fluxo de água em válvulas de irrigação, através de pinos atuadores. Os sensores de pressão 

movem-se de acordo com a variação de pressão dentro do tensiômetro. No controlador 

desenvolvido por Tal (1975) e na proposta de controlador de Klein (2001) são utilizados 

sensores de pressão do tipo diafragma flexível. O diafragma atua sobre a válvula de irrigação 

através de pinos atuadores. O pino atuador controla a passagem de água na válvula. No 

controlador desenvolvido por Peterson, Glenn e Worford (1993), em vez do diafragma, dois 

pistões foram utilizados como sensores de pressão. O primeiro pistão foi montado sobre o 

tensiômetro e ele é movido de acordo com a variação de tensão dentro do tensiômetro. 

Enquanto que o segundo sua função é controlar a abertura da válvula que controla o fluxo de 

água do SI. O controlador apresentou resultados satisfatórios no controle da irrigação de vasos 

com solo.   

Pinmanee et al. (2011) desenvolveram um sistema de controle com acionamento 

mecânico da irrigação por gotejamento para a cultura da lichia. O controlador desenvolvido é 

composto das seguintes partes: tensiômetro, válvula de operação, alavanca, contrapeso, 

cilindro controle. Nos extremos da alavanca foi montado de um lado o contrapeso e do outro o 

cilindro controle. O tensiômetro regula a entrada de água no cilindro controle através da 

válvula d eoperação. O contrapeso mantém a válvula de irrigação fechada. Quando o solo 

seca e atingi a tensão de 45 kPa, a água da linha lateral enche o cilindro de controle, a 

alavanca abre a válvula da irrigação. Quando a tensão no solo cai para 30 kPa, a água do 



34 

 

cilindro é drenada, fechando a irrigação. O controlador manteve o solo na faixa de tensão 

desejada (entre 45 e 30 kPa) durante o período de avaliação.    

Embora algumas propostas de controladores com acionamento mecânico tenham sido 

desenvolvidas em pesquisas, não há disponibilidade no mercado de controladores com 

dispositivo de acionamento mecânico. Talvez o não interesse das indústrias em desenvolver 

esse tipo de controlador seja sua limitação para áreas com disponibilidade de pressão positiva 

na linha lateral (pressurização por gravidade). Porém é necessário fornecer alternativas 

tecnológicas de automação para SI em áreas sem disponibilidade de energia elétrica.  

No Brasil, a EMBRAPA oferece tecnologias de controle da irrigação chamada 

“Irrigas” que são dispositivos pneumáticos que usam ar comprimido para acionar a aplicação 

de água assim que a tensão da água se tornar maior que um determinado valor crítico. A ação 

de ativadores de irrigação desenvolvidos para controle automático e pontual de irrigação 

aciona válvulas pressostáticas magnéticas que abrem a passagem de água com vazão e com 

pressão adequadas (GALBO; SILVA; 2005). 

2.4 Eficiência de irrigação 

 

A avaliação do desempenho dos sistemas de irrigação permite avaliar o quanto da água 

das fontes de captação foi efetivamente disponibilizada à planta ou armazenada na zona 

radicular das plantas (IRMAK et al., 2011). Existem vários índices e metodologias para 

quantificar a eficiência de aplicação da irrigação (WANG; JAN FEYEN, 1996), sendo que os 

mais utilizados são a eficiência de aplicação e a eficiência de armazenamento da água no solo, 

pois a sua interpretação permite identificar as perdas por percolação e evaporação e indica a 

disponibilidade de água na zona radicular da cultura (FRIZZONE, 1992; ZOCOLER; 

CESAR; VANZELA, 2004). 

 Quando se utiliza controladores de irrigação no manejo da irrigação, há maior 

potencial para aumentar a eficiência no manejo e o desempenho da irrigação, porém, diversos 

fatores contribuem para obter alta eficiência de aplicação. Para controladores de irrigação 

baseados em informações de sensores de solo, os fatores chave são a definição do correto 

posicionamento do sensor (profundidade e distância da planta e/ou emissor), a tensão crítica 

de acionamento para as variadas práticas agrícolas (taxa de aplicação da irrigação, tipo de 

sistema de irrigação, entre outras) e tipos de solo (COELHO; OR, 1996; BLONQUIST; 

JONES; ROBISON, 2006; AYARS; PHENE, 2007; COELHO; SILVA; MIRANDA, 2010; 

DABACH et al., 2011). 
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A tensão crítica de água no solo para acionar (TASc) o SI determina a lâmina de água 

ser aplicada e, consequentemente, o tempo e a frequência (turno de rega) da irrigação 

(DABACH et al., 2011). Para tanto, a tensão deve ser ajustada à frequência de irrigação e à 

demanda hídrica, sendo que, quanto mais água a ser aplicada, maior será a tensão para 

estender o tempo (duração) de irrigação e o intervalo entre irrigações.  

Dabach et al. (2011) determinaram tensões críticas de 20 kPa e 5,3 kPa para turnos de 

rega de 4 e 1 dias, respectivamente, para o controle do SI na cultura do feijão irrigado por 

gotejamento com o tensiômetro instalado à 10 cm de profundidade e 10 cm de distância do 

emissor. Para um determinado volume de água e frequência de irrigação, a tensão crítica deve 

ser ajustada com a profundidade de instalação do sensor. Como a extração de água tende a ser 

maior nas menores profundidades o tempo de resposta à variação na tensão é curto. Com isso, 

a tensão crítica deve ser maior quando o sensor de água no solo for instalado nessa zona. Ao 

passo que, quando instalado em profundidades maiores, onde a menor extração de água 

resulta em menor variação da tensão e longo tempo de resposta, a tensão crítica deve ser 

menor (BLONQUIST; JONES; ROBISON, 2006). A definição da tensão crítica é dependente 

da tolerância da cultura ao estresse hídrico e dos objetivos do manejo (HOPPULA; SALO, 

2007; AYARS; PHENE, 2007). Quando a irrigação é manejada para manter a umidade 

próxima à capacidade de campo (baixa variação de tensão), o risco de perdas por percolação é 

maior (ANDREU; HOPMANS; SCHWANK, 1997), portanto o manejo deve ser mais 

criterioso. 

As recomendações para a localização dos sensores no solo têm como base o 

conhecimento da distribuição radicular da cultura (BLONQUIST; JONES; ROBISON, 2006; 

COELHO; SILVA; MIRANDA, 2010), sendo que o sensor é instalado nas zonas de maior 

extração de água pelo sistema radicular. Muitas das recomendações são para instalar o sensor 

a 50% da profundidade efetiva do sistema radicular (Z).  Entretanto, o desenvolvimento do 

sistema radicular é condicionado pela percentagem de área molhada, que depende do SI 

utilizado (COELHO; SANTOS; AZEVEDO, 2007). 

 Em SI que umedecem área parcial, o desenvolvimento do sistema radicular é 

condicionado ao volume de solo molhado. Em SI por gotejamento, Andreu, Hopmans e 

Schwank (1997) e Coelho, Santos e Azevedo (2007) observaram que as zonas de extração de 

água foram influenciadas pela disposição e número de emissores em relação à planta, onde o 

aumento do número de emissores na linha de irrigação resultou em maior área efetiva de 

extração de água. Para a cultura da bananeira irrigada por gotejamento com emissores em 

dispostos em faixa contínua, Coelho, Silva e Miranda (2010) recomendam a instalação de 
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tensiômetros entre as profundidades de 0,20 – 0,40 m; 0,25 - 0,40 m; e 0 - 0,35 m para os 

sistemas que utilizam dois, quatro e cinco emissores por planta, respectivamente. Para a 

cultura da batata irrigada por aspersão, Stieber e Shock (1995) recomendam as instalações dos 

sensores em profundidades entre 0,1 e 0,2 m.  

As recomendações de posicionamento dos sensores acima citadas são relacionadas aos 

sensores de solo, em que a função é definir o momento de irrigar e/ou monitorar a umidade 

para cálculo do balanço hídrico do solo. Para controladores em que os sensores de solo 

também têm a função de indicar o desligamento do SI, é imprescindível determinar a 

profundidade máxima a serem instalados, pois eles determinam o volume a ser aplicado.  

A maior profundidade de instalação será aquela em que a chegada da frente de 

molhamento ocorre depois de decorrido o tempo para aplicar o volume de água necessário 

para retornar a umidade à capacidade de campo (ZUR et al., 1994). Sendo assim, a chegada 

da frente de molhamento a essa profundidade é utilizada como sinal para desligar o SI 

(STIRZAKER; HUTCHISON, 2005). Entretanto, a determinação dessa profundidade é 

complicada, uma vez que a velocidade da frente de molhamento depende de vários fatores, 

tais como: conteúdo inicial de água no solo, condutividade hidráulica do solo (que varia para 

cada tipo de solo) e aplicação da irrigação (RUBIN; STEINHARDT, 1963). Essa 

determinação pode ser realizada por uma série de experimentos de campo, que requer tempo e 

esforços consideráveis para sua executação. Uma alternativa para os laboriosos experimentos 

de campo é a utilização de modelos numéricos ou analíticos que tem como base o fluxo de 

água no solo (DABACH et al., 2011). 

2.5  Modelos de simulação da água no solo 

 

A utilização de modelos de simulação que solucionam numericamente ou analiticamente a 

equação de Richards do fluxo de água no solo com adequados dados de entrada e condições 

de contorno permite estimar ou descrever a dinâmica de água do solo em qualquer tempo ao 

longo do ciclo de irrigação. Com isso, esses modelos têm se apresentado com uma ferramenta 

útil na otimização do dimensionamento de SI (PATEL; RAJPUT, 2008) e manejo da irrigação 

(COTES et al., 2003; BLONQUIST JR.; JONES; ROBINSON, 2006; KANDELOUS et al., 

2012).  

A dimensão do volume molhado e a distribuição de umidade dentro deste volume são dois 

fatores essenciais no dimensionamento de SI por gotejamento subterrâneo para irrigação em 

faixa contínua (determinação da profundidade de instalação, espaçamento entre os gotejadores 
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e vazão dos gotejadores). O dimensionamento correto implica em umedecer um volume de 

solo que maximize a eficiência de aplicação de água e fertilizantes e evitar percolação 

(KANDELOUS et al., 2012). Nesse sentido, vários pesquisadores tem se interessado em 

utilizar modelos numéricos para avaliar o fluxo de água em solos com sistemas de 

gotejamento subterrâneio. Skaggs et al. (2004), Patel e Rajput (2008), Kandelous e Simunek 

(2010) comparando resultados de simulações com dados de campo, concluiram a eficiência de 

modelos numéricos em 2D (HYDRUS 2D) como ferramenta de apoio no dimensionamento de 

SI.  

A utilização dos modelos no estudo da distribuição de água e das zonas de extração de 

água pelo sistema radicular nos perfis de solo tem permitido aperfeiçoar o manejo da 

irrigação. Cote et al. (2003), Kandelous e Simunek (2010) estimaram a distribuição temporal 

e espacial do conteúdo de água no solo do conteúdo de água em solo irrigados por 

gotejamento com emissores instalados a diferentes profundidades. Dabach et al. (2011) 

otimizaram a eficiência de aplicação da irrigação com uso de modelos numéricos na definição 

das tensões críticas de acionamento e da lâmina a ser aplicada. Pinho (2010) utilizou modelo 

numérico para simular o movimento de água e solutos (Nitrato e potássio no solo) para os 

solos Latossolo Vermelho Amarelo e Nitossolo. Coelho e Or (1996) determinaram o 

posicionamento de instalação de tensiometros na cultura do milho irrigado por gotejamento 

com a utilização de modelos semi-analíticos. Blonquist Jr., Jones e Robinson (2006) 

estudaram a relação entre as profundidades de instalação de sensores de umidade (TDT) e os 

conteúdos de água críticos para acionamento do SI. Os resultados de simulação permitiram 

indicar a profundidade de instalação que maximiza o uso da água evitando percolação.  

Uma grande variedade de modelos numéricos e analíticos foi desenvolvida 

recentemente (PINHO, 2010), sendo que, o aplicativo SWIMv2.1 (Soil Water Infiltration 

Movement, versão 2.1, VERBUG; ROSS; BRISTOW, 1996) é um desses modelos 

apropriados para simular o movimento de água (SCANLON et al., 2002) e solutos no perfil 

do solo. Ele foi utilizado com sucesso em simulações de transporte de água e nutrientes 

(BOND; SMITH; ROSS, 1997) e em estudos de melhorias da eficiência de uso da água em SI 

(HURST et al., 2004). Sendo assim, o aplicativo SWIMv2.1 foi utilizado neste trabalho para 

identificar o desempenho do controlador de irrigação proposto em diversas condições de taxa 

de aplicação, instalação do sensor e tipos de solo para estabelecer recomendações para uso e 

operação do controlador. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Princípio de funcionamento do controlador  

 

  O controlador de irrigação (Figura 1) usa a variação de energia dentro do tensiômetro 

(instalado na zona radicular ativa da cultura) para acionar e desligar mecanicamente o sistema 

de irrigação (SI), quando a tensão de água no solo atinge determinados limites. A ação 

mecânica se dá por meio de uma válvula de três vias (válvula de atuação hidráulica), que, por 

sua vez, opera sobre uma válvula de suprimento da irrigação (válvula hidráulica, VH). Com o 

secamento do solo (Figura 1.a), parte da água do tensiômetro flui para o solo ocasionando 

uma tensão (ou vácuo parcial) na água dentro do tensiômetro e no diafragma. Contrariamente, 

com o umedecimento do solo (Figura 1.b), a água do solo flui para o dentro do tensiômetro e 

a tensão diminui.  

 

Figura 1 - Controlador de irrigação acionado mecanicamente pela tensão de água no solo sob condições de solo 

seco (a) e solo úmido (b) 

 

Os cinco componentes principais do controlador de irrigação são: tensiômetro, 

diafragma, haste de ativação, mola de calibração e válvula de 3 vias (Figura 2). O diafragma 

funciona como conversor de pressão e sua função é transformar a variação de energia 

potencial dentro do tensiômetro em energia mecânica para movimentar a haste de ativação, 

que aciona a válvula de 3 vias (de atuação hidráulica). A válvula de 3 vias, por sua vez, 



40 

 

controla o acionamento da válvula de suprimento da irrigação. A mola de calibração ajusta o 

controlador para acionar a irrigação a diferentes tensões de água no solo (quanto mais 

comprimida à mola, maior será a tensão de acionamento da irrigação). 

O acionamento da irrigação ocorre quando a tensão (Força ou sucção de acionamento, 

Facionamento) dentro do tensiômetro supera as forças de sentido oposto (Eq. 2): força da mola de 

calibração (Fmola), a resistência ao movimento (Fresistência) e a força requerida para ativar a 

válvula de três vias (Fválvula).  

Facionamento > Fmola + Fresistência + Fválvula                                                         (2) 

Em que, Facionamento é a força (N) requerida para iniciar a irrigação; Fmola é a força (N) 

requerida para ultrapassar a força da mola em um determinado ajuste; Fresistência é a força (N) 

requerida para vencer todas as resistências ao movimento (atrito); e Fválvula é a força (N) 

requerida para ativar a válvula de três vias.   

A força de acionamento é diretamente proporcional à tensão dentro do tensiômetro e 

da área do diafragma (Eq. 3): 

Facionamento = Pacionamento  . Ad                                                                      (3) 

Em que, Pacionamento é a pressão (tensão da água no solo) selecionada para acionar a irrigação 

(N m
-2

) e Ad é a área do diafragma (m
2
). 

A tensão da água no solo requerida para acionar o sistema de irrigação, ou tensão da 

água no solo crítica, é regulada por uma mola de compressão. A mola é fabricada em aço 

(Fig. 2.b.20) e comprimida por uma porca (Fig. 2.b.18). A lei de Hooke (Eq. 4) estabelece que 

a força requerida para comprimir a mola é diretamente (linearmente) proporcional ao seu 

deslocamento do estado inicial (equilíbrio). O equilíbrio da mola ocorre em seu estado 

natural, ou seja, sem estar comprimida ou tracionada.  

F = -K x                                                                          (4) 

Em que, F é o vetor força resultante; x é o vetor deslocamento – a distância e direção em que 

a mola é deformada; K é a taxa – constante elástica da mola, o valor da constante depende do 

material e da construção da mola. Por isso, mudanças no vetor deslocamento da mola (x) 

podem mudar a tensão da água no solo requerida para acionar o SI. 
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3.2 Desenvolvimento e construção do controlador de irrigação 

 

3.2.1 Protótipo I  

 

 O protótipo I de controlador de irrigação foi projetado e construído utilizando 

conexões de PVC e outros componentes de PVC construídos em tornos mecânicos na 

ESALQ. O tensiômetro tem uma cápsula cerâmica de 60 mm de comprimento (Fig. 2.b.1) e 

tubo de PVC de 250 mm Fig. 2.b.2), ambos com diâmetro de 20 mm. Um tubo de acrílico (60 

mm de comprimento) foi conectado ao tensiômetro para permitir visualizar o nível de água 

(Fig. 2.b.4). Uma borracha flexível de diafragma (1 mm de espessura) foi instalada entre dois 

flanges de PVC de 90 mm na parte superior do tensiômetro (Fig. 2.b.10). O lado inferior do 

diafragma foi exposto à água e/ou vácuo parcial dentro do tensiômetro. Na superfície superior 

do diafragma foi colado um conector de plástico que liga a haste de ativação (Fig. 2.b.11) com 

diâmetro de 8 mm fabricada em aço. A haste de acionamento foi diretamente conectada à 

válvula de três vias (Fig. 2.b.14 a 17) utilizando um parafuso. O suporte da válvula (Fig. 

2.b.13) e o corpo da válvula (Fig. 2.b.14) foram construídos com tarugos de plásticos 

torneados em torno mecânico.    

Uma seringa de vidro (10 mL) foi adaptada para ser usada como uma válvula 

hidráulica de três vias de acionamento mecânico. No cilindro da seringa foram feitos dois 

furos de 2,5 mm para conectar 2 adaptadores que servem de portas da válvula.  A porta de 

entrada recebe um microtubo (4 mm) com água da linha principal e a porta de saída recebe 

um microtubo que é conectado com a válvula de suprimento da irrigação. O bico da seringa 

serve como porta de exaustão. No êmbolo da seringa foram construídos dois canais, um canal 

radial que conecta a porta de entrada à porta de saída e o outro canal (no sentido longitudinal 

do êmbolo) conecta a porta de saída à porta de exaustão. Quando a válvula de 3 vias não está 

ativada, a água passa da porta de entrada para a porta de saída até a VH (irrigação desligada). 

Ao contrário, quando a válvula de 3 vias é ativada, ela bloqueia o fluxo de água e a VH aciona 

a irrigação.   

O teste preliminar de compressão com molas de diferentes constantes elásticas 

resultou na seleção da mola com a seguinte especificação: diâmetro externo = 10 mm (Figura 

3); diâmetro interno = 7,5 mm; constante elástica = 0,29, comprimento livre da mola = 40 

mm; passo da mola = 1 mm e número de espirais = 11.  
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Figura 2 - a) controlador de irrigação mecanicamente acionado pela tensão da água no solo e b) controlador de 

irrigação mecanicamente acionado pela tensão de água no solo explodido: 1- cápsula porosa, 2 –  tubo 

de PVC, 3- conector de redução, 4 – tubo de acrílico, 5 – Tê, 6 – curva, 7 – tubo de acrílico, 8 – 

borracha de diafragma, 9 – flange, 10- diafragma, 11- haste de ativação, 12- mangueira, 13- suporte 

externo da válvula de atuação hidráulica (válvula de três vias), 14 a 17 – válvula de atuação hidráulica 

(14- corpo da válvula, 15- êmbolo da seringa, 16- cilindro da seringa, e 17- conector microtubo), 18-

porca reguladora da mola, 19- arruela da porca e 20 - mola de calibração (ajuste) 

 

Para determinação das relações entre intensidade da força e da excursão (deformação) 

retilínea das molas e coeficientes de rigidez (constate elástica da mola), foram realizados 

ensaios na máquina de ensaio de materiais, modelo de dupla coluna Série 4466, marca Instron 

(Fig. 3.b), no laboratório de Instrumentação Eletrônica da ESALQ/USP. As molas foram 

inicialmente fixadas no centro das duas células de carga da máquina. A velocidade de avanço 

da máquina utilizada foi de 1,5 mm/minuto. Foram observados os valores de carga em 16 

comprimentos de deformação (de -1 a -16 mm de deformação), com intervalo de 1 mm, ou 
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seja, do comprimento de 40 mm ao de 24 mm (que representa 40% de compressão da mola ou 

a máxima solicitação admissível no campo da elasticidade para os tipos de molas utilizados).  

 

 
 

Figura 3 - a) Características da mola helicoidal cilíndrica de compressão; b) Máquina de ensaio de materiais 

modelo de dupla coluna Série 4466, marca Instron, utilizada para determinação da relação entre a 

carga da mola e a sua extensão 

3.2.2 Protótipo II  

 

O protótipo I apresentou variações que foram decorrentes, predominantemente, do 

processo de fabricação artesanal utilizado na construção da válvula de 3 vias utilizando 

seringas de vidro  Com isso, o protótipo I foi reprojetado, substituindo a válvula de 3 vias por 

uma válvula de 3 vias comercial. O suporte externo da mesma também foi reprojetado. O 

protótipo I remodelado foi denominado protótipo II (Fig. 4).  

Uma válvula pneumática (fim de curso 3/2 vias NA AI9310, marca Univer) ativada 

por um pino de atuação mecânica (Fig. 5.4) foi utilizada como válvula de 3 vias no protótipo 

II (Fig. 4.b.6 e Fig. 5). A porta de entrada (Fig.5.1) recebe o microtubo (4 mm de diâmetro) da 

linha principal e a porta de saída (Fig.5.2) recebe o microtubo da válvula hidráulica de 

irrigação. Quando o pino não está ativado, a água flui da porta de entrada para a porta de saída 

até a VH de irrigação (sem irrigação). Contrariamente, quando o pino é ativado, o fluxo de 

água é bloqueado e a VH inicia a irrigação.  

3.3  Funcionamento do controlador e calibração dos sensores de pressão  

 

Uma bancada de teste com mesa de tensão foi adaptada para verificar o funcionamento 

dos controladores. A bancada (Fig. 6) foi composta de: motobomba, filtro de tela, registro de 

gaveta e manômetro digital para monitoramento da pressão. Foram montadas três mini linhas 

laterais, composta cada uma de: registro de 16 mm, 1 válvula hidráulica de 25 m (1”), 
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conectores com microtubos para tomada de água para o controlador de irrigação e um 

emissor.   

 

 

Figura 4 - a) Protótipo 2 do controlador de irrigação mecanicamente acionado pela tensão da água no solo e b) 

Protótipo 2 do controlador de irrigação mecanicamente acionado pela tensão de água no solo 

explodido: 1 – diafragma entre dois flanges de PVC, 2 – pino de ativação, 3 – mola de calibração, 4- 

porca para regular a mola de calibração, 5 e 7– suporte interno da válvula de 3 vias, 6 – válvula de 3 

vias – suporte externo da válvula de 3 vias. c) foto do protótipo II. d) parte superior do controlador e 

e) detalhe da válvula de 3 vias e da mola de calibração 

 

Figura 5 - Válvula de 3 vias de atuação mecânica, 1 – porta de entrada, 2 – porta de saída, 3 – porta de exaustão 

e 4 – pino de ativação com atuação mecânica 

  

A câmara de vácuo foi construída utilizando-se tubo de PVC de 20 mm de diâmetro 

por 100 cm de comprimento, sendo que em uma das extremidades e em outros três pontos 
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(espaçados 40 cm entre si) foram conectados T’s com tubos de acrílico fechados com 

borrachas de silicone. Na borracha de silicone da extremidade foi inserido um tensímetro de 

punção digital e nas outras três borrachas foram inseridas mangueiras transparentes de 4 mm 

que se conectavam com os controladores de irrigação. Uma seringa de 50 mL foi utilizada 

para simular vácuo no tensiômetro do controlador de irrigação (tensões de 10 a 50 kPa). 

 

 

Figura 6 - Bancada de testes dos controladores com mesa de tensão, detalhe da mola de calibração do protótipo I 

 

 Os sensores de pressão foram calibrados individualmente em uma bancada de tensão 

provida de coluna de mercúrio. Cada sensor foi ligado individualmente a uma das entradas de 

um microcontrolador PIC, programado para efetuar a aquisição de sinais.  Foram aplicados 10 

valores de vácuo (entre 0 kPa e 80 kPa) em ordem decrescente e crescente (Fig. 7). Os vácuos 

foram aplicados com uma seringa de 50 mL e os valores medidos em um vacuômetro de 

mercúrio graduado em milímetros (0,133 kPa). 

A equação de regressão com dados da calibração dos 13 sensores do modelo 

MPX5100DP utilizados no experimento na casa de vegetação é apresentada na Figura 8.a. 

Observa-se um bom ajuste da equação de regressão aos dados a equação, indicando que 

apenas uma equação pode ser usada para todos os sensores de pressão. A equação de 

regressão com dados da calibração dos 6 transdutores MPX5100DP utilizados no experimento 

no pomar também apresentou bom ajuste (Fig. 8.b). Utilizou-se a equação fornecida pelo 

fabricante para os sensores de pressão MPX5700DP e MPX5500DP, utilizados para verificar 

a pressurização da linha lateral. 
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Figura 7 - Detalhe do ensaio de calibração do sensor de pressão MPX5100DP feito em laboratório (Extraído de 

Queiroz 2007) 

  

  

Figura 8 - Relação entre o vácuo aplicado e a leitura dos sensores de pressão (MPX5100DP) (a) dos sensores 

utilizados no experimento em casa de vegetação e (b) dos sensores utilizados no experimento do 

pomar 

 

3.4  Caracterização do experimento em laboratório  

 

O protótipo II foi testado em uma bancada hidráulica no laboratório de hidráulica da 

University of Southern Queensland (USQ), Campus Toowoomba, Queensland, Austrália. A 

bancada hidráulica foi adaptada para ensaiar o controlador (Fig. 9). A bancada hidráulica 

consistiu de: mangueira, registro de gaveta, válvula hidráulica de irrigação, sistema de 

aquisição de dados, mesa de tensão e transdutores de pressão. A mangueira (1 mm de 

diâmetro) foi conectada a uma tomada de água ( pressão de 15 kPa) em uma extremidade e na 

outra extremidade a uma VH. Microtubos (4 mm de diâmetro) conectaram a porta de entrada 

(suprimento de água) do controlador à mangueira e a porta de saída à válvula hidráulica de 
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irrigação. Seringas de plástico (10 e 50 mL) foram utilizadas para simular a variação de 

tensão. Uma mesa de tensão foi adaptada para facilitar a simulação de tensões (extração e 

inserção de ar, conexão dos transdutores de pressão).  

Figura 9 - Avaliação do Protótipo II em uma bancada hidráulica 

 

O ensaio incluiu os seguintes passos: 1) Ajuste da mola de calibração do controlador 

para a tensão crítica; 2) extração de ar (com a seringa inserida na borracha de silicone da mesa 

de tensão) do tensiômetro até acionar o SI; 3) leitura do valor da tensão; 4) inserção de ar no 

tensiômetro até desligar o SI; e 5) leitura do valor da tensão.  

Cada uma das seis amostras do protótipo II foi avaliada em oito tensões críticas com 

quatro repetições. Cada tensão correspondeu a um ajuste da mola de calibração. O controlador 

foi testado com o ajuste da mola de calibração de 1 mm a 15 mm de deformação, com 

intervalo de ajuste de 2mm (1 mm de deformação na mola de calibração correspondeu a 1 kPa 

de tensão). Os oito ajustes da mola de calibração corresponderam a tensões críticas de 

aproximadamente 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5 e 25 kPa. 

 

3.5 Caracterização do experimento em campo  

 

 O protótipo I foi avaliado em condições de campo em duas etapas. Na primeira etapa 

foi realizado um experimento para controle da irrigação de vasos cultivados com grama e a 

segunda etapa outro experimento para controle da irrigação em um pomar.  
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3.5.1 Em vasos  

 

Em uma casa de vegetação, dez amostras do protótipo I foram instaladas para 

controlar a irrigação de 10 vasos cultivados com grama batatais (Fig. 10 e 11). Cada amostra 

foi responsável pelo controle da irrigação (um gotejador auto-compensante com vazão de 2 

L/h) em cada vaso. Os vasos (10L) foram preenchidos com Latossolo Vermelho Amarelo, 

textura arenosa, denominado “Série Sertãozinho”. No fundo do vaso foram colocados brita e 

bidim para promover a drenagem do excesso de água. 

Cada vaso representa uma linha lateral de irrigação. Cada linha lateral foi composta de 

1 registro, 1 VH e 1 gotejador, de forma que a irrigação de cada uma é comandada pelo 

controlador de irrigação instalado no vaso. O sistema de irrigação foi composto de: caixa 

d’água de 500 L, 1 bóia para controle do nível de água na caixa, 1 bomba P500 de 370 W (½ 

CV), 1 filtro de disco de 25 mm (1”), 1 registro de gaveta, 1 regulador de pressão de 30 kPa,1 

manômetro, 1 retorno para a caixa d’água e 1 linha principal com derivações para 10 linhas 

laterais. A bomba centrífuga  ficou ligada durante todo o dia, sendo que um sensor de luz a 

desligava no período noturno.  

 

Figura 10 - Croqui do experimento na casa de vegetação 
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Sensores de pressão (MPX5100DP e MPX5500DP) foram instalados para avaliar o 

desempenho do controlador. Sensores do modelo MPX5100DP foram instalados no 

controlador para monitorar a tensão da água no solo. Sensores do modelo MPX5500DP foram 

instalados na linha lateral (após a VH) para informar o início e o final da irrigação. No total 

foram instalados 13 sensores MPX5100DP (1 para cada controlador de irrigação e mais 3 que 

monitoravam a tensão de 3 tensiômetros instalados em vasos, aleatoriamente) e 11 sensores 

de MPX5500DP (1 para cada linha lateral e mais 1 instalado na linha principal). Os dados 

observados nos 24 sensores foram armazenados em um datalogger CR10 da Campbell. A 

gravação dos registros na memória do datalogger foi realizada a cada 5 minutos, contendo 

dados de data, hora e leitura dos sensores de pressão diferencial. 

 

 

Figura 11 - Experimento na casa de vegetação para avaliação do controlador de irrigação 

 

3.5.2 Em pomar de frutíferas  

 

Seis amostras do protótipo I foram testadas em um pomar cultivado com seis espécies 

diferentes de árvores de frutiferas (Fig. 12 e Fig. 13). O pomar é formado de 6 fileiras de 

plantas (com 7 plantas cada linha), sendo que cada linha é cultivada com as seguintes 

frutiferas: romã, cereja asiática, pitanga, maçã, noz e lichia. O pomar tem uma idade média de 
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6 anos. Cada amostra do protótipo I controlou a irrigação de uma linha de plantas. O teste do 

controlador com culturas de espécies diferentes teve como objetivo avaliar seu desempenho 

em uma situação com diferentes demandas hídricas. 

O pomar foi irrigado por um sistema de irrigação por gotejamento pressurizado por 

gravidade. A pressão no início da linha lateral foi de 63,7 kPa. O SI foi composto de um 

cabeçal de controle, uma linha principal e seis linhas laterais (Fig. 12). O cabeçal de controle 

tem um filtro de disco de 25 mm (1 "), um manômetro e uma válvula de derivação. Em cada 

linha lateral foi instalada uma válvula de esfera, uma VH, um controlador de irrigação e sete 

emissores (gotejadores) microtubo. Para cada planta foi instalado um emissor microtubo com 

vazão de 4 L h
-1

 (0,7 mm de diâmetro interno e 25 cm de comprimento). O controlador de 

irrigação foi instalado a uma profundidade de 15 cm e localizado a 15 cm de distância a partir 

do emissor. Utilizou-se um padrão único para a calibração das seis amostras do protótipo I. A 

mola de calibração foi ajustada com uma compressão de 10 mm, que corresponde a uma 

tensão de acionamento de 20 kPa (na profundidade de 15 cm).  

 

 

Figura 12 - Croqui do experimento em um pomar com seis linhas de fruteiras de diferentes espécies 

 

Para avaliar o desempenho dos controladores, a tensão da água no solo em cada 

controlador e a pressão no início de cada linha lateral foram monitorados. Para medir a tensão, 

os controladores foram equipados com sensores de pressão (MPX5100DP). Sensores de 

pressão do tipo MPX5500DP foram instalados no início da linha lateral (após a VH) para 

medir a pressão e indicar o momento e duração das irrigações. Todos os sensores de pressão 
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foram conectados a um sistema de aquisição de dados (Fig. 13) desenvolvido na 

ESALQ/USP. O sistema de aquisição de dados desenvolvido consiste de microcontrolador 

PIC18F4550, circuito RTC (Real Time Clock), cartão de memória, LCD (Liquid Crystal 

Display) de 16 caracteres e 2 linhas e outros componentes eletrônicos. A leitura dos sensores 

foi realizada a cada 15 segundos, sendo calculada a média dos valores medidos a cada 5 

minutos e armazenada no cartão de memória. Cada registro descreve a data, hora e leitura dos 

sensores. O circuito RTC foi usado para fornecer data e hora com precisão e também para 

manter os dados mesmo durante interrupções de energia. O sistema tornou-se operacional em 

julho de 2011. O desempenho do sistema de automação proposto foi avaliado durante 64 dias. 

Durante esse período as únicas operações manuais foram o download dos dados e a limpeza 

do filtro.  

 

 

Figura 13 - Experimento no pomar 

 

3.6 Quantificação das forças atuantes na ativação do controlador 

 

De acordo com a equação 5, quatro tipos de forças exercem influência na ativação do 

controlador. 

Facionamento = Fmola + FDMAV + Fválvula + Fresistência                        (5) 
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Em que, Facionamento é a força (N) necessária para iniciar a irrigação; Fmola é a Força (N) 

necessária para superar a força da mola de calibração em um ajuste específico; FDMAV é a 

força (N) requerida para deformar a mola de calibração no comprimento requerido para ativar 

o pino da válvula de três vias; Fválvula é a força (N) requerida para ativar a válvula de três vias;  

FResistência é a força (N) requerida para vencer a resistência ao movimento (atrito). 

Para determinação das Fmola, FDMAV e Fválvula foram realizados ensaios na máquina de 

ensaio de materiais modelo de dupla coluna Série 4466, marca Instron, no laboratório de 

Instrumentação Eletrônica do National Center for Engineering in Agriculture da USQ. As 

molas foram inicialmente fixadas no centro das duas células de carga da máquina. A 

velocidade de avanço da máquina utilizada foi de 3 mm/minuto. Foi considerado -15 mm 

como limite elástico das molas, que representa 38% de deformação. A válvula de três vias foi 

fixada no centro das duas células de carga da máquina. O comprimento necessário de 

deslocamento do pino de ativação da válvula foi de -3 mm. A válvula foi testada em uma 

velocidade de avanço menor (1 mm h
-1

).  Tanto no ensaio da mola quanto no da válvula a 

máquina foi programada para gravar os dados a cada 0,2 mm de avanço e cada ensaio foi 

repetido por 3 vezes. 

3.7 Simulação  

 

 Utilizou-se o software SWIMv2.1 (Soil Water Infiltration Movement) para avaliar a 

influência da acurácia do controlador, da tensão crítica de acionamento do SI (15 e 25 kPa), 

da profundidade de instalação (15, 30 e 45 cm), da taxa de aplicação da irrigação (5, 10 e 15 

mm h
-1

) e dos tipos de solo (7 tipos de solo) no desempenho da irrigação (variação da lâmina 

aplicada pelo controlador). O SWIMv2.1, desenvolvido pela Divisão de Solos do CSIRO 

(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Austrália),  é um pacote de 

softwares que se baseia na equação de Richards para simular o movimento unidimensional de 

água e solutos no solo. A  equação de  Richards é resolvida numericamente pelo método de 

Newton-Raphson (VERBURG; ROSS; BRISTOW, 1996). 

A simulação seguiu, resumidamente, os seguintes passos: 1) inserção dos parâmetros 

hidráulicos  no programa HYPROPS do SWIMv2.1; 2) conversão dos parâmetros hidráulicos 

para um formato especifico do SWIMv2.1 no HYPROPS; 3) definição dos parâmetros de 

entrada e das condições de contorno para simulação no SWIMv2.1.exe; e 4) Conversão dos 

dados de saída do SWIMexe para formato de texto no SWIMread. Detalhamento dos passos 
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da simulação são encontrados no manual do SWIMv.21 (VERBURG; ROSS; BRISTOW, 

1996). 

A precisão de acionamento do controlador variou de acordo com o tipo de calibração 

utilizada e com o número de controladores utilizados para ativar (ligar e desligar) o SI. O 

valor da precisão foi considerado como sendo o somatório dos desvio absolutos no 

acionamento e desligamento do SI obtidos nos testes em laboratório. Os valores de precisão 

na tensão de acionamento 15 kPa foram de ± 2,5 kPa; de ± 1,25 kPa e de ± 0,75 kPa para os 

controladores com calibração geral, com calibração individualizada e para calibração 

individualiza com dois controladores, respectivamente.  Já para a tensão de acionamento de 

25 kPa os valores foram de ± 4 kPa; ± 1,7 kPa e ± 0,7. A tensão de água no perfil de solo foi 

considerada uniforme no acionamento do SI (início da simulação) e igual as tensões 

simuladas. As profundidades de instalação dos controladores representam os pontos de 

observação no perfil do solo em que o SI foi desligado.  

As propriedades hidráulicas do solo curva de retenção e condutividade hidráulica são 

representadas pelo conjunto de equações de Mualem (1976) e de Van Genutchen (1980). Os 

parâmetros de ajuste dessas equações (teor de água residual, θr; teor de água saturado, θs; 

valor inverso da entrada de ar, α; índice de distribuição de tamanho de poros, n; e 

condutividade hidráulica do solo saturado, KS) para os solos arenoso, siltoso e argiloso (dados 

médios de textura) foram estimados pelo programa ROSSETA por Schaap e Leij (1998), e 

para os solos Neossolo (Neossolo Quartzarênico distrófico) e Lavsolo (Latossolo Vermelho 

aramerolo distrófico) por Silva et al. (2006). Para os solos Latossolo (Latossolo Vermelho 

Amarelo) e Nitossolo (Nitossolo Vermelho) foi feito o ajuste da curva de retenção ao modelo 

de Van Genuchten por Pinho (2010). 

O ROSSETA utiliza uma rotina de redes neurais e implementa funções de 

pedotransferência que prevêem os parâmetros  hierarquicamente a partir de dados de classe 

textural dos solos, densidade aparente e de pontos da curva de retenção de água no solo. Os 

valores dos cinco parâmetros (θr, θs, α, η e Ks) de saída do ROSSETA estão listados na Tabela 

1.  

As simulações foram aplicadas a um solo sem vegetação e assumindo que não houve 

evaporação, para um período de 24 h e  com saídas de dados a cada 10 minutos. O tempo 

inicial foi considerado como tempo zero (início da irrigação) e o tempo final (fim da 

irrigação) como o tempo decorrido até a tensão na profundidade de instalação do controlador 

atingir o valor de desligamento. As propriedades físicas do solo foram consideradas uniformes 

no perfil do solo (60 cm de profundidade) e não considerou o fenômeno de histerese Para 
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todos os cenários simulados, o índice de gravidade foi definido para fluxo vertical. Usou-se 

uma função potencial para o escoamento supercial e a drenagem livre a 0,6 m para as 

condições de contorno na superficie e no limite do perfil, respectivamente. Para simular a taxa 

de aplicação da irrigação (5, 10 e 15 mm h
-1

), três diferentes incrementos de chuva foram 

adicionados (por exemplo, para a taxa de aplicação de 5 mm h
-1

, foi incrementado 0,5 cm de 

precipitação a cada hora na chuva acumulada). Os dados de saída da simulação foram: tempo 

de irrigação, lâmina aplicada, tensão da água no solo, contéudo de água, drenagem e 

escoamento superficial. Esses dados foram também utilizados para estimar a eficiência de 

aplicação e eficiência de armazenamento. 

A profundidade de instalação do controlador, que maximiza o armazenamento de água 

no solo sem que ocorram perdas de água por percolação e escoamento superficial, foi 

simulada no SWIMv2.1. Ela foi estimada pela metodologia desenvolvida por Zur et al. 

(1994), em que, é a profundidade na qual o valor de tensão da água no solo é igual a 

capacidade de campo (10 kPa para os solos em estudo) depois de decorrido o tempo 

necessário para aplicar o volume máximo de armazenamento de água no solo na profundidade 

do sistema radicular. Esse volume foi determinado com base nas curvas de retenção (Fig. 14) 

para cada tipo de solo e tensão crítica, ele representa o volume de água retido entre a 

capacidade de campo e a tensão crítica estabelecida (Tabela 2). Esta determinação foi 

realizada para os sete tipos de solos estudados em diferentes condições de taxa de aplicação 

de irrigação, tensão crítica e profundidade de sistema radicular (Z), sendo que foram 

utilizadas as mesmas condições de contorno e parâmetros de entrada do parágrafo anterior.   

 
Tabela 1 - Parâmetros hidráulicos da equação de Van Genuchten (teor de água saturado, θs; teor de água 

residual, θr valor inverso da entrada de ar, α; índice de distribuição de tamanho de poros, n; e 

condutividade hidráulica do solo saturado, KS), densidade aparente (ρ), e percentual de areia, silte e 

argila para os solos em estudos obtidos do programa ROSSETA. Os dados texturais dos solos 

arenoso, argiloso e siltoso não foram fornecidos, pois representam dados médios (DM) de uma série 

de solos 

Tipo de solo ρ  

(kg.dm
-3

) 

Areia 

(%) 

Silte 

(%) 

Argila 

(%) 

Θs 

(cm3cm-3) 

θr 

(cm3cm-3) 

α (cm
-1

) n Ks 

(cm.h-1) 

          

Arenoso DM DM DM DM 0,30 0,057 0,0363 3,23 21 

Argiloso DM DM DM DM 0,515 0,102 0,0309 1,202 1,07 

Siltoso DM DM DM DM 0,476 0,145 0,027 1,349 0,34 

Latossolo 1,5 81 2,7 16,3 0,423 0,025 0,0343 1,463 9,52 

Nitossolo  1,35 28 31,8 40,2 0,505 0,068 0,0301 1,176 7,814 

Neossolo 1,311 88,4 0,4 11,2 0,462 0,127 0,0356 1,926 12,6 

Lavsolo 1,092 27,2 16,9 55,9 0,516 0,247 0,0382 1,369 1,94 
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Figura 14 - Curva de retenção da água no solo para os sete solos estudados entre as tensões de 0 e 60 kPa 
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Tabela 2 – Lâmina de irrigação a ser aplicada (mm) nos diferentes tipos solos nas simulações de determinação 

do posicionamento correto do controlador em função da tensão crítica de acionamento (TASc) 

   

  Lâmina (mm) 

TASc 

(kPa) 

Z 

(cm) 
Arenoso Siltoso Argila Latossolo Nitossolo Neossolo Lavsolo 

15 30 12 8 7 10 6 9 6 

15 60 21 15 13 20 12 17 12 

25 30 12 18 15 21 14 16 13 

25 60 23 35 29 42 27 33 26 

35 30 12 22 20 27 19 20 17 

35 60 24 43 39 54 37 40 34 

45 30 12 25 23 31 23 22 20 

45 60 24 50 46 62 44 44 39 

  

A eficiência de aplicação foi definida pela relação entre a quantidade de água 

incorporada ao solo até a profundidade efetiva do sistema radicular e a quantidade aplicada 

(Eq. 6).  

Ea = ( Var / Vt ) x 100                                                            (6) 

em que, Ear é eficiência de aplicação (%); Var é o volume (mm) de água de um evento de 

irrigação armazenado na zona radicular entre tensão crítica e a Cc (10 kPa); e Vt é o volume 

total aplicado no evento de irrigação (mm). 

A eficiência de armazenamento foi definida pela relação entre o volume de água retido 

na zona radicular efetiva e o volume necessário (Eq. 7).  

Ear = {Var / (Vcc – Va)} x 100                                                 (7) 

em que, Ear é eficiência de armazenamento (%);Var é o volume (mm) de água de um evento de 

irrigação armazenado na zona radicular entre tensão crítica e a Cc (10 kPa); Vcc é o volume de 

água na zona radicular na capacidade de campo (mm) e Va é o volume de água na zona 

radicular antes do evento de irrigação (mm).   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Avaliação em laboratório 

 

Nos oito ajustes da mola de calibração todas as amostras do protótipo II foram capazes 

de acionar e desligar o SI (Fig. 15a e 15b, respectivamente). Os valores de tensão da água no 

solo para ativar (ligar e desligar) o SI seguiram uma tendência crescente de acordo com o 

aumento na deformação da mola. Esta tendência indica que o controlador pode ser 

configurado para ativar o SI em diferentes valores tensões, desde que seja escolhido o ajuste 

específico da mola.   

 

  

Figura 15 - (a) Tensão da água no solo (kPa) requerida para iniciar o sistema de irrigação nas seis amostras do 

protótipo II do controlador de irrigação e (b) Tensão da água no solo (kPa) requerida para desligar o 

sistema de irrigação pelas seis amostras do protótipo II de controlador de irrigação (C1, controlador 

1; C2, controlador 2, .., C6 controlador 6) 

 

 A tensão da água no solo requerida para acionar a irrigação apresentou variação de até 

20% entre as seis amostras de controladores no mesmo ajuste da mola de calibração (Fig. 

15.a). O aumento no ajuste da mola de calibração resultou em um amento na tensão de 

acionamento do SI. Para cada controlador, o ajuste na mola de calibração apresentou uma 

relação linear com a tensão de acionamente variando de 1 a 1,5 kPa mm-1. O aumento no 

ajuste também aumentou a tensão de desligamento do SI (Fig. 15.b). 

Apesar das amostras apresentarem curvas com formato similar há notáveis diferenças 

entre elas. Em geral, nos menores ajuste de compressão da mola a variação da tensão de 

acionamento entre as amostras foi pequena, porém com o aumento no ajuste a variação 

aumentou. A amostra C1 requereu os menores valores de tensão para a tivar o SI (2 a 4 kPa a 
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menos do que os valores utilizados pela média das amostras). Ao contrário, C2 requereu de 1 

a 3 kPa a mais. Os valores requeridos de tensão na C5 para ativar o SI foram cerca de 1kPa 

acima dos valores médios das amostras. Porém, os valores de desvio padrão não aumentaram 

com o aumento da tensão crítica de acionamento (10 ± 1,38 kPa; 15 ± 1,32 kPa; 20 ± 1,37 kPa 

e 25 ± 1,3 kPa).  

Uma variável importante a ser analisada é a diferença entre a tensão para acionar e 

desligar o SI, porque o seu valor influencia no tempo de irrigação, e, por conseguinte, na 

lâmina de água a ser aplicada em cada irrigação. Em geral, as amostras apresentaram 

diferença média em tensão entre o acionamento e desligamento de 3,47 ± 0,94 kPa (Fig. 16). 

Sendo que, esse valor é menor nos ajustes menores (2,5 ± 0,29 kPa) e é maior em ajustes 

maiores (5 ± 0,89 kPa). Em 65% dos ajustes da mola de calibração as amostras C3, C4, C5 e 

C6 apresentaram valores de diferença iguais. E nos outros 35%, as amostras C3, C4 e C5 

mostraram uma diferença de 1 kPa menor do que os valores médios. C1 obteve as menores 

diferenças em todos os ajustes (1 kPa nos menores ajustes e 3 kPa nos maiores, a menos do 

que os valores médios). Contrariamente, C2 mostrou diferenças que variaram de 1 a 4 kPa a 

mais do que os valores médios de acordo com aumento do ajuste da mola de calibração. 

 

Figura 16 - Diferença entre a tensão de acionamento e desligamento do SI para cada amostra (C1, controlador 1; 

C2, controlador 2, .., C6 controlador 6) do protótipo II 

 

4.1.1 Forças atuantes no acionamento do controlador 

 

Uma avaliação mais detalhada da variação do desempenho das amostras do protótipo 

II nos diferentes ajustes da mola de ajuste foi realizada analisando a influência de cada força 

atuante na ativação do controlador.  
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4.1.1.1 Força requerida para ativar a válvula de três vias  

 

A válvula de três vias tem um pino de ativação (Fig. 5.4), sendo que o seu 

deslocamento comanda a ativação da válvula. Na tabela 3 se encontra o deslocamento 

(comprimento) mínimo necessário do pino para ativar a válvula e a força 

correspondentemente, bem como a força necessária para atingir o curso total (deslocamento 

máximo de 3 mm do pino de ativação). A válvula de três vias utilizada é projetada para 

trabalhar com ar (pneumática) e no catálogo do fabricante o deslocamento mínimo para ativar 

a válvula é de 1,5 mm. No entanto, as amostras testadas requereram um maior deslocamento 

para permitir o fluxo de água. C1, C3 e C6 requereram 2 mm de deslocamento para ativar a 

válvula e força de 5,18 ± 0,4 N, 5,57 ± 0,69 N e 5,17 ± 1,24 N, respectivamente. C4 e C5 

requereram o mesmo deslocamento (2,4 mm), no entanto com uma diferença de 3 N na força. 

C2 requereu o maior deslocamento (2,6 mm). No geral, a variação da força requerida para 

ativar a esse componente do controlador foi pequena (cinco amostras apresentaram desvio 

inferior a 1 N), apenas C4 mostrou um desvio maior que 1 N dos valores médios. A força para 

atingir o curso total do pino de ativação foi de aproximadamente 7,07 ± 0,8 N para todas as 

amostra. Este valor é menor do que o apresentado no catálogo do fabricante (14 N). A força 

requerida para ativar a válvula de três vias é constante para os diferentes ajustes da mola de 

calibração. 

Tabela 3 - Comprimento e força mínimos e força para curso total (3 mm de deslocamento) para ativar a válvula 

de 3 vias nas seis amostras do protótipo II de controlador de irrigação (C1, válvula do controlador 1; 

..; C6, válvula do controlador 6) 

Amostra Comprimento mínimo (mm) Força mínima (N) Força para curso total (N) 

C1 2 5,18 ± 0,34 8,16 ± 0,35 

C2 2,6 4,98 ± 1,24 6,57 ± 0,60 

C3 2 5,57 ± 0,69 7,56 ± 0,35 

C4 2,4 7,56 ± 0,69 6,57 ± 0,91 

C5 2,4 4,78 ± 0,00 6,17 ± 0,34 

C6 2 5,17 ± 1,24 6,97 ± 0,34 

Média   7,07 ± 0,80 

4.1.1.2 Força requerida para ativar a mola de calibração  

 

A força exercida pela mola de calibração foi dividida em duas forças para melhor 

compreensão. Uma delas é a força requerida para superar a força da mola em determinado 

ajuste (Fmola). A segunda é a força requerida para deformar a mola de calibração (FDMAV) no 
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comprimento mínimo para ativar o pino da válvula de três vias. As curvas da relação de força 

versus comprimento da mola das seis amostras de molas de calibração testadas mostraram 

formatos semelhantes, com a Fmola gradualmente aumentado com a deformação da mola (Fig. 

17.a). Os valores de força das seis amostras de molas, entre as deformações de 0 e 10 mm, 

apresentaram  desvios dos valores médios menores do que 1N (Fig 17.b). Entretanto, a 

amostra C6 variou no ajuste 12 e 14 mm e mostrou um desvio de 5 N da média. Este 

componente é importante, pois é o ajuste da mola que permite o controlador ativar o SI em 

diferentes tensões. 

  

Figura 17 - (a) Força necessária para superar a força da mola de calibração em um ajuste específico; (b) desvio 

da força em relação aos valores médios das seis amostras do protótipo II de controlador de irrigação 

(C1, mola do controlador 1;...; C6, mola do controlador 6) 

 

A FDMAV (Fig. 18a) das amostras em todos os ajustes foi pequena (3,20 ± 0,90 N). 

Assim como Fválvula, os valores de FDMAV foram praticamente constantes com o incremento no 

ajuste. Os resultados de FDMAV mostraram pequena variação na maioria dos ajustes, 

principalmente entre 0 e 10 mm. No entanto, no ajuste de 12 mm, C1 e C6 mostraram desvios 

dos valores médios de 1,5 e 3,2 N, respectivamente. No ajuste de 14 mm, ambos C1 e C3 

mostraram desvios de 1,4 N. A descontinuidade na linearidade dos valores médios foi devida 

principalmente à elevada variação de C6 no ajuste de 12 mm. 
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Figura 18 - (a) força (N) requerida para deformar a mola de calibração no comprimento mínimo para ativar o 

pino da válvula de três vias; (b) desvio dos valores médios das seis amostras do protótipo II de 

controlador de irrigação (C1, mola do controlador 1;...; C6, mola do controlador 6) 

 

4.1.1.3 Força requerida para superar a resistência  

 

A Força de resistência representa todas as forças que não podem ser medidas 

individualmente e que atuam no sentido inverso da força de acionamento dos controladores 

(por exemplo, o atrito e a resistência do diafragma). Esta força foi estimada pela Equação 1. 

Comparando com os outros três componentes de forças, a força de resistência apresentou os 

maiores valores. A força de resistência aumentou progressivamente com o incremento no 

ajuste da mola de calibração (Fig. 19a). No entanto as amostras apresentaram variação 

significativa entre elas. Ambas C1 e C2 mostraram tendência para aumentar o desvio em 

relação aos valores médios com o aumento do ajuste (Fig. 19b). A força de resistência em C1 

foi 7,8 ± 2,32 N menor que a dos valores médios. Contrariamente em C2 foi 10,66 ± 2,58 N 

maior. C5 também mostrou uma grande variação em relação aos valores médios (5,4 ± 2,22 

N), porém sem tendência de aumento com o incremento no ajuste da mola de calibração. C3 e 

C4 apresentaram os menores desvios (± 1 N) em todos os ajustes. C6 mostrou um baixo 

desvio (1,58 ± 0,58 N) entre os ajustes 0 e 10 mm, mas em ajustes maiores mostrou desvio de 

-3,15 ± 0,89 N. 
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Figura 19 - (a) Força para superar a resistência; (b) desvio da força de cada amostra em relação aos valores 

médios das seis amostras do protótipo II de controlador de irrigação (C1, mola do controlador 1;...; 

C6, mola do controlador 6) 

  

4.1.1.4 Contribuição percentual de cada componente de força  

 

As forças FDMAV e Fválvula mostraram significativa influência na ativação do SI em 

tensões críticas baixas (7,5 kPa), 10% e 22%, respectivamente (Fig. 20; Tabela 4). Entretanto, 

com o aumento na tensão, ocorre uma gradual redução na contribuição dessas duas forças. Em 

altas tensões (25 kPa) suas contribuições foram de 5,64% e 7%, respectivamente. 

Simultaneamente, a força da mola de calibração se comporta de maneira oposta, ela aumenta 

gradativamente a sua contribuição com o aumento da tensão crítica. Em baixas tensões (7,5 

kPa), ela praticamente não exerce influência, no entanto, em altas tensões (25 kPa), a sua 

influência é em torno de 25%. A Força de resistência foi o componente de força dominante 

em todos os ajustes avaliados, sendo que sua contribuição no acionamento do SI é em torno 

de 67,8 ± 5,7%. C2 foi a amostra que apresentou os maiores valores de contribuição da 

Fresistência (72%) e também a que requereu os maiores valores de tensão para acionar o SI. 

Inversamente, C1 e C4 apresentaram os menores valores de Fresistência, 61,4% e 63,3%, 

respectivamente, e foram as amostras que requereram os menores valores de tensão para 

acionar o SI.  

Fválvula contribuiu com cerca de 11,6 ± 2,9% no total das forças para acionar o SI, e C4 

foi a amostra que apresentou maior valor de contribuição desta força (15,4%). A FDMAV foi o 

componente de força com a menor influência (5,8 ± 1,2%). A Fmola é a que representa a força 

com a segunda maior contribuição no acionamento do SI (14,8 ± 1,4%), sendo que C1 foi a 

amostra com maior valor de contribuição deste componente (17%) e C2 foi a menor (12,8%). 
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Figura 20 - (a) Força requerida (e desvio padrão) para superar a forças opostas ao acionamento do controlador; 

b) Valores médios da contribuição das quatro componentes de forças atuantes para acionar o SI em 

cinco diferentes tensões críticas 

 

A Fmola foi o componente de força que mostrou o menor coeficiente de variação (CV% 

= 4,7). Em 80% dos ajustes, o desvio das seis molas foi inferior a 1N, sendo que este 

componente é o único que pode ser configurado. As forças da FDMAV e da Fválvula foram os 

componentes de força que apresentaram os maiores coeficiente de variação, 16,87% e 

23,91%, respectivamente. No entanto, as suas contribuições para a ativação SI são baixas. 

Como resultado, esses dois componentes de força tem pouca influência na variação entre as 

amostras, como pode ser observado nas baixas tensões críticas, em que as suas contribuições 

representam 30%, a variação entre as amostras foi pequena. Entretanto, a resistência que é a 

componente de força dominante, pois sua contribuição no acionamento do SI é de 68 ± 5,7%, 

apresentou CV de 16%.  Portanto, a resistência também é o componente dominante na 

(a) 
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variação entre as amostras, pois a resistência é função da precisão no processo construtivo dos 

protótipos, sendo assim, redução na variação entre as amostras pode ser obtida melhorando o 

processo de construção dos protótipos.  

 
Tabela 4 - Valores médios (μ) e coeficiente de variação (CV) da influencia de cada componente de força que 

atua no acionamento do controlador em diferentes tensões críticas de água no solo (TASc) 

 
TASc 

(kPa) 

Componente de força 

Válvula FDMAV Mola Resistência 

μ (N) CV(%) μ (N) CV(%) μ (N) CV(%) μ (N) CV(%) 

7,5 5,54±0,7 12,6 3,15±0,06 1,82 0,40±0,10 25 17,35±2,4 13,84 

10 5,54 ±0,7 12,6 3,05±0,33 10,80 3,22±0,17 5,36 23,45±2,24 9,55 

15 5,54 ±0,7 12,6 3,05±0,27 8,91 8,69±0,23 2,64 35,6±5,6 15,72 

20 5,54 ±0,7 12,6 3,42±0,54 15,70 13,60±0,21 1,58 47,96±3,6 7,50 

25 5,54 ±0,7 12,6 3,32±1,33 40,23 19,97±1,49 7,47 59,31±9,66 16,29 

 

4.1.2 Calibração individualizada do controlador 

A avaliação das seis amostras do protótipo II mostrou uma variação considerável entre 

elas. Para acionar o SI, o coeficiente de variação entre as amostras foi de 12%, 9%, 10% e 

9%, para as tensões de acionamento de 10, 15, 20 e 25 kPa, respectivamente. Outros tipos de 

controladores de irrigação que usam sensores de tensão da água no solo para acionar o SI 

apresentaram problemas semelhantes quando utilizada uma calibração geral (IRMAK; 

HAMAN, 2001; LEIB; JABRO; MATTEWS, 2003). McCann, Kincaid e Wang (1992) 

relataram CV de 11% na leitura de tensão de 49 sensores watermark. 

 Como no experimento não foi estabelecido nenhum tratamento padrão (testemunha) 

para comparar o desempenho do controlador, os resultados de cada amostra do protótipo II 

fora comparados em relação aos valores médios das amostras. Os dados da Figura 15 foram 

correlacionados e se obtiveram equações lineares da relação de tensão e compressão da mola 

de calibração. Estas equações foram utilizadas para determinar o ajuste necessário em cada 

amostra de controlador para acionar o SI na tensão crítica dos valores médios. O desvio de 

cada amostra do protótipo II em relação aos valores médios para cada tensão crítica foi 

comparado (Fig. 21). Observou-se que apenas a metade das amostras ativou (ligaram e 

desligaram) o SI no mesmo ajuste. A outra metade mostrou desvio no ajuste da mola de 
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calibração, que variou de - 4 mm a 2 mm para iniciar o SI (Figura 21a) e de – 3 mm a 1 mm 

para desligar o SI (Figura 21b). Estes resultados sugerem que os controladores quando 

submetidos a uma calibração única (geral) não são exatos na ativação do SI.  

 

  

Figura 21 - (a) Desvio no ajuste da mola de calibração necessária para acionar o SI na mesma tensão de água no 

solo, (b) Desvio no ajuste da mola de calibração necessária para desligar o SI na mesma tensão de 

água no solo 

 

Uma alternativa para melhorar a precisão dos controladores na ativação do SI é fazer 

uma calibração individual para cada amostra. Na tabela 5 é apresentada a calibração da mola 

em cada amostra de controlador para acionar o SI em quatro diferentes tensões (10, 15, 20 e 

25 kPa). Porem só é possível calibrar o acionamento ou desligamento do SI. Se o controlador 

for calibrado para acionar o SI em uma tensão de 25 kPa, o SI será desligado quando a tensão 

cair para 15 ± 2,5 kPa. Analogamente, se for calibrado para desligar o SI em uma tensão de 15 

kPa, o SI será acionado em tensão crítica de 11 ± 1,1 kPa.  

 A calibração individualizada de cada amostra do protótipo II melhorou 

significativamente a precisão na tensão de acionamento do SI (Tabela 6).  A incerteza foi 

reduzida praticamente pela metade, sendo que os valores dos desvios a redução foi mais 

significativa. O desvio máximo que é de 2,1; 2,3 e 3,8 kPa para as tensões de acionamento de 

15, 20 e 25 kPa com calibração geral é reduzido para 0,3; 0,6 e 0,3 kPa, respectivamente. A 

calibração individualizada reduziu os valores dos desvios na tensão de desligamento do SI, 

porém não foi observado reduções na incerteza.  

Simulou-se o de desempenho da irrigação em para cenários com o controlador 

calibrado com calibração geral e com calibração individualizada, em um solo argiloso e com o 

controlador em três profundidades de instalação (15, 30 e 45 cm). Os resultados de lâmina 
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infiltrada e seu coeficiente de variação para o solo com o controlador simulado com uma 

calibração geral foram de 17,5 mm (5%), 38 mm (5%) e 57 mm (5%) mm para a 

profundidade de instalação de 15, 30 e 45 cm, respectivamente. Na simulação com a 

calibração individual os resultados foram de 18,1 mm (4%), 38,6 mm (2%) e 57 mm (1%). Se 

tomados como critérios de cenários de recomendação do controlador apenas aqueles onde os 

valores de CV são menores do que 5%, a calibração geral inviabiliza a utilização do 

controlador proposto (protótipo II).  

 

Tabela 5 - Calibração individual da mola de calibração (mm) de cada amostra do protótipo II de controlador para 

acionar e desligar o SI em diferentes tensões de água no solo (TAS) 

 

Tabela 6 - Valores médios, desvio médio absoluto, desvio padrão e incerteza da tensão da água no solo (TAS) 

observado na avaliação do protótipo II com calibração geral e com calibração individualizada de cada 

amostra (*) 

 TAS média Desvio absoluto Desvio máximo Incerteza 

Acionamento 

15 1,54 2,1 0,41 

20 1,77 2,3 0,43 

25 2,65 3,8 0,72 

Acionamento* 

15 0,25 0,3 0,25 

20 0,6 0,6 0,42 

25 0,3 0,3 0,2 

Desligamento 

10 0,98 1,1 0,22 

15 1,16 1,3 0,26 

20 1,38 2,5 0,5 

Desligamento* 

10 0,5 0,5 0,35 

15 0,6 0,6 0,45 

20 0,4 0,5 0,35 

 

Amostra Ajuste da mola de calibração (mm) 

 
TAS para acionar o SI (kPa)  TAS para desligar o SI (kPa) 

10  15  20  25  10  15  20  25  

C1 4 8 13 18 6 11 15 20 

C2 2 5 8 12 6 10 14 18 

C3 3 7 10 14 5 9 13 18 

C4 2 6 10 14 4 9 13 17 

C5 2 6 9 13 4 8 12 16 

C6 3 6 10 14 5 9 14 18 

Média 2 6 10 14 5 9 14 18 
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4.2 Avaliação em campo 

4.2.1 Controle da irrigação em vasos  

 

A Figura 22 apresenta valores diários de tensão da água no solo de nove vasos 

cultivados com grama e os eventos de irrigação acionados pelas amostras do protótipo I de 

controlador de irrigação. Foram avaliadas dez amostras, porém, no vaso 3 o controlador não 

acionou o SI durante o período de avaliação. A maioria dos picos de tensão coincide com 

eventos de irrigação. Sendo que nos casos em que não houve irrigação, o declínio na tensão 

foi devido à quebra da coluna de água do tensiômetro (entrada de ar). Os controladores foram 

configurados para acionar o SI em tensão de 25 kPa. Entretanto, em apenas três vasos os 

controladores acionaram o SI em valores de tensão próximos ao configurado. Enquanto que, 

nos outros vasos, foram observadas tensões superiores a 30 kPa. 

No vaso 1 (Fig. 22.a), o controlador C1 acionou 2 vezes a irrigação, sendo que o 

primeiro evento de irrigação foi acionado antes de a tensão atingir o valor de 25 kPa, porém a 

segunda irrigação foi acionada ao atingir 28 kPa. No vaso 2 (Fig. 22.b), o controlador acionou 

quatro vezes a irrigação, sendo que em apenas uma delas a tensão crítica foi abaixo da 

programada (10 kPa). Nas outras irrigações foram acionadas quando a tensão atingiu valores 

muito superiores aos programados. No vaso 4 (Fig. 22.c), foi onde o controlador acionou o SI 

mais vezes, 11 vezes. Todas as irrigações foram efetuadas em tensões menores que 25 kPa.  

No vaso 5 (Fig. 22.d), o controlador acionou o SI 7 vezes, mantendo a tensão sempre abaixo 

de 30 kPa. Em sua maioria, as irrigações ocorreram quando a tensão atingiu valores próximos 

de 15 kPa. No vaso 6 (Fig. 22.e), o controlador acionou o SI 5 vezes, sendo que em duas a 

tensão crítica foi superior a 25 kPa. O controlador do vaso 7 acionou 7 vezes o SI (Fig. 22.f), 

das quais duas foram acionadas com tensões muitos superiores à estabelecida (42 e 36 kPa). O 

controlador do vaso 8 acionou o SI 5 vezes (Fig 22.g), sendo que em apenas uma situação a 

tensão de acionamento foi superior a 25 kPa. No vaso 9, o controlador acionou o SI 3 vezes 

em valores de tensão próximos de 12 kPa. No vaso 10, o controlador apenas acionou o SI uma 

vez. 
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Figura 22 - Tensão da água no solo medido a 15 cm de profundidade nos vasos cultivados com grama e os 

eventos de irrigação acionados pelas nove amostras do protótipo I de controlador de irrigação (C1, 

controlador instalado no vaso 1;..; C6, controlador instalado no vaso 6) 

Embora os resultados dessa avaliação preliminar tenham mostrado grande variação na 

tensão de acionamento dos controladores que foram calibrados para acionar o SI em tensão de 

25 kPa, eles comprovaram que os controladores foram capazes de ligar e desligar o SI. As 

variações devem-se às diferenças entre as próprias amostras e as variações temporais para as 

mesmas amostras, devido ao processo artesanal de construção utilizado. Embora não tenham 
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sido quantificadas as forças atuantes na ativação dessas amostras de controlador, foi 

observado uma significativa variação na força requerida para ativar a válvula de 3 vias. Essa 

variação se deve as diferenças na construção dos canais no êmbolo da seringa. Como essas 10 

amostras do  protótipo I foram as primeiras a serem construídos e avaliadas, esse experimento 

forneceu informações importantes para melhorar a construção das outras seis amostram que 

foram avaliados no experimento no pomar.  

4.2.2 Controle da irrigação em pomar de fruteiras 

 

As leituras de tensão da água no solo nas seis linhas de plantas durante os 64 dias de 

avaliação são mostradas na Figura 23, que também mostra os dias em que o SI foi acionado 

em cada linha pelo protótipo I de controlador de irrigação. Todas as amostras do protótipo 

testado foram capazes de ligar e desligar o SI, sendo que, os picos de tensão coincidiram com 

os eventos de irrigação. O controlador (C2) instalado na linha 2 acionou 16 vezes o SI, toda 

vez que a TSA atingiu valores de 18,5 ±0,89 kPa. Os controladores da linha 3 (C3) e linha 4 

(C4) acionaram o SI 11 e 7 vezes quando a TSA atingiu valores de 19,1 ±1,3 kPa e 17,5 ±1,16 

kPa, respectivamente. Contrariamente, nas linhas 1 e 6 mostraram grande variação nos valores 

de tensão em que os controladores iniciaram a irrigação quando comparado ao valor 

estabelecido (20 kPa), – 7,5 and + 10,8 kPa, respectivamente. O controlador (C1) instalado na 

linha 1 acionou a irrigação em baixos valores de TSA (12,5 ±0,39 kPa) e acionou a irrigação 

mais frequentemente, 26 vezes. Já o C6 acionou o SI quatro vezes em altos valores de tensão 

(30,8 ±4,5 kPa). No geral, quanto maior o valor de tensão utilizado para acionar o sistema de 

irrigação menor foi a frequência de acionamento. Resultados similares foram obtidos em 

outras pesquisas (HOPPULLA; SALO, 2007; MUNOZ-CARPENA et al., 2008; DABACK et 

al., 2011). Outra explicação para justificar a maior frequência de irrigação nas linhas 1, 2 e 5 

(27, 16 e 15 eventos de irrigação, respectivamente) é que as plantas nessas linhas estavam em 

fase de frutificação e floração. Durante estas fases o aumento da taxa de transpiração leva à 

maior absorção de água pelas raízes (DABACH et al., 2011).  

Os menores valores de tensão da água no solo foram observados nos dias chuvosos 

(tensões próximos de 3 kPa). No dia 46, uma precipitação de 15,7 mm ocorreu e promoveu 

uma queda nos valores de tensão e um evento de irrigação foi evitado na maioria das linhas de 

irrigação. No final do período de avaliação choveu durante cinco dias (nos dias 57, 61, 62 e 

63), com um total de precipitação de 113 mm. Para o período sem chuva (primeiros 50 dias de 

avaliação) os menores valores de tensão da água no foram em média 5,1; 6,5; 5,9; 5,8; 6,5 e 



70 

 

5,7 kPa, para as linhas de plantas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Entretanto, os valores 

utilizados pelos controladores para desligar o SI foram mais altos: 7,3 ±0,4; 14,5 ±1,1; 10,3 

±2,2; 9,4 ±0,4; 8,3 ±0,4, e 7,9 ±1,43 (Tabela 7). Isto sugere que depois que o SI foi desligado, 

a frente de molhamento no solo continuou em movimento descendente, contribuindo para o 

aumento do conteúdo de água no solo e redução da tensão.  

Apesar de todas as seis amostras do protótipo ter sido capazes de ativar o SI (ligar e 

desligar), apenas metade das delas (C2, C3 e C4) funcionou de modo satisfatório durante todo 

o período, sendo que o critério para classificar o desempenho do controlador de irrigação 

como satisfatório foi um desvio de 10% da tensão crítica de acionamento, 20 ± 2 kPa 

(MIRANDA et al., 2005). C1 acionou a irrigação e manteve a tensão da água no solo em 

valores menores que o estabelecido, no entanto com uma grande diferença nos valores 

utilizados para acionar o SI (12,5 ± 0,4 kPa). Inversamente, C5 e C6 acionaram o SI em 

valores de tensão acima do limite predefinido. Considerando-se que as amostras do protótipo 

foram submetidas a uma calibração única (mesmo ajuste na mola de calibração), as diferenças 

entre elas são predominantemente devidas à falta de precisão no processo de construção dos 

protótipos (processo realizado manualmente). Além disso, este problema é crítico 

principalmente na construção da válvula de três vias, em que uma pequena variação pode 

afetar de forma intensa a força de resistência. Com isso o protótipo I foi remodelado para 

substituir a válvula de três vias (construída manualmente na oficina da ESALQ com seringas 

de vidro) por uma válvula de três vias fabricada industrialmente. O protótipo com a nova 

válvula foi denominado protótipo II.  

O valor de tensão da água no solo estabelecido para acionar o SI foi de 20 kPa, mas o 

valor médio da tensão de acionamento dos 79 eventos de irrigação realizados pelas seis 

amostras do controlador foi de 17,8 ± 4,9 kPa (Tabela 8). O alto valor do desvio padrão 

mostra a inviabilidade do uso do protótipo I com calibração geral para controle da irrigação. 

Por outro lado, se em vez de realizar uma calibração geral for realizada uma calibração 

individual para cada amostra a precisão do controlador pode ser melhorada. Para as tensões de 

acionamento de 13 e 18 kPa o desvio máximo foi reduzido para 1,1 e 0,9 kPa, 

respectivamente, quando considerado calibrado individualmente. Para as tensões maiores (22 

e 30 kPa) não foram observadas reduções consideráveis na incerteza do controlador devido ao 

pequeno número de eventos de irrigação considerado. A calibração geral não promove 

melhoria significativa no desligamento do SI. Como é apenas possível calibrar o acionamento 

ou o desligamento por controlador, é recomendado realizar a calibração para o acionamento.  
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Figura 23 - Tensão da água no solo medido a 15 cm de profundidade e eventos de irrigação em um calendário 

diário. (C1, controlador instalado na linha 1;...; C6, controlador instalado na linha 6) 
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Tabela 7 - Dados do experimento em pomar de fruteiras 

Linha de 

plantas 

Tensão para 

iniciar o SI 

Tensão para 

desligar o SI 

a irrigação 

Diferença 

em tensão 

na água no 

solo 

Número de 

irrigações 

Tempo das 

irrigações 

 (kPa) (kPa) (kPa)  (h) 

1 12,6 (3%) 7,3 (6%) 5,3 (13%) 26 2,26 (35%) 

2 18,5 (5%) 14,5 (7%) 3,9 (19%) 16 4,05 (26%) 

3 19,1 (7%) 10,3 (21%) 8,8 (30%) 11 11  (31%) 

4 17,9 (4%) 9,4 (4%) 8,5 (11%) 7 6,07 (37%) 

5 21,9 (17%) 8,4 (5%) 13,5 (29%) 15 2,92 (12%) 

6 32,2 (13%) 7,9 (18%) 24,3 (12%) 4 0,95 (11%) 

 

 

Tabela 8 - Valores médios, desvio médio absoluto, desvio padrão e incerteza da tensão da água no solo (TAS) 

observado na avaliação do protótipo I com calibração geral e com calibração individualizada de cada 

amostra (*) 

 TAS média Desvio médio Desvio padrão Incerteza 

Acionamento 17,8 3,09 4,91 1,15 

Acionamento* 

13 0,68 1,1 0,46 

18 0,75 0,9 0,46 

22 2,63 3,6 1,92 

30 3,16 4,5 4,75 

Desligamento 9,5 2,34 2,87 0,67 

Desligamento* 

14 0,94 1,2 0,6 

10 1,63 2,2 1,4 

8 0,73 1 0,57 

 

Para um determinado solo, quanto maior a tensão crítica maior é quantidade de água a 

ser aplicada em cada evento de irrigação, pois um maior volume de água é necessário para 

repor a umidade à capacidade de campo (ZUR et al., 1994; STIRZAKER; HUTCHINSON, 

2005; DABACK et al., 2011). Entretanto, o tempo das irrigações nas seis linhas de plantas 

não obedeceu a essa tendência (Tabela 7). Nas linhas de plantas 2 e 4, onde os valores de 

tensão crítica foram menores que na linha 5, a duração da irrigação foi maior. Além disso, as 

linhas 3 e 6 mostraram uma grande discrepância em comparação com as outras. Na linha 3, a 

irrigação levou 11 horas para alterar a tensão de 19,1 kPa para 10,3 kPa. Já na linha 6 em 

apenas 0,95 h a tensão reduziu de 32,2 kPa para 7,9 kPa depois de iniciado o SI. Nessas duas 

linhas pode ter ocorrido fluxo preferencial. Sendo que na linha 6 o caminho preferencial pode 

ter sido no sentido da localização do controlador (C6), resultando em rápida chegada da frente 

de molhamento e um tempo de irrigação curto. Inversamente, na linha 3 o caminho 

preferencial deve ter sido no sentido contrário à localização do controlador C3 que resultou 

em chegada tardia da frente de molhamento e um tempo de irrigação longo. 
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Também foi observada variação (11 a 37%, Tabela 7) na duração de cada evento de 

irrigação dentro da mesma linha de planta ao longo do período de avaliação. Munoz-Carpena 

et al. (2008) relataram também a ocorrência desse tipo de variação em sistemas de irrigação 

controlados com base em tensiometria (51% a 90%) e em outros sensores de solo (49% a 

52%). Os autores atribuíram essas variações, em parte, à variabilidade nas propriedades da 

água no solo, bem como, a variação dos sensores submetidos a uma única calibração. Para o 

presente estudo, o sistema de irrigação por gotejamento pode também ter contribuído para 

essa variação, uma vez que, com a utilização desse sistema geralmente não se formam bulbos 

molhados uniformes (COELHO; OR, 1996). 

4.2.3 Efeito da temperatura do ar no acionamento da irrigação  

 

As seis amostras do protótipo I de controlador acionaram o SI no total de 80 vezes, 

durante o período de avaliação. De acordo com os resultados apresentados na Tabela 9, a 

maioria destes eventos de irrigação (58,75%) ocorreu durante o período noturno (18:00-

06:00) e 41,25% durante o dia (6:00-18:00). 64% dos eventos de irrigação no período diurno 

ocorreram no início da manhã (06:00 às 10:00 h) e fim de tarde (16:00 às 18:00 h), por 

exemplo, na linha 6 (cultivado com lichia), 75% dos eventos de irrigação ocorreram durante o 

dia, mas aconteceram no início da manhã. Nas linhas 2 (cereja asiática) e 3 (pitanga) quase 

todos os eventos de irrigação (93,75% e 90,91%, respectivamente) ocorreram no período de 

16:00 h -10:00 h (horários menos quentes do dia) .  

A maioria dos eventos de irrigação ocorreu durante horários da noite, de manhã cedo e 

no final da tarde, em função dos maiores valores de tensão da água no solo ter sido observado 

nesses horários. Ao passo que, entre 10 horas da manhã e meio dia os valores de tensão 

tenderam a decrescer e foram instáveis. A fim de avaliar melhor esse fenômeno (Fig. 24) 

foram selecionados dados de tensão para alguns dias específicos (sem ocorrência de eventos 

de irrigação e de precipitação). A tensão geralmente diminuiu do nascer do sol (06:00 h) para 

o meio do dia solar (10:00 h às 12:00 h), e, em seguida, aumentou a partir do meio do dia 

solar para o nascer do sol seguinte. Camargo (2012) observou instabilidade nas leituras dos 

tensiômetros realizadas nas horas mais quentes do dia (09:00 até 17:00). Dabach et al. (2011) 

também observaram a mesma instabilidade. Nas duas pesquisas citadas, a tomada de decisões 

de quando irrigar durante a instabilidade nas leituras de tensão limitou irrigações nos horários 

mais quentes do dia. Dabach et al. (2011) programaram o sistema para irrigar apenas no turno 

noturno quando as leituras são mais estavéis.  
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Tabela 9 - Horários em que cada evento de irrigação foi acionado 

Linha 

lateral 

Número 

de 

Irrigações 

Durante o dia  Durante a noite 

  6:00-11:59h 12:00-17:59h 
18:00-

23:59h 
0:00-5:59h 

1 27 3,70% 40,74% 29,63% 25,93% 

2 16 18,75% 6,25% 50,00% 25,00% 

3 11 9,09% 18,18% 63,64% 9,09% 

4 7 0,00% 14,29% 42,86% 42,86% 

5 15 40,00% 26,67% 33,33% 0,00% 

6 4 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

total 80 17,50% 23,75% 40,00% 18,75% 

 

A literatura sobre tensiometria e sensores de umidade do solo, sugere que o padrão de 

leituras diurnas de tensão da água no solo observada neste estudo é universal para diferentes 

tipos de solo (NYHAN; DRENNON, 1990; COELHO; TEIXEIRA, 2004; DABACH et al., 

2011). Nyhan e Drennon (1990) avaliaram o desempenho do conjunto tensiômetro/sensor de 

pressão para monitorar a tensão de água do solo em ambiente natural e ambiente com controle 

de temperatura. Os autores observaram efeito da temperatura sobre a tensão medida apenas no 

ambiente natural. A queda da tensão durante as horas mais quentes do dia é influenciada pela 

sensibilidade dos sensores de pressão à temperatura, ao processo de redistribuição de água no 

solo e à expansão de ar dentro do tensiômetro com o aumento da temperatura (WARRICK et 

al., 1998). Uma das recomendações para minimizar esses efeitos consiste em efetuar as 

leituras no período menos quente do dia, geralmente pela manhã. Porém para culturas 

irrigadas com alta freqüência faz-se necessário efetuar mais leituras. A instabilidade na tensão 

durante os horários mais quentes são da ordem de aproximadamente ± 2 kPa. Dependendo da 

faixa de tensão avaliada e da curva de rentenção do solo, essa variação pode representar uma 

variação significativa no volume aplicado ou um atraso no momento de irrigação, podendo 

causar estresse hídrico na planta.   
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Figura 24 - Leituras da tensão da água no solo no controlador de irrigação versus o tempo na escala horária a 15 

cm de profundidade nas seis de linhas de plantas 
 

4.3 Simulações de desempenho do controlador  

 

A lâmina de água infiltrada no perfil do solo é função do tempo em que a frente de 

molhamento leva para atingir a profundidade de instalação da cápsula cerâmica do 

tensiômetro. Uma vez que a frente de molhamento atinge esta profundidade, o controlador 

desliga o SI. Na simulação de controle da irrigação utilizando um controlador instalado em 

diferentes cenários de controle (diferentes: profundidades, tensões críticas de acionamento, 

taxas de aplicação da irrigação e tipos de solo) a lâmina aplicada aumentou com aumento da 

profundidade de instalação do controlador, da tensão de acionamento e da taxa de aplicação 

de irrigação (Tabela 10). Esses resultados eram esperados, uma vez que, quanto maior a 
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profundidade do sistema radicular e menor o conteúdo de água no momento da irrigação 

maior é o volume de água para repor a umidade do solo à capacidade de campo. Já que, 

segundo a equação 8 (RUBIN; STEINHARDT, 1963) o tempo requerido pela frente de 

molhamento para atingir uma determinada profundidade é diretamente proporcional à 

profundidade e inversamente ao conteúdo inicial de água e à taxa de aplicação da irrigação. 

Resultados similares foram obtidos por Stirzaker e Hutchinson (2005) e Zur et al. (1994).  

 T = d (θwf - θi) / (IR - Kθi)                                                        (8) 

Sendo T é o tempo para a frente de molhamento alcançar a distância d; d é a distância até a 

profundidade desejada; IR é a taxa de aplicação da irrigação; Kθi é a condutividade do solo 

não saturado para o conteúdo inicial de água; θwf é o conteúdo de água atrás da frente de 

molhamento; e θi é o conteúdo inicial de água. Os valores de Kθi são geralmente de 2 ou 3 

ordens de grandeza inferiores à taxa de aplicação da irrigação, de modo que ests pode ser 

negligenciada (ZUR et al., 1994; STIRZAKER; HUCTHINSON, 2005). 

A lâmina aplicada aumentou com o aumento da profundidade de instalação do 

controlador, sendo que, nas profundidades de 30 cm ela foi 2,3 vezes maior que nas 

profundidades de 15 cm e 3,3 vezes nas profundidades de 45 cm. Dos 102 cenários simulados, 

em 24 deles o coeficiente de variação foi maior que 4%, sendo que desse total, 83% foram 

observados em cenários com o controlador instalado a 15 cm de profundidade. Nas maiores 

profundidades (30 e 45 cm), esse percentual de cenários com CV> 4% foi de 8%, ou seja, 

com o aumento na profundidade de instalação do controlador ocorre redução no coeficiente de 

variação do volume de água aplicado. Isso se deve ao fato de que, quanto maior a 

profundidade, maior é o volume aplicado e menor é a significância da variação. 

 Com o aumento da tensão crítica de acionamento do SI (com exceção do solo 

arenoso) foi observado aumento na lâmina de água aplicada (Tabela 10). As lâminas nos 

cenários com tensão crítica de 25 kPa foram em média de 24%, 22%, 22%, 21%, 15% e 18% 

maiores do que nos cenários com tensão de 15 kPa, para os solos Siltoso, Argiloso, Latossolo, 

Nitossolo, Neossolo e Lavsoil, respectivamente. Portanto, quanto maior a tensão crítica de 

acionamento maior é o tempo de irrigação, pois, o movimento da frente de molhamento é 

reduzido com a diminuição no conteúdo de água no solo. Stirzaker e Hucthinson (2005) 

ressaltaram que o fator dominante no movimento da frente de molhamento foi o conteúdo de 

água inicial antes da irrigação, não a condutividade hidráulica saturada (Ks). Entretanto, a 

lâmina aplicada nos cenários com solo arenoso (alta Ks = 21 cm h
-1

) em tensões críticas de 25 
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kPa foi em média 5% menor do que nas de 15 kPa, sugerindo que a Ks para este solo é o fator 

dominante no movimento da frente de molhamento. 

Com o aumento na taxa de aplicação de irrigação, observou-se um aumento na lâmina 

aplicada. A lâmina aplicada nos cenários com taxa de aplicação de 10 mm h
-1

 foram em média 

17,4%, 22,6%, 24%, 20 e 9% maiores do que nos cenários com taxa de aplicação de 5 mm h
-1

 

para os solos Arenoso, Latossolo, Nitossolo, Neossolo e Lavsolo, respectivamente. Nos 

cenários com 15 mm h
-1

 foram de 34%, 32%, 27%, 33,5% e 9% maiores que a menor taxa (5 

mm h-
1
). Embora, o solo Lavsolo apresente Ks maior do que 15 mm h

-1
, praticamente não 

ocorreu aumento na lâmina aplicada com o aumento na de taxa de aplicação de 10 mm h
-1 

para 15 mm h
-1

. O aumento na taxa de aplicação só reduziu o CV da lâmina aplicada para os 

solos Latossolo e Nitossolo. Já para os outros solos, o CV da lâmina aplicada não foi 

influenciado pela alteração da taxa de aplicação. 
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Tabela 10 - Lâmina infiltrada (I) e seu coeficiente de variação (%) para 7 tipos de solos de acordo com a variação na taxa de aplicação da irrigação (P), profundidade de 

instalação do controlador e tensão de água no solo para acionar o SI (TASc). (a) Os valores de TAS para desligar o SI foram de 12 ±1 kPa (para TASc de 15 kPa) 

e (b) 21 ± 2kPa (para TASc de 25 kPa).  NA: não aplicável, pois, não permite simulação para P maior que 5 mm/h devido ao baixo Ks 

P(mm/h) 
TASc 

(kpa) 

Profundidade 

(cm) 

Lâmina aplicada (mm) e seu coeficiente de variação (%) para os tipos de solo 

Arenoso Siltoso Argiloso Latossolo Nitosolo Neossolo Lavsolo 

5 

15
a
 

15 10,5 (5%) 16,7 (3%) 14,7 (4%) 12,7 (10%) 8,7 (9%) 14,0 (7%) 13,5 (4%) 

30 25,0 (2%) 36,6 (2%) 31,8 (3%) 31,8 (5%) 21,5 (5%) 34,0 (4%) 31,3 (2%) 

45 38,0 (3%) 54,8 (2%) 47,0 (2%) 53,3 (5%) 44,3 (3%) 55,8 (4%) 48,3 (3%) 

25
b
 

15 9,9  (2%) 20,9 (3%) 18,1 (4%) 15,6 (8%) 11,0 (7%) 16,3 (3%) 16,0 (5%) 

30 24,4(2%) 45,6 (2%) 38,6 (2%) 47,6 (2%) 27,7 (4%) 40,3 (3%) 37,3 (3%) 

45 36,5(2%) 67,0 (1%) 57,0 (1%) 65,2 (4%) 48,9 (4%) 63,3 (3%) 56,4 (2%) 

10 

15
a
 

15 8,7  (7%) NA NA 16,0 (6%) 10,7 (5%) 17,0 (6%) 15,3 (4%) 

30 28,7 (2%) NA NA 39,3 (4%) 26,0 (3%) 41,7 (4%) 34,7 (2%) 

45 45,0 (2%) NA NA 64,0 (3%) 44,3 (3%) 66,0 (3%) 51,0 (2%) 

25
b
 

15 11,6 (5%) NA NA 19,6 (6%) 16,8 (3%) 19,8 (4%) 18,2 (5%) 

30 29,0 (2%) NA NA 47,6 (2%) 32,0 (3%) 47,6 (2%) 40,6 (3%) 

45 43,0 (3%) NA NA 76,4 (3%) 53,4 (3%) 73,8 (3%) 58,6 (2%) 

15 

15
a
 

15 14,5 (6%) NA NA 18,5 (5%) 12,5 (7%) 20,0 (4%) 13,0 (7%) 

30 34,0 (2%) NA NA 43,5 (3%) 28,0 (3%) 46,5 (3%) 34,7 (2%) 

45 50,5 (2%) NA NA 70,5 (2%) 47,0 (5%) 73,0 (3%) 51,4 (2%) 

25
b
 

15 13,5 (0%) NA NA 22,2 (6%) 15,0 (7%) 21,9 (4%) 19,8 (3%) 

30 31,2 (2%) NA NA 52,8 (2%) 34,5 (3%) 52,5 (2%) 40,7 (2%) 

45 48,0 (2%) NA NA 83,1 (2%) 58,2 (3%) 80,7 (2%) 59,0 (2%) 
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Os maiores valores de CV da lâmina de irrigação aplicada foram observados, 

predominantemente, nas condições de baixo volume de água, sobretudo, nas profundidades 

menores (15 cm).  Nos 34 cenários simulados com o controlador instalado a 15 cm, 59% deles 

apresentaram CV≥ 5%. Não foi observada uma melhoria no CV da lâmina aplicada com o 

aumento da tensão crítica (com exceção para os cenários em solo Arenoso), mas tendo em 

conta que 2/3 dos cenários que apresentaram CV ≥ 5% ocorreram nos cenários com tensão de 

15 kPa. Os valores de tensão de 15 kPa são observadas nas partes mais inclinada das curvas 

de retenção dos solos, por isso, o desvio no acionamento de ±0,3 kPa e no desligamento de 

±1,1 kPa do sistema de SI (Tabela 6)  resultam em significativas variações na lâmina aplicada 

nessa tensão de acionamento. Portanto, mesmo com a calibração individualizada, a utilização 

de apenas um controlador de irrigação apresenta limitação para o controle da irrigação em 

aplicações de pequenas lâminas em profundidades rasas e baixas tensões críticas (CV ≥ 5%). 

A utilização de dois controladores para ativar o SI, sendo, um responsável pelo 

acionamento e outro pelo desligamento do SI melhora significativamente a precisão da lâmina 

aplicada em condições de pequenas lâminas (Tabela 11). A utilização de dois controladores 

instalados na profundidade de 15 cm (em cenários com diferentes taxas de aplicação, tensões 

críticas e tipos de solo) reduz significativamente o CV da lâmina em todos os cenários 

comparada à utilização de apenas um controlador. Dos 18 cenários onde a utilização de um 

controlador é limitada (CV ≥ 5%), o uso de dois controladores é recomendado em 15 deles, 

devido à redução do CV para valores menores que 5%. 

4.3.1 Posicionamento correto do controlador 

 

 A profundidade de instalação do controlador aumentou com o aumento da lâmina 

aplicada (tensão crítica de acionamento e profundidade do sistema radicular da cultura) (Fig. 

25). Contrariamente, ela reduziu com o aumento da taxa de aplicação da irrigação e o 

percentual de argila do solo.  
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Tabela 11 - Valores de lâmina infiltrada (I) e o seu coeficiente de variação (%) para 7 tipos de solos de acordo com a variação na taxa de aplicação da irrigação (P), 

na tensão de água no solo para acionar o SI (TASc) e número de controladores para ativar o SI. (a) Os valores de tensão para desligar o SI utilizando 

apenas um controlador foram de 12 ±1 kPa (para TASc de 15 kPa) e (b) 21 ± 2kPa (para TASc de 25 kPa). Para dois controladores foi de 12 ±0,5 kPa 

(para TASc de 15 kPa) e (b) 21 ± 0.5 kPa (para TASc de 25 kPa) .  NA: não aplicável, pois, não permite simulação para P maior que 5 mm/h devido ao 

baixo Ks. As simulações foram realizadas com o controlador instalado a uma profundidade de 15 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P(mm/h) 

TASc 

(kpa) 

Nº de 

controlador 

Lâmina aplicada (mm) e seu coeficiente de variação (%) para os tipos de solo 

 

Arenoso Siltoso Argiloso Latossolo Nitosolo Neossolo Lavsolo 

5 15
a
 1 10,5 (5%) 16,7 (3%) 14,7 (4%) 12,7(10%) 8,7 (9%) 14,0 (7%) 13,5 (4%) 

2 10,8 (3%) 17,0 (2%) 14,6 (2%) 13,8 (8%) 9,3 (6%) 14,8 (5%) 13,8 (3%) 

25
b
 1 9,9  (2%) 20,9 (3%) 18,1 (4%) 15,6 (8%) 11,0 (7%) 16,3 (3%) 16,0 (5%) 

2 9,5 (3%) 21,3 (1%) 17,6 (2%) 15,5 (3%) 10,9 (3%) 16,2 (2%) 15,9 (3%) 

10 15
a
 1 8,7  (7%) NA NA 16,0 (6%) 10,7 (5%) 17,0 (6%) 15,3 (4%) 

2 12,8 (2%) NA NA 16,7 (6%) 11,0 (4%) 17,8 (4%) 15,4 (3%) 

25
b
 1 11,6 (5%) NA NA 19,6 (6%) 16,8 (3%) 19,8 (4%) 18,2 (5%) 

2 11,3 (2%) NA NA 19,0 (3%) 13,0 (4%) 19,4 (2%) 17,6 (2%) 

15 15
a
 1 14,5 (6%) NA NA 18,5 (5%) 12,5 (7%) 20,0 (4%) 13,0 (7%) 

2 14,2 (3%) NA NA 18,9 (4%) 12,4 (3%) 20,0 (3%) 15,7 (4%) 

25
b
 1 13,5 (1%) NA NA 22,2 (6%) 15,0 (7%) 21,9 (4%) 19,8 (3%) 

2 12,6 (1%) NA NA 21,5 (2%) 14,5 (3%) 21,5 (2%) 18,4 (2%) 
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Figura 25 - Influência da TASc e da taxa de aplicação da irrigação sobre a profundidade de instalação do 

controlador de irrigação para desligar o SI em um sistema radicular com 30 cm em diferentes tipos 

de solo. O controlador foi configurado para desligar a irrigação quando a TAS atinge 10 kPa 
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Figura 26 - Influência da tensão crítica e da taxa de aplicação da irrigação sobre a profundidade de instalação do 

controlador de irrigação para desligar o SI em um sistema radicular com 60 cm. O controlador foi 

configurado para desligar a irrigação quando a tensão atinge 10 kPa 
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Para a maioria dos solos o aumento no valor da tensão crítica resultou em aumento na 

profundidade de instalação do controlador.  Entretanto, para os solos com alto percentual de 

argila, o incremento na profundidade foi mais acentuada. Por exemplo, para o solo Argiloso, 

as profundidades de instalação do controlador foram de 8, 11, 13 e 14 para as tensões de 

acionamento de 15, 25, 35 e 45 kPa em profundidades do sistema radicular de 30 cm e taxa de 

aplicação de irrigação de 5 mm h
-1

. Enquanto que, para o solo Arenoso, as profundidades de 

instalação foram de 13, 14, 14 e 14 cm. A baixa influência da tensão de acionamento no 

posicionamento do controlador em solos arenosos reflete a baixa capacidade de retenção de 

água desse solo, pois o incremento no volume de água com o aumento na tensão é pequeno. A 

lâmina aplicada para a menor tensão (15 kPa) foi de 10,5 mm e para as outras tensões críticas 

(25, 35 e 45 kPa) foi de 12 mm, ou seja, um incremento de apenas 13 %. Já para os solos com 

alto percentual de argila (maior capacidade de retenção de água), ocorre um incremento 

significativo no volume de água aplicado (3,5 vezes maior entre a tensão de acionamento de 

45 e 15 kPa), o que contribui para a maior diferenciação na profundidade de instalação com o 

aumento na tensão. Esse resultado é coerente com as observações de Zur et al. (1994), pois a 

velocidade da frente de molhamento durante a irrigação é essencialmente constante e é função 

do conteúdo inicial de umidade e da textura do solo. Sendo que, as variações na textura do 

solo resultam em variações na capacidade de retenção de água nos diferentes tipos de solos 

(KANDELOUS et al., 2012). 

Para a maioria dos solos, as maiores eficiências de aplicação e de armazenamento 

foram observadas nas profundidades de instalação em torno de 30% e 40% do Z (Fig. 27). 

Essas profundidades são adequadas para instalação do tensiômetro em várias culturas. Coelho, 

Silva e Miranda (2010) relatam posicionamento ideal para tensiômetros na cultura da 

bananeira irrigada por gotejamento entre as camadas que equivalem a 35 a 85% do Z. 

Enquanto, Stieber e Shock (1995) recomendam instalar os sensores em pofundidades de 30 a 

75% do Z, na cultura da batata irrigada por aspersão.  
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Figura 27 - Influência da profundidade de instalação do controlador (responsável pelo desligamento da irrigação) 

e da taxa de aplicação na eficiência de aplicação (Ea) e de armazenamento (Ear) em diferentes solos 
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4.4 Implicações para a operação em campo 

 

A faixa de tensão da água no solo em que o controlador foi avaliado (10 a 30 kPa) é 

geralmente utilizada para a irrigação de alta frequência. Esta situação não é representativa 

para situações com irrigação de baixa frequência de irrigação, em que o SI é acionado em 

maiores tensões. No entanto, o controlador pode operar em limites de maiores tensões, desde 

que, seja trocada a mola de ajuste (molas com coeficiente de elasticidade maior). A única 

limitação é o limite operacional do tensiômetro, que é entre a capacidade de campo e 80 kPa 

(RICHARDS; GARDNER, 1936). 

O protótipo II não apresenta alta exatidão na tensão (CV ± 10%) de acionamento 

quando utilizada uma calibração geral. Entretanto, a calibração individualizada de cada 

amostra de controlador melhora a exatidão e o desempenho da aplicação de água. Mesmo que 

esta calibração exija tempo e esforços consideráveis, ela melhora consideravelmente o 

desempenho da irrigação em função da maior precisão no acionamento do SI. 

Ao utilizar sensores de solo para possibilitar a automação da irrigação, o sensor 

comumente indica a tensão crítica para acionar o SI e o controlador é programado para aplicar 

uma determinada. Essa lâmina pode ser qualquer quantidade menor ou igual ao volume 

necessário para repor a umidade à capacidade de campo (válvulas volumétricas e 

temporímetros controlam o volume). Já para o controlador proposto, a lâmina deverá ser fixa 

é será definida pela quantidade de água necessária para frente de molhamento alcançar a 

profundidade da cápsula do tensiômetro.  

Nas simulações de desempenho do controlador, com exceção do solo Arenoso, a 

lâmina aplicada aumentou com o aumento da taxa de aplicação de irrigação. No entanto, para 

a maioria dos cenários, os valores de CV não foram influenciados pela variação na taxa de 

aplicação. Porém, mais da metade das simulações para os solos latossolo e nitossolo com taxa 

de aplicação de 5 mm h-1 os valores de CV foram  ≥ 5%. Para estes dois tipos de solo o 

controlador apresenta melhor desempenho quando instalado em profundidade maior (> 15 

cm) e sob taxa de aplicação de água maior do que 5 mm h
-1

. Como a taxa de aplicação é 

definida pelo sistema de irrigação, portanto, presume-se que para estes tipos de solo o 

controlador de irrigação tem limitação para controlar os SI com baixa taxa de aplicação. 

Nas simulações em solos arenosos (Arenoso e Neossolo), o controlador apresentou 

bom desempenho em cenários com profundidade de instalação maiores do que 15 cm. No 

entanto, tensiômetros não têm sido utilizados em solos arenosos extremos, devido ao 

requerimento de frequente manutenções (MUNOZ-CARPENA et al., 2008). Esta manutenção 
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frequente é devida ao baixo contato desse solo com a cápsula porosa (solo com estrutura 

altamente porosa). Esse tipo de solo seca rápido e contrai mesmo em baixas tensões de água 

no solo (aproximadamente 20 kPa). Com isso, o solo desprende-se da cápsula porosa, e, 

consequentemente, o tensiômetro perde o vácuo e para de medir a tensão (HANSEN; 

PAISAN, 1999). Em solos francos e argilosos, geralmente, ocorre um bom contato com a 

cápsula porosa do tensiômetro. No experimento no pomar, os controladores operaram 

continuamente ao longo do período, não foram observados problemas de instrumentação 

(escova) e não foram verificadas bolhas de ar nos tensiômetros. Estes bons resultados devem-

se à manutenção da tensão da água no solo próximo à capacidade de campo e a textura mais 

argilosa do solo.  

As profundidades apresentadas Fig. 25 e 26 permitem a obtenção de 100% de 

eficiência de armazenamento e de aplicação. Porém, o conhecimento da profundidade efetiva 

do sistema radicular da cultura no campo é difícil de ser obtida, devido às diversas variáveis 

que influem no comprimento (estágio da cultura, tipo de solo, variedade, etc). 

 Nas simulações o conteúdo de água no perfil do solo foi considerado como sendo 

uniforme em solo sem vegetação (sem extração de água). Para essa situação, os modelos no 

geral conseguem definir adequadamente a distribuição de água no solo e os dados simulados 

apresentam boa correlação com os dados de campo (SKAGGS et al., 2004; SIMUNEK; 

HOPMANS, 2009; PINHO, 2010). Entretanto, essa situação no campo está longe de ser 

uniforme (ZUR et al., 1994), devido, sobretudo, a variabilidade do solo ao longo do perfil e a 

distribuição do sistema radicular das culturas. Kandelous et al. (2012), ao utilizar diferentes 

distribuições radiculares de alfafa nas simulações, concluíram que a distribuição radicular 

exerce grande influência na otimização do manejo da irrigação. Além do que a definição da 

profundidade de instação dos controladores é função da determinação das zonas de maior 

extração de água no perfil do solo, que depende da distribuição radicular. Sendo que, a 

definição da profundidade máxima de instalação do controlador, tem limitada aplicação se 

não levado em conta a distribuição do sistema radicular. A instalação em profundidades 

menores tem menor probabilidade de ocorrer drenagem.  

O protótipo II apresentou melhor acurácia do que o protótipo I.  Entretanto ele não foi 

capaz de controlar a irrigação em campo, pois, a válvula pneumática utilizada como válvula 

de três vias oxidou com o uso de água. Portanto, um novo protótipo deve ser construído 

utilizando uma válvula de três vias hidráulica.  

Pesquisas futuras devem testar novos materiais ou outros tipos de diafragmas e 

priorizar o emprego de processos industriais para fabricação de protótipos dos controladores. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os protótipos I e II de controlador de irrigação são capazes de acionar mecanicamente 

o sistema de irrigação com erro ou incerteza de 1,15 e 0,43 kPa, respectivamente, para tensões 

críticas de 20 kPa. Os coeficientes de variação observados (9 – 12%) na tensão de 

acionamento foram similares em magnitude com outros sensores baseados em informações da 

umidade do solo. Esta variação pode ser reduzida pela a realização de calibrações 

individualizadas para cada amostra de controlador. 

Uma simulação de desempenho do controlador em várias condições de manejo e solos 

encontrou que o CV na lâmina de água aplicada pelo controlador foi <5% quando o 

tensiômetro é instalado em profundidades >15 cm, tensões de acionamento é >15 kPa e 

intensidade de aplicação >5 mm h
-1

. Isto sugere que o controlador é mais adequado para 

manejar sistemas de gotejamento em culturas perenes. 
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