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Este trabalho descreve 0 desenvolvimento e a implementa<;ao de urn sistema de

aquisi<;ao automMica de variaveis edafo-ambientais, que inclui a transmissao de dados,

em tempo real ou posterior para as facilidades computacionais de urn laborat6rio. Esses

dados alimentam urn programa de modelamento do transpOlte de pesticidas no solo, 0

qual e executado em uma esta<;ao de trabalho RISCIUNIX. 0 sistema foi projetado e

implementado considerando uma arquitetura serial multi ponto, que permite a leitura de

ate 240 sensores. A transmissao de dados e realizada pOl' dois enlaces, urn via radio (3

Km) e outro via linha telefOnica discada (130 Km). Unindo esses enlaces, ha urn

microcomputador PC, que se convencionou chamar de Unidade Remota de

Armazenamento. 0 sistema de aquisi<;ao opera sob a supervisao da Unidade Remota.

Para isso, foi criado urn programa em ambiente grafico (Windows), 0 qual assume que os

sensores edaficos estejam distribuidos em ate quatro parcelas. Esse programa tern as

fun<;oes de: a) controlar os parametros do sistema de aquisi<;ao de dados, como intervalo

entre amostragens e faixa de leitura dos sensores; b) verificar a consistencia dos dados;

c) permitir a complementa<;ao de dados, com entradas manuais relativas a aplica<;Oesde

pesticidas e chuvas attificiais; d) armazenar localmente os dados em memoria de massa;

e) enviat· dados para 0 laborat6rio, quando requisitados; f) monitorar leituras em tempo

real e g) indicar possiveis falhas do sistema. 0 enlace via linha telefOnica serve nao-

somente para a transferencia dos dados, mas tambem possibilita que as fun<;oes da

Unidade Remota sejam observadas e controladas a distancia.

o sistema esta em opera<;ao no campo (Esta<;ao Experimental de Pindorama, do

lAC) ha mais de dois anos. Estao sendo adquiridos dados climatol6gicos, temperatura do

solo e potencial matrico, em intervalos de 10 minutos. No deconer desse perfodo, os

danos causados pOl'efeitos secundarios de relampagos durante tempestades resultaram em

varias intenup<;Oes na opera<;ao do sistema. Apesar de terem side tomadas as precau<;Oes

usuais, como circuitos de protec;ao de linha, atenamento adequado do sistema e instala<;ao

de para-raios, estes esforc;os nao foram total mente eficientes e devem ser melhorados.

Palavras-chave: Sensores, monitoramento remoto, telemetria, modelamento,

meio ambiente, solo, pesticidas.



This work describes the development of an automatic data acquisition system for

environmental variables that includes the transmission of the acquired data in real time or

later time to the computational facilities of a laboratory. These data are to be supplied for

a modeling of pesticide transport in soil program that is executed in a RISC/UNIX

workstation. The system was devised and implemented considering a multipoint serial

bus architecture and reads up to 240 sensors. The data transmission is pelformed through

a two-link telemetry chain, radio (3 km) and telephone line (130 km). A personal

computer named Remote Storage Unit (RSU) was used to join these links. The data

acquisition is supervised by the RSU. In order to execute this task a graphics user

interface based program (Windows) was created. The program presupposes the

distribution of the soil sensors in up to four plots. This program pelforms the functions

of: a) controlling the data acquisition system such as sample intervals and sensors range;

b) verifying the consistency of data; c) allowing the complementation of data with

manual entries related to mtificial rains and pesticide applications; d) locally storing the

data in mass memory; e) sending these data to the laboratories, when requested; f) real

time monitoring of readings; and g) indicating any system failure. Besides the data

transmission the telephone line link can also be used to operates the RSU remotely.

The system is operating in the field (Esta<;ao Experimental de Pindorama, lAC)

for more than two years. Climatological variables, soil temperature and soil matric

potential are being measured at 10 minutes sample interval. During this test period the

system operation was intelTupted several times due to secondary effects of lightning.

Despite of the usual taken cares as line-protection circuits, adequate system grounding

and the installation of lightning rods these effOlts were not efficients and must be

improved.

Key-words: Sensors, remote monitoring, telemetry, modeling, environmental

variables, soil, pesticides



INTRODUCAO

Apresentariio do problema

o Brasil ocupou, em 1989, a quinta posi<;ao mundial entre os paises que mais

empregaram pesticidas na agricultura, atnls de Russia, EVA, Fran<;a e Japao. Segundo a

ANDEF-Associa<;ao Nacional de Defesa Vegetal, somente nos anos de 1988 e 1989 foi

comercializado urn total de 300.729 toneladas de herbicidas, fungicidas e inseticidas. Se

por urn lado esse intenso uso de defensivos implica 0 acrescimo da produ<;ao de alimentos

e a possivel melhoria da qualidade dos produtos agrkolas, por outro a presen<;a de

compostos ativos nos mesmos gera preocupa<;oes, devido ao risco potencial de

contamina<;ao do pr6prio solo e tambem dos recursos hidricos.

o crescente movimento pela melhoria das condi<;5es ambientais e pelo controle

dos poluentes fez desse problema urn assunto de grande importancia para a pesquisa

cientifica brasileira. Desde 1991 uma equipe interdisciplinar e multiinstitucional,

envolvendo a VSP, 0 Instituto Agronomico de Campinas (lAC) e a EMBRAPA,

desenvolve 0 projeto tematico "Transporte, Previsao do Destino e Balan<;o de Pesticidas

no Solo" (Crestana et aI, 1990), financiado pela Funda<;ao de Amparo a Pesquisa no

Estado de Sao Paulo, FAPESP.

Nesse projeto estao sendo utilizadas metodologias convencionais e nao-

convencionais para 0 estudo do transpOlte e do destino de pesticidas no solo. Vma das

metodologias nao-convencionais que esta sendo testada e validada para 0 c1ima e solos

estudados e 0 modelo Leaching Estimation and Chemistry Model - Pesticide

(LEACHMP), desenvolvido na Universidade de Comell (Wagenet & Hutson, 1987), que

simula os processos de armazenamento, transpOlte e transforma<;ao dos pesticidas no

solo.

o modelo LEACHMP contempla as principais a<;5es fisicas e quimicas que

armazenam, transportam e transformam as substancias qui micas agricolas. Sua execu<;ao

requer uma capacidade de processamento relativamente alta, usualmente encontrada

somente em nivel de laborat6rio. Entretanto, muitos parametros de entrada associados a

propriedades do solo e ambientais devem ser obtidos em campo. Algumas dessas

propriedades apresentam uma grande variabilidade temporal e espacial. Para tais

propriedades, numerosos pontos de medida devem ser monitorados na periodicidade



apropriada a escala de tempo associada com 0 movimento da agua no campo, ou seja, da

ordem de minutos. Monitorar essas variaveis manualmente, considerando-se essas

condi<;Oes,e uma tarefa inviabilizada por varios fatores, como:

• Limita<;Oesna quantidade de dados coletados;

• Grande suscetibilidade a elTOS;

• Perturba<;Oes indesejaveis da area experimental e

• Despesas consideraveis com a equipe de coleta.

A fim de estabelecer urn processo eficiente, economico e seguro de se obter essas

medidas, no projeto temMico em questao foi planejado 0 emprego de urn sistema de

monitoramento automMico de dados edafo-ambientais.

Apesar de alguns sistemas desse tipo serem oferecidos pelo mercado nacional e

intemacional (Sociedade Consignataria Hobeco Ltda, Agrosystems Ind. e Com. Ltda,

Campbell Scientific Inc. e Ominidata Intem. Inc., entre outras), optou-se por adquirir

conhecimento na area, aU'aves do desenvolvimento de urn novo sistema. Patte do trabalho

ja havia sido iniciado. Trata-se da esta<;ao dimatol6gica desenvolvida na EMBRAPA-

CNPDIA (Cmvinel, 1986 e Cmvinel et aI, 1993). Porem, a ad09ao de uma arquitetura

serial multi ponto para 0 sistema de aquisi<;ao implicou modifica<;oes e adapta<;Oes no

projeto original dessa esta<;ao.

Objetivo

o objetivo principal deste trabalho e atender a demanda de dados edafo-

ambientais do modelo LEACHMP. Para tal, os seguintes t6picos foram contemplados:

• Monitoramento do maior mlmero possivel de sensores;

• Pelturba<;Oes minimas da area experimental;

• Maxima confiabilidade no sistema de monitoramento;

• Intervalo de medidas da ordem de minutos;

• Transmissao de dados em tempo posterior para 0 laborat6rio e

• 0 gerenciamento de uma base de dados edafo-ambientais no laborat6rio.



Adicionalmente, procurou-se contemplar tambem 0 monitoramento de dados em

tempo real, a reprograma<;ao remota dos parametros de aquisi<;ao e a entrada de dados

manuais relativos a aplica<;5es de pesticidas e de chuvas at1ificiais na area experimental.

Apresel1ta~iio do trabalho

Apesar da enfase na instlUmenta<;ao, este trabalho pode ser considerado

interdisciplinar. P011anto, atraves da linguagem utilizada, da inclusao de urn glossario e

dos apendices, procurou-se tomar 0 texto acessivel a profissionais de varias areas.

Aqueles que estao acostumados com a terminologia dos sistemas de aquisi<;ao de dados

pat°a aplica<;5es industriais, laboratoriais e outras, encontrarao urn jargao urn pouco

diferente do que estao habituados, com termos pr6prios da area agricola.

o capitulo 1 apresenta 0 programa de modelamento LEACHMP e fomece alguns

detalhes dos calculos envolvidos no transp011e de pesticidas no solo, que demonstram sua

complexidade e a conseqiiente necessidade de uma capacidade computacional

relativamente aha. Tambem sac mostrados todos os parametros de entrada e entre eles os

que foram selecionados para serem monitorados automaticamente.

No capitulo 2 tem-se uma explora<;ao dos assuntos telemetria e aquisi<;ao de

dados, com enfase nas areas agricola e ambiental.

o capitulo 3 apresenta 0 desenvolvimento completo do sistema. Procurou-se

fomecer detalhes das localiza<;Oese distancias envolvidas, bem como da distribui<;ao dos

sensores na area experimental, para em seguida mostrar a arquitetura do sistema

implementado. Outros assuntos abordados sac: detalhes de consttu<;ao dos sensores, a

cria<;ao do protocolo de comunica<;ao, 0 desenvolvimento do programa de controle, 0

estabelecimento dos enlaces de comunica<;ao e 0 gerenciamento da base de dados no

CNPDIA.

o capitulo 4 descreve as caractelisticas finais de cada componente do sistema,

mostt·a a dinamica de opera<;aodo sistema e relata alguns resultados de campo.

Segue-se, entao, 0 capitulo 5, onde estao as conclusOes finais, comentarios gerais

e os trabalhos que se pretende desenvolver futuramente.



Simbolos e Convenr;oes

a) Na reda<;ao deste trabalho, alguns termos foram mantidos em ingles e

enfatizados em ita.1ico por apresentarem urn significado mais expressivo na lingua

original;

b) Numeros seguidos pela letra H estao na base hexadecimal;

c) Sinais com nlvel16gico baixo SaD representados por "0" e nlvel16gico alto por

"""""""""",.+,ccc",,,,,,,,,,,,,,,.



1. O PROGRAMA DE MODELAMENTO LEACHMP

1.1 INTRODUÇÃO

Em meados da década de oitenta, a constatação da contaminação de águas

subterrâneas e superficiais por substâncias químicas utilizadas na agricultura e indústrias

despe110u a preocupação, principalmente, dos países desenvolvidos. Além de diversas

ações terem sido tomadas diretamente nas práticas agdcolas e no tratamento dos resíduos

industriais, houve também a mobilização da comunidade científica, no sentido de

compreender os processos de contaminação.

Entre os trabalhos científicos que sobrevieram estão os modelos de previsão do

transporte de substâncias orgânicas no solo baseados no conhecimento dos processos

físicos, químicos e biológicos envolvidos. Esses trabalhos, pioneiros na área, trouxeram

outra constatação: não existia ainda total compreensão dos processos de interação e

movimento de substâncias no meio poroso do solo. Portanto, os modelos desenvolvidos

precisavam ser validados experimentalmente, de acordo com as condições específicas do

solo, climáticas e também da substância em estudo, a fim de que pudessem ser utilizados

de forma segura para prever um impacto ambienta L

É o caso do modelo LEACHMP, que no projeto no qual este trabalho está inserido

está sendo adaptado e validado para realizar estimativas do destino de pesticidas no solo, para

condições específicas de solos brasileiros e para pesticidas largamente utilizados no Brasil.

O LEACHMP pode ser considerado um modelo bastante geral e complexo.

Ilustrando essa complexidade, neste capítulo serão mostrados alguns detalhes dos processos

de transformação e transporte que dominam o destino de substâncias químicas orgânicas

no solo e que o modelo considera.

1.2 REGIÃO DE INTERESSE

Processos físicos, químicos e ações biológicas podem fazer com que os pesticidas

sejam mmazenados, transportados ou transformados nas vátias pat1es do ambiente. Porém, o

modelo LEACHMP foi desenvolvido especificamente pat"asimulações na camada superficial

do solo (primeiros dois metros do pelfil vertical). Essa camada merece especial atenção, por

se tratar da primeira e mais importante batreira defensiva contra a contaminação das águas,

tanto subterrâneas como supelficiais. Ela é o ambiente mais favorável para a atenuação ou

1



elimina<;ao de contaminantes (Avelar et aI, 1988). as processos de transporte e as

transfOlma<;5esque ocon-em nesta camada, para diferentes tipos de solo e diversas condi<;5es

de precipita<;ao,de compacta<;ao,de umidade, de manejo, de pH e de materia Ol'ganica,podem

afetar acentuadamente 0 destino do pesticida.

1.3 CLASSIFICAl;AO

A maioria dos modelos publicados usa representa<;oes de processos e prindpios

envolvidos, de fOlmas similares. No entanto, eles diferem quanta as suas complexidades e tipo

de aplica<;ao.Wagenet & Hutson (1986) desenvolveram urn esquema de classifica<;ao que

divide os mode1os em 3 gmpos, baseado no tipo de aplica<;ao: modelos de manejo, de

simula<;aoe screening.

a modelo de manejo e urn conjunto qualitativo ou quantitativo de indica<;oespara

aplica<;5esprMicas, ou seja, simples con-ela<;oesestabelecidas entre transpOlte e prMicas de

manejo, Por exemplo, urn dado modelo pode estabelecer que urn pesticida se deslocani uma

dada distancia num solo arenoso e uma distancia diferente para uma dada prMica agllcola ou

quantidade de agua aplicada.

a modelo de simula<;ao,como e 0 caso do LEACHMP, representa 0 transpolte e

transfOlma<;5es com leis quantitativas dos processos envolvidos e e utilizado para fazer

proje<;5esdo compOltamento de urn pmticular composto quimico numa dada condi<;ao de

solo. Esse modelo e lm'gamente utilizado atualmente e geralmente possui uma grande

quantidade de parametros, de modo que, para sua utiliza<;ao,e necessaria uma substancial

experimenta<;ao para calibra<;ao,Pmel isso, sao recomendados recursos computacionais de

medio pOlte.

Nos modelos screening, urn grande numero de compostos quimicos sao avaliados, do

ponto de vista do transpolte e transfOlma<;aonuma mesma condi<;aode solo, e seus resultados

comparados para produzir uma descIi<;aorelativa do seu destino no solo. Desse modo, os

compostos sao divididos em gmpos menores, com cm'acteIisticas similares, e assim sao

estabelecidas tendencias pm'a compostos que seguem urn padrao de transpolte e

transfOlma<;ao.

a LEACHMP e urn modelo detelmimstico que fOlnece a concentra<;aoe a localiza<;ao

do pesticida, em fun<;ao do tempo, pm'a 0 pelfil veltical do solo em estudo. Nele, sao



identificados submodelos que estimam: (a) fluxo de agua; (b) transpolte de pesticidas; (c)

degrada~ao de pesticidas; (d) absor~ao de agua pelas plantas e (e) evapotranspira~ao potencial.

A seguir, sera descrito 0 equacionamento de cada urn desses processos com 0 intuito

de se mostrar a complexidade do modelo. Algumas leis e equa~5es citadas sao provenientes da

hidrodinamica e se encontram no Apendice A.

A equa~ao do fluxo de agua no solo para movimento vertical e obtida combinando-se

a equa~ao de Darcy e a equa~ao da continuidade para a agua se movendo em urn material

poroso em uma dimensao, resultando em:

a8 a [ aH]-= - K(8)- -u(z,t)at az az

onde 8 e a umidade do solo a base de volume, H eo potencial hidraulico [mMrico(h) +

gravitacional(z)] da agua no solo, K(8) a condutividade hidraulica do solo (m/s) e U(z,t)

representa a perda de agua em fun~ao do tempo e da profundidade, devido a absor~ao de agua

pelas raizes das plantas.

A solu~ao da Eq. 1 e obtida atraves do metoda numerico de diferen~as fmitas

(Wagenet & Hutson, 1987) e utilizando urn modelo para varia~ao de K com 8 au h, proposto

por Campbell (1974):

( )

2b+2+P

K(8)= Ko ~
80

onde ~ e a condutividade hidraulica para umidade de satura~ao (80), b e p sac

constantes relativas a intera~ao dos poras e devem ser determinadas experimental mente. Em

Hutson (1983), encontra-se urn metodo para estimar essas constantes.

o submodelo de transpOlte de pesticidas considera tres processos: i) difusao da

substancia quimica dissolvida na fase Hquida, em resposta a urn gradiente de concentra~ao; ii)

difusao da fase vapor, em resposta a urn gradiente de concentra~ao gasosa e iii) convec~ao



(fluxo de massa), como resultado do arraste pela agua. Considerando-se 0 fluxo de agua em

equilibrio dinamico, tais processos podem ser expressos por:

Js = JDL + JCL + JDV

onde Js e 0 fluxo total da substancia (mg/m2.dia), JDL e 0 fluxo por difusao da

substancia dissolvida na fase liquida, JCL e 0 fluxo por convecc;ao na fase liquida e JDV e 0

fluxo por difusao na fase de vapor. A difusao e, em geral, descrita pela lei de Fick.

No caso da difusao na fase liquida em urn meio poroso, tem-se:

J = -D (8)dcL
DL PI\. d

Z

onde Dp (8) eo coeficiente de difusao efetiva (Kemper & Van Schaik, 1966) e

cL e a concentrac;ao na fase liquida.

Para 0 caso da difusao na fase gasosa, obtem-se:

Ii )dcvJ DV = - Dov \8 --
dz

onde D ov e 0 coefidente de difusao da fase de vapor no ar (mm2j dia), que pode ser

calculado experimentalmente (Jury et al, 1983).

o fluxo por convecc;ao na fase liquida e descrito como:

( )dCLJ CL = -eDM q --+qcLdz

onde q e 0 fluxo macrosc6pico e Diq) e 0 coefidente de dispersao mecanica, que

descreve a geometria dos poros como resultado de variac;aes locais na media da velocidade de

fluxo.

Substituindo as equac;6es Eq. 4, Eq. 5 e Eq. 6 na Eq. 3, obtem-se:

Ii )dc L dCL dcvJs =-Dp\8 --8DM(q)-+qcL -Dov-
dz dz dz



Finalmente, combinando-se os dois primeiros termos da Eq. 7, obtem-se uma equa~ao

para 0 calculo do fluxo total de uma substfulciaquimica no solo:

/I )dcL dcvJs =-BD,S,q --+qcL -Dov--
dz dz

onde D(S,q) e 0 coeficiente de difusao aparente (mm2/dia), que pode ser medido

experimentalmente atraves do modelo de Bresler (1973).

Como foi previamente mencionado, a Eq. 8 considera 0 equilibrio dinamico do fluxo

de agua. POl'em, a maioria das situa~Oesde transporte de substancias quimicas OCOlTesob

condi~Oes de fluxo transiente. Em tais condi~Oes, 0 conteudo de agua S e 0 fluxo q variam

com a profundidade e 0 tempo, resultando em coricentra~Oestotais CT' tambem dependentes de

profundidade e tempo. Nessas condi~Oes,utiliza-se a rela~ao da continuidade da massa sobre

o espa~o e tempo:

aCT = aJs ±l/lat az

onde 0 telIDOl/l representa as fontes de cria~ao e degrada~ao das substancias.

Para se chegar a equa~ao geral do transpOlte para pesticidas no solo, ainda precisam

ser consideradas as rela~Oes de transferencia de massa entre as fases que tais compostos

possam assumir. Vma substancia quimica orgamca no solo pode ser encontrada dissolvida na

agua, na fase de vapor, adsorvida na matelia orgamca ou na supelficie mineral e na fase

liquida nao-aqilosa (NAPL). Sua concentra~ao total cr pode ser expressa em unidades de

massa/volume, pela seguinte expressao:

cT =acv +ScL +pcs +11CN

onde Cv e a concentra~ao do componente na fase de vapor (massa na fase

gasosa/volume de ar), cL e a concentra~ao dissolvida na fase liquida, Cs e a concentra~ao na

fase adsorvida, cN e a concentra~ao na fase liquida nao-aqilosa, a e a porosidade livre de agua

(poras ocupados com gas), Sea umidade volumetrica, pea densidade global e 11 e 0 volume

de NAPL/volume do solo.



A parti~ao entre as fases gasosa e dissolvida para urn componente organico e

geralmente descrita aU'avesda rela~ao de equilibrio, conhecida como lei de Hemy:

Eq. 11

onde P v e a pressao de vapor, X e a fra~ao molar do componente e kH e a constante de

Hemy. A equa~ao Eq. 11 pode serexpressa, adimensionalmente, como:

Eq. 12

onde KH e a constante de Hemy adimensional.

Na maioria dos modelos que descrevem as fases liquida (dissolvida) e vapor e

utilizada a lei de Hemy. Assim, deve-se assumir que as fases estao em equilibrio. Desse modo,

a constante de Hemy pode ser caIculada da seguinte forma:

K
H

= Cv' /C
L

'

Eq. 13

onde 0 simbolo * se refere aos estados saturados das fases.

Como a densidade do pesticida na fase de vapor e sua solubilidade sao dependentes da

temperatura, KH e fun~ao da temperatura. No entanto, em situa~5es de temperaturas constantes

(isotermas), as concenu(l~Oesdas solu~5es nas duas fases sao assumidas como proporcionais e

uma delas pode ser eliminada da equa~ao de transpo11eusando a equa~ao Eq. 12.

A pal1i~ao entre fra~Oes dissolvida e adsorvida e caracterizada, experimentaImente,

atraves de uma re1a~aode adsor~ao chamada Isoterma de AdsoWao Linear, que e dada por:

Eq. 14

onde Ka e 0 coeficiente de disttibui~ao.

A isotelma de adsor~ao lineal' produz resultados satisfat6rios no mode1o para baixas

concentra~5es de compostos nao-ionicos (Karickhoff et ai, 1979).

Uma fOlma mais geral da isotelma de adsor~ao, que descreve a adsOl'~aode muitos

compostos nao-ionicos sobre uma grande vatia~ao de concenu'a~5es, e a isoterma de adsor~ao

de Freundlich:



onde KF e 0 coeficiente de adsor~ao de Freundlich e 0 coeficiente l/N e uma

constante, geralmente menor que 1. A Tabela 1-1 (Hamaker & Thompson, 1972) apresenta os

valores medios desse coeficiente para alguns pesticidas, testados em diferentes solos.

Tabela 1-1Coeficientes de adsor~Ao nAo-linear
(Hamaker & Thompson, 1972)

Quando a fra~ao NAPL se encontra em contato com agua, num meio poraso, ocolTera

dissolu~ao da NAPL na fase liquida. A taxa de dissolu~ao e uma fun~ao complexa das

caracteIisticas da intetface agua-NAPL, e modelamentos do transpOlte e transfOl'ma~ao da

NAPL foram muito pouco desenvolvidos ate 0 presente, devido, principalmente, a

dificuldades de medidas.

Finalmente, a equa~ao geral de transporte de uma substancia quimica no solo e obtida

combinando-se a equar;ao da continuidade Eq. 9, a equar;ao para 0 calculo do fluxo total Eq.

8 e as equar;5es para troca de massa entre fases Eq. 10, Eq. 12, Eq. 13 e Eq. 14, resultando

aC(PKd +8 +aK;)= ~{r8D(8,q )+aK; ~ -qc} ±C/>at az [ ~

onde todas as concentrar;5es c saDconcentrar;5es das solur;5es e C/> indica os termos de

decaimento cinetico de primeu"aordem.

Como a densidade de vapor e a solubilidade saD dependentes da temperatura, KH e

funr;ao da temperatura. No entanto, em situa~5es de temperaturas constantes (isotermas), as

concentrar;5es das solur;5es nas duas fases saD assumidas como propOl"cionais,e uma delas

pode ser eliminada da equar;ao de transpOlte usando a equar;ao Eq. 12.



Pesticidas sac geralmente degradados par processos quimicos e microbiologicos.

Algumas vezes, e interessante seguir tambem 0 deslocamento dos produtos de degrada~ao.

Nesses casos, padr6es de degrada~6es podem ser propostos. 0 modele LEACHMP possibilita

a utiliza~ao de dois pam-6es distintos de degrada~6es:

c, ~ C2 ~ C3 • ( PRODUTO )

1 K, 1 K2 1 K3

( PRODUTO ) ( PRODUTO ) ( PRODUTO )

onde c e a concentra~ao de cada componente (pesticida pai ou produtos de

degrada~ao), K/s·1
) representam degrada<;6espor oxida~ao e K' (/) representam degrada<;6es

por him·olise. Expressas como cineticas de plimeira ordem, tem-se para este modele:

dc, = -(K' + K t-.
dt '2"1

dC3 ( ~- = - K~+ K~ ~+ K2c2dt - --

onde cada telmo do lado direito das Eq. 17, Eq. 18 e Eq. 19 sac os termos ~ da

equa<;ao Eq. 16 escritos para cada urn dos compostos quimicos.



Cl ~ Cz

1 K, 1 Kz

( PRODUTO ) ( PRODUTO )

___ ~ ( PRODUTO )

C3 ~ ( PRODUTO )

1 K,

( PRODUTO )

Os modelos para absorr;ao de agua pelas raizes das plantas podem ser c1assificados

como microsc6picos e macrosc6picos. 0 LEACHMP utiliza urn modelo macrosc6pico. Neste

tipo de modelo 0 fluxo transiente veltical de agua e considerado estavel e uniforme em uma

fatia !i.z do solo e 0 sistema radicular e considerado como pontos de dreno de agua dispersos e

que pelmeiam essa fatia de maneira uniforme. Para 0 equacionamento deste modelo, e

assumido que a abson;ao U(z,t) e fun<;ao da atividade da raiz, que inc1ui: a diferen<;a de

potencial de agua entre a planta e 0 solo, a distancia entre as raizes e a condutividade do

sistema raiz-solo. A equa<;aoutilizada pelo LEACHMP e a equa<;aodefinida por Nimah e

Hanks (1973):

U(z,t) = H '. + [RRES(Z)]- H(z,t) - S(z,t)RDF(z)~~ ~z

onde Hmit eo potencial de agua efetivo na raiz em z=O, RRES(Z) e a resistencia da raiz

ao fluxo, H(z,t) eo potencial matIico de agua no solo, S(z,t) e 0 potencial osm6tico no solo,



RDF(z) e a propor\ao de raizes ativas na fatia !1z, K", e a condutividade hidnlulica do solo e

!1x e a distancia entre as raizes, na posi\ao onde h( z,t ) e s(z,t) sac medidos.

1.4.5 Evapotransplraf§o potencial

A evapora\ao potencial de urn solo e a maxima quantidade de agua que ele pode

perder sob determinadas condi\Qes de radia\ao solar, umidade do ar e vento. Segundo

Reichardt (1985), ha varias propostas te6rico-empiricas para 0 calculo da evapora\ao

potencial. A evapotranspit<l\ao potencial e urn processo ainda mais complexo, pois envolve 0

sistema solo-planta. 0 modelo LEACHMP considera somente caIculos sobre a fra\ao total da

evapotranspira\ao potencial, F,vnp' em urn periodo de interesse !1t = t] - t], dada por:

F",.<tp = !i[COS2TC(tt-O,3)-cos2TC(t2 -0,3)]

Assume-se que a evapotranspit<l\ao ocon'e somente durante urn periodo de 12 horas,

que se inicia no instante 0,3 do dia (07: 12h).

A Eq. 21 e a integral da equa\ao da densidade de fluxo de evapotTanspit"a\aoE" que

se assume variar senoidalmente:

A seguir, serao apresentadas as subrotinas, os parametros de entrada e os dados de

saida do programa LEACHMP. Para 0 interesse deste trabalho, e tudo 0 que se precisa

conhecer.

o programa LEACHMP foi desenvolvido na Universidade de Comell, EUA, e cedido

pelos autores para ser utilizado neste trabalho. Ele foi escrito em linguagem FORTRAN e e
composto das seguintes subrotinas:

1) WATDAT: Calcula a rela\ao entre potencial e umidade e a condutividade da agua

no solo e imprime os resultados;



2) GROWTH: Simula 0 crescimento da cultura e 0 crescimento e dist:ribui~ao das

raizes, usando equa<;5esempiricas;

3) POTET: Calcula a evapora~ao potencial diaria e transpira<;ao, com dados de

evapora<;aonquida e de cobeltura da cultura;

4) TSTEP: Calcula 0 intervalo de tempo, pattindo das intera<;5es no modelo de

diferen<;asfinitas;

5) ETRANS: Calcula a transpira<;ao potencial pat"a 0 intervalo de intera<;ao

estabelecido, assumindo varia<;aosenoidal durante 0 dia;

6) WUPT AK: Calcula a quantidade de agua absorvida pelas plantas pat'a uma dada

distribui~ao de raizes, resistencia e potencial da agua no solo;

7) WATFLO: Solu<;aopor diferen<;asfinitas da equa~ao de fluxo de agua no solo e

escolha da condi<;aode contomo infeIior (na profundidade);

8) TEMP: Simula~ao do fluxo de calor por diferen<;asfinitas;

9) RRATE: Ajusta as taxas de transforma<;5esdos pesticidas aU'avesda dependencia

com a temperatura;

10) PSINK: Calcula perdas e ganhos de cada especie analisada, por transforma<;ao

e/ou por absor<;aopelas plantas e

11) SOLUTE: Solu<;ao por diferen<;as finitas da equa<;ao de transpolte de soluto,

usando os dados de fluxo de agua gerados na subrotina WATFLO.

Os parametros de entrada para a execu<;aodo modelo LEACHMP sao fomecidos em

urn arquivo no fOlmato ASCII, contendo diversas tabelas que devem ser preenchidas ou

modificadas pelo usuario aU<lVeSde urn editor de textos qualquer. No Apendice B, encontra-se

urn exemplo desse arquivo. Tais parametros podem ser divididos como se segue:

• Data do inkio e telminO do experimento;

• Numero de pesticidas aplicados;

• Numero de aplica<;5esde agua;

• Numero de aplica<;5esdos pesticidas;

• Numero de culturas na area estudada;

• Numero de cultivos por ano;



• Condutividade hidniulica: calculada ou medida?

se medida: umidade ou potencial?

• Data e quantidade de cada pesticida aplicado;

• Data, intervalo de dura~ao e intensidade de chuva ou iITiga~ao;

• Quantidades (semanais) de agua evaporada;

• Profundidade do petfil do solo estudado;

• Altura do len~ol freMico;

• Petfil homogeneo ou heterogeneo?

se heterogeneo, comprimento de cada segmento;

• Plantas presentes? (sim. nao);

• Ponto de murcha petmanente (PMP);

• Potencial minimo e maximo da agua na raiz;

• Tetmo de resistencia da raiz;

• Raizes: constante(I), crescendo(2)

. se (1), comprimento da raiz

. se (2), subrotina GROWfH;

• Datas de emergencia, matmidade, densidade de plantio e cobettura vegetal e

• Escolha do modelo de degrada~ao: LEACHMP3 ou LEACHMP2.

• Constantes (a,b) do modelo de condutividade hidraulica de Campbell e

condutividade hidraulica saturada (Ks);

• Fator de degrada~ao ou meia vida bio16gica de cada substancia (K; e K/), das

equa~OesEq. 17, Eq. 18 e Eq. 19;

• Coeficiente de difusao aparente (mm2/dia), da Eq. 7, calculado aU"aVeSda medida

da dispersividade (mm) e do coeficiente de difusao da substancia na fase gasosa

(mm2/dia) pelo modelo sugerido por Bresler (1973);

• Coeficiente de patti~ao ou disuibui~ao (isoterma de adsor~ao) da Eq. 14;

• Solubilidade do pesticida em agua, Eq. 13 e

• Densidade de vapor do pesticida, Eq. 13.



• Temperatura media e amplitude de varia<;aoda supelfkie do solo;

• Condutividade telmica da areia, argila, matelia organica, agua e ar e

• Fatores de geometria para a areia, argila e materia organica.

• Concentra<;aoinicial das substancias quimicas no pelfil;

• Distribui<;aogranulomettica no pelfil;

• Quantidade de matetia organica no perfil;

• Potencial da agua no solo ou umidade no perfil;

• Densidade media das pattkulas;

• Densidade de raizes no pelfil;

• Temperatura no pelfil e

• Quantidade de residuos na agua de chuva ou iniga<;ao.

Como se observa, os parametros apresentados podem ser fixos (ou de vat'ia<;aopouco

significativa para 0 tempo total de expelimento, que e da ordem de dezenas de dias) ou

vat·iaveis.Eles tambem podem ser medidos no campo ou determinados em laborat6rio.

Obviamente, os pat"ametros de interesse pat"a leitura automatica sao as vatiaveis de

campo que apresentem mudan<;asexpressivas em intervalos da ordem da escala de tempo do

movimento de solutos no solo, ou seja, de minutos ou horas. Estao nessa categoria: as

valiaveis climato16gicas, 0 potencial mattico de agua e as temperaturas supelficiais e do pelfil

do solo em estudo.

Sao exatamente essas as vatiaveis monitoradas automaticamente neste trabalho. 0

sistema tambem pelmite incluir manualmente dados sobre as aplica<;5esdos pesticidas e de

chuvas simuladas ou iniga<;ao.

1.5.3 Dados de saida

Como dados de saida, 0 modelo LEACHMP fomece tabelas de condutividade e a

rela<;aoentre potencial e umidade da agua no solo, alem de tabelas com urn balan<;ode massa

peri6dico, onde sao considerados telmos de drenagem, chuva, evapotranspira<;ao,

volatiliza<;ao,absor<;aopelas plantas e telmos de degrada<;aoe transforma<;ao.



Com rela<;ao ao destino dos pesticidas, SaD fomecidas tabelas peri6dicas das

concentra<;5esdas substancias no pettit do solo.

Alem dessas tabelas, SaDfomecidos dados gerais, como a varia<;aoda temperatura no

perfil, crescimento de raizes, transpira<;ao,potencial na raiz, cobe11urada cultura e quantidade

de pesticida absorvida petas plantas.

Tais resultados SaDgerados em arquivos no formato ASCII, conforme exemplos

encontrados tambem no Apendice B.

t'WWttSCCWSSSW'.YSSSWCCSSSSSWSM<t



2. AQUISlc;AO AUTOMATICA DE DADOS E TELEMETRIA NA

AGRICULTURA

2. 1 INTRODU~AO

Os sistemas de aquisi<;ao automatica de dados evoluiram consideravelmente nas

ultimas duas decadas, principal mente, devido aos avan<;os tecno16gicos da eletr6nica

digital e ao advento dos microprocessadores. A tecnologia atual possibilita a constlU<;ao

de sistemas microcontrolados bastante eficientes e a baixos custos. Inumeras sao as areas

que se benefidam com esses sistemas, tais como: as industrias, a medicina, as pesquisas

espadais, a oceanografia e a agricultura, entre outras.

Na area da agricultura, os trabalhos que se utilizam do monitoramento automatico

de sensores no campo tern contribuido nao-somente para 0 aumento da produtividade,

mas tambem para a melhoria da qualidade dos produtos agrkolas e para a preserva<;ao do

meio ambiente. Em Howell et al (1984), esta<;5esdimato16gicas automatizadas fomedam

dados para 0 controle de ilTiga<;ao. 0 controle de pestes (Hubbard et aI, 1983) e a

previsao de geadas (CUlTy et aI, 1981) sac outros exemplos de aplica<;5es onde as

esta<;5esdimato16gicas automatizadas estavam presentes.

Alem dos dados dimato16gicos, para metros do solo, como umidade, salinidade,

pH e temperatura, bem como parametros das plantas, como cresdmento, porcentagem de

cobeltura, taxa de fotossintese e transpira<;ao, sac alguns exemplos de dados adquiridos

automaticamente para diversas finalidades. Em Grismer (1992), prop6s-se urn modelo

conceitual a uma rede de sensores integrados para 0 sistema solo-planta-atmosfera. Esse

modelo foi criado para atender a grande demanda de dados necessarios ao

desenvolvimento de sistemas espedalistas e mode1os integrativos que auxiliam 0

gerenciamento da produ<;ao agricola. Em Cockerham & Oltega (1989), uma rede de onze

esta<;5es de campo foram instaladas para monitorar 0 potencial matrico de agua no solo,

temperatura, condi<;5es do vento e 0 nivel de reservat6rios de agua, a fim de controlar

urn sistema de ilTiga<;ao e tambem fazer a previsao de geadas em uma esta<;ao

experimental. Nesse mesmo trabalho foi proposta a instala<;ao de sensores de seguran<;a

(deteq;ao de pOltas, pOlteiras e janelas abeltas), contadores de vekulos e sensores para

movimenta<;ao de insetos como integrantes da base de dados da esta<;aoexperimental.



Nesses e outros trabalhos espedficos da area agricola ou nao, divers os aspectos

tecnico-cientificos foram observados, analisados e questionados. Como resultado,

e1aborou-se a Figura 2.1 que ilustra urn sistema de aquisi<;ao de dados e controle generico

para aplica<;oes na agricultura, onde estao exibidos os aspectos julgados mais relevantes

para 0 desenvolvimento deste trabalho e que serao discutidos em detalhes, a seguir.

CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(Modelamenlo.

gerenciamenlo etc)

MICROCOMPUTADOR
PARA MANIPULACAO
E ARMAZENAMENTO

OOS DAOOS E CONTROLE

--'\
Aspectos a serem
considerad~:
• DlstAnclaa

ENLACE 2 - • Melo de comunlca~o
• Tipo de Iransmisalo
(digitaUanal6gica)

• Prolocolo

Problemas enfrentad~:
.Mec:Ani~
• TemperabJ,aa extremas
• Chuvaa e umldade
.Raios

f

Aspectos a aerem
conslderados:

• Acaaso
.Instals~o
• l.oclIllzII~o
• Quantldade
.Manutan~

Figura 2.1 . Sistema gen~rico de aquisi~Aoautomatica de dados e controle para
aplica~Oesna agricultura.



o tipo, a quantidade e a localiza<;ao dos sensores podem variaI' muito, de acordo

com 0 prop6sito do sistema. Ha aplica<;5es que se restringem a utiliza<;ao de dados

climatol6gicos. Nesses casos, todos os sensores saD agmpados em urn unico local. Nas

esta<;5es climatol6gicas p0l1ateis, as distancias dos sensores ao microcontrolador saD da

ordem de centimetros. Usualmente, saD sete os sensores monitorados: dire<;ao e

velocidade do vento, temperatura e umidade do aI', precipita<;ao, evapora<;ao e radia<;ao

solar. Normalmente, apenas uma esta<;ao de campo e utilizada e a distancia dessa esta<;ao

as facilidades de urn laborat6rio ou escrit6rio para a instala<;ao do microcomputador pode

atingir alguns quilometros. Outras aplica<;5es necessitam do monitoramento de uma

verdadeira rede de sensores, como e 0 caso do controle da i11'iga<;aopOl' tensiometria (vel'

Apendice C, sobre tensiometros). Ha sistemas comerciais que limitam 0 numero de

sensores em 10.000. Porem, em Cockerham & Ol1ega (1989), mencionou-se urn limite

prMico entre 200 e 300 sensores, considerando-se a capacidade de processamento e

armazenamento dos microcomputadores. A variabilidade espacial e temporal dos

parametros agrkolas e 0 principal aspecto apontado em Grismer (1987) para defender urn

numero elevado de sensores, POl'emnao menciona numeros.

Quanto a localiza<;ao, os sensores normal mente se encontram espalhados em uma

area, que pode variar de dezenas ate milh5es de metros quadrados. Dependendo da area,

varias esta<;5es de campo saD estabelecidas para atenderem gmpos de sensores. As

distancias entre as esta<;5es vao desde algumas dezenas de metros a alguns quilometros.

Quanto ao tipo, os sensores tambem apresentam grande variedade. A Tabela 2-1 mostra

alguns sensores utilizados em sistemas de aquisi<;ao de dados e controle na area agricola e

suas principais caracteristicas. Essa tabe1a foi base ada, principalmente, em catalogos de

produtos comerciais e em Tanner (1990).
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VarlAvel

UnidadeFaixa deSensores mais comunsFaixa deComentArias

trplca

medida acurécla e/ou
esoerada

valor trDlco

Temperatura

°C-90 a +60 [lJTermistores, termopares,±o,02 a ±o,5 °CA acurâcia depende mais de
doar

semicondutoresfatores externos(2)do que do
±o,25°C

próprio sensor e da eletrônica
envolvida

Umidade

% URO a 100Adsorção de vapor sobre filmes de±1 a ±5 % URÉ a variável mais diflcil de ser

relativa

polimeros ou sobre espelhos commedida com pracisllo e acurácia
medidas de variação de

120/0 UR na faixaa longo termo. Os sensores
capacitância e indice de reflexllo,

de 10 a 90% URrequerem maior freqüência de
resoectivamente 131

manutencllo

Radiação

W/m'O a 1400Piranômetros de termopUhas±1% a ±5%Uma cúpula de quartzo protege o
solar

ou fotocélulas de sUrcio [5Jsobre asensar de danos devido ao

[4J
sensibilidade

clima, filtra o espectro de ondas

longas e padroniza o fluxo±3%

convectivo de calor na superficie
do sensor diminuindo o efeito dovento

Velocidade

m/s0,2 a 60Anemômelro de conchas±o,l a12 m/sUma característica importante
do vento

rotativas, anemômetro dedos anernômetros é o limiar de

hélice

±o,5 m/spropulsllo, que varia entre 0,1 a
1 m/s f61

Direção do

° (graus)Oa360 Cata-vento±1° a 11,25°O limiar do cata-vento é definido

vento

como a velocidade do vento, que
±50

o coloca a menos de 5° da

direçllo real, após umdeslocamento inicial de 10°
Precipitação

mmO a 120Pluviômetro do tipo báscula ou[7JHá outros tipos de pluviômetros,
mm/hr

porpe90 porém menos comuns

Evaporação

mmOal00mmMedida da variação do nivel deO,02mmA acurácia apresentada é a de
água em um tanque de 1220 mm

um micrOmetro,instrumento
de diâmetro, com a superficie

usualmente empregado para
exposta

medir as variacÕ8Sdo nivel

Potencial

kPa ouO a 80 kPaTensiômetro de cápsula porosa±0,4 kPaA acurácia dos tensiômetros é
mátrico de

mmHg (Apêndice C) , bloco de gessolimitada pela porosidade

água no solo

[8]conseguida na confecçllo da
cáosula Dorosa

Temperatura

°C-10 a50 °CTermistores, termopares,0,25°CA temperatura do solo nllo chega
do solo

semicondutoresa atingir os mesmos extremos
. Quea temoeratura do ar

Tabela 2-1Alguns sensores utilizados em sistemas de aquisiçAo de
dados e controle na área aarrcol

[I] - Esses limites estão baseados nos valores mínimos e máximos. historicamente registrados de -89°C', em Vostok.

Antártica e 58°C, em EI Azizia. Líbia (Riordan. 1985. citado por Baker. 1992).

[2] - A radiação solar. a condução télmica dos temlinais de ligação. a constante de tempo do sensor. a velocidade do
vento. são todos fatores que influenciam na divergência que existe entre a temperatura do sensor e a real temperatura
do ar (Fritschen & Gay. 1979). Devido a esses fatores o sensor de temperatura do ar é sempre instalado em abrigos

meteorológicos. a fim de reduzir esses efeitos. EITOS menores que 1°C' foram obtidos por McKay e McTaggelt

Cowan (1977). utilizando uma blindagem com a fomla de pratos empilhados. muito comum atualmente.

[3] - Há uma grande variedade de sensores de umidade relativa disponíveis comercialmente. Vinte tipos diferentes
foram testados sobre condições de campo em Skaar et aI (1989). Os resultados mostram desvios médios de até

15.3% UR e desvios padrão de até 5,5% UR para 90.000 medidas realizadas em temperaturas diferentes. variando de
~15°C a 25°C,

[4] - Não foram encontradas especificações de faixa de medida para os piranômetros. Os valores apontados
correspondem à ausência de radiação e à constante solar. definidas no glossário.

[5] - Os piranômetros medem a radiação de ondas CUltas. segundo um angulo sólido 27t.

[6] - O limiar de propulsão é definido como a menor velocidade na qual o anemômetro começa e continua a girar e
produz um sinal mensurável. quando montado na sua posição nOlmal. Essas e outras especificações das

características dinâmicas dos sensores de vento (direção e velocidade) são discutidas por Mazzarella (1972). A
American Society for Testing and Material estabeleceu testes em túnel de vento para anemômetros e medidores de
direção. que são recomendados pela Environmental Protection Agency (EPA. 1989).
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[7] - 0 eno de medida da precipitar;ao total nos pluviometros do tipo bascula aumenta com a intensidade da chuva.
Durante 0 tempo de movimentar;ao da bascula. uma patte da precipitar;ao coletada nao e computada. Quanto mais
intensa a chuva. maior e sua porr;ao perdida nessa transir;ao. Esse eno pode ser diminuido se 0 volume da bascula
for aumentado: porem. isso implica menor resolur;ao da medida e aumento da area de coleta. 0 Dr. Alan Flint do
U.S. Geological Survey. Mercury. NV. ohteve fatores de coner;ao de pdmeira ordem do volume de pluviometros do
tipo hascula. como funr;ao da intensidade de chuva. Ele tamhem detetminou que 0 di1imetro de 30.5 em do coletor e
o volume 0.2 mm da hascula oferecem 0 melhor compromisso entre a acuracia e a precisao.
[8] - Uma das desvantagens do bloco de gesso e a dependencia da leitura com a salinidade do solo. Devem ser
introduzidas coner;6es nas leituras para esse fator.

Seja qual for 0 caso, sensores agrupados ou distribuidos, 0 monitoramento de

sensores na area agricola se caracteriza como urn problema de telemetria. Como tal, as

primeiras soluC;6espara a transmissao de dados foram as convencionais, quais sejam, via

cabos ou linhas telefOnicas, como em Howell et al (1984), Grismer (1987) e Thomson &

Threadgill (1987) e via radio, como em Duke et al (1983) e Cromer & McLendon

(1984). Vma terceira altemativa, mais recente e muito utilizada, e a transmissao por

infravelmelho, que exige uma linha de visibilidade entre 0 par transmissor e receptor

(Pogue, 1992; Cockerham & Oltega, 1989 e Ahmed & Al-Amoud, 1993). Ha tambem a

possibilidade da combina<;ao desses tres metodos, cada urn complementando 0 outro em

niveis de enlaces diferentes.

Apesar do reduzido mlmero das citac;6es acima, elas representam 0 panorama

atual de opc;oes para 0 meio de comunicac;ao de modo geral e na area agricola. Tais

o{J<;6espodem ser divididas em:

Sinais e1etricos, ana16gicos ou digitais, atraves de cabos de cobre;

Transmissoes de radio pelo ar ou espac;o livre e

Transmissao de luz visivel ou infravermelha, atraves do ar ou fibras 6ticas.

A transmissao via cabo e bastante versatil. Pm'em para que seja confiavel, muitos

cuidados devem ser tornados na instalac;ao e manutenc;ao dos condutores, principal mente

em campo. Devem ser providenciadas prote<;6es contra danos fisicos em potencial (como

trafego de tratores e animais), contra as induc;6es e1etromagneticas causadas por

reHimpagos e contra outras intetferencias de ordem eletrica (como redes de alta tensao).

o custo dos pr6prios condutores, adicionado ao custo dessas protec;6es, toma a



transmissão via cabo uma das opções mais onerosas dentre as citadas, caso o enlace seja

maior que algumas dezenas de metros. O aproveitamento de instalações existentes, como

linhas telefônicas e até mesmo a transmissão através da rede de distribuição de energia

elétrica, toma esta opção viável para grandes distâncias.

2.3.1.2 Ondas de rádio

Convencional

Considera-se radiotelemetria convencional de superfície aquela que envolve pares

de transceptores na faixa de freqüência que vai desde 27 Mhz até alguns Ghz. Ela pode

ser uma opção de custo moderado para médias distâncias (5 a 100 Km). Segundo Burton

(1987), a confiabilidade da radiotelemetria é inferior às outras técnicas, devido à

vulnerabilidade da antena e à suceptibilidade a radiointerferências. Em pequenos países,

ela tem sido evitada, e quando utilizada, recomendam-se enlaces de curta distância, em

tomo de 5 Km. Os sistemas de longo alcance têm a desvantagem de dificultarem a

alimentação via bateria, pois requerem maior consumo de energia e, conseqüentemente,

maiores custos de manutenção. Enlaces de curto alcance podem ser complementados com

a rede de telefonia. O uso da radiotelemetria tem também a desvantagem de requerer

licença das autoridades competentes.

Radiotelemetria de baixa potência

O alto grau de integração conseguido atualmente, associado às montagens em

supelfície, possibilitou a construção de unidades modulares de radiotelemetria de baixa

potência (da ordem de microwatts) para enlaces em tomo de 20 Km (LOW power radio

links, 1993). Tal alcance é atribuído ao apelfeiçoamento do receptor ("Sensitive double

conversion receiver"). Esse avanço tecnológico, associado à mudanças na legislação, no

sentido de permitir o uso deste sistema sem a necessidade de licença, pode tomar a

radiotelemetria novamente uma opção viável na área agrícola.

Telefonia celular

A telefonia celular é uma das tecnologias emergentes mais promissoras para a

transmissão de dados de médio a longo alcance (Devoney, 1994). A princípio, a

comunicação digital via telefonia celular pode ser semelhante à conexão de dois modems

via linha tenestre, ou seja, o sinal digital é codificado em tons de áudio, que

cOlTespondemaos valores binários "O" e "1". Na prática, porém, há o problema da
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suceptibilidade a radiointetferencias inerentes da comunica~ao via radio e 0 conseqiiente

aumento na taxa de enos. Com isso, as taxas de transferencia sao baixas (da ordem de

1200 bps) e nao podem ser melhoradas com as mesmas tecnicas de cone~ao de enos e de

comuta~ao de velocidade empregadas para linhas telTestres. Algumas empresas tern

procurado criar urn protocolo proprio para resolver esse problema e taxas de transferencia

entre 7200 a 14400 bps ja foram conseguidas. A questao e que, como solu~oes isoladas,

tais protocolos nao sao compativeis entre si e poucos 0 sao com os protocolos ja

existentes para as linhas tenestres. A tecnologia celular digital no lugar da analogica

apresenta tentativas de solu~5es universais, como e 0 caso da Celular Digital Packet Data

(CDPD) proposta por urn consorcio formado por oito empresas. 0 CDPD transmite dados

em pacotes de 128 bytes a 19200 bps, durante periodos de inatividade da rede celular

digital, que oconem em media 30% do tempo. 0 CDPD permite recurs os automatic os de

cone~ao de enos e, conseqiientemente, as taxas de transferencia efetivas sao mais altas

que as conseguidas com os modems analogicos. Ele tambem pode ser configurado para se

comunicar com qualquer rede ou modem de linha tenestre. Sua desvantagem esta no fato

de a rede celular digital ser limitada nos EUA e ainda inexistente no Brasil.

Sarelite

A transmissao via satelite e uma op~ao para os enlaces de longa distancia. Porem,

devido ao seu e1evado custo em rela~ao as altemativas de superfkie e suas limita~oes

tecnicas, esta o~ao e pouco utilizada na area agricola. 0 GOES (Geostationary

Operational Environmental Satellite) e 0 Argos Data Collection System sao os satelites

cornu mente empregados. Tipicamente, a COlTentedrenada durante uma transmissao atinge

de 2 a 3 A. A taxa de transmissao e limitada em 110 bauds, sendo 2 bytes de dados para

urn de controle. A programa~ao usualmente concedida para as transmissoes e de 1 minuto

a cada 4 horas. A instala~ao de uma base Very Small Apelture Terminal (VSAT),

incluindo 0 transceptor e a antena parabolic a, tern urn custo de aproximadamente

US$ 15.000,00. Unidades que transmitam a 9600 bps tern custo de instala~ao maior do

que US$ 50.000,00 e custos de tarifa~ao em tomo de US$ 10,00 por minuto. 0 emprego

de enlaces via satelite e bastante difundido na area da oceanografia (Frye & Owens,

1991), onde as altemativas de supelfkie sao problematicas.



Infravermelho

o emprego da comunica<;ao por infravelmelho tern sido amplamente difundido na

area agricola (Feuer, 1986). 0 seu custo e 0 mais baixo entre as op<;5esaqui apresentadas.

A radiotelemetria, por exemplo, apresenta custos inidais e de manuten<;ao que variam

entre 40 a 70% a mais do que sistemas por infravermelho, dependendo do numero de

esta<;5es de campo (Latimer & Reddell, 1990). 0 akance da comunica<;ao por

infraverme1ho esta em tome de 1 Km, pOl'em ele pode ser ampliado atraves da instala<;ao

de esta<;5es repetidoras. Por exigir a visibilidade entre 0 par transmissor/receptor, os

obstaculos naturais, como chuvas e nevoeiros, podem causar falhas na comunica<;ao.

Todavia, ela nao esta sujeita a radiointerferendas e nao requer licen<;ade uso.

Laser

Uma solu<;ao malS ousada e que apresenta diversos aspectos praticos

nao-resolvidos e 0 emprego de sistemas de comunica<;ao baseados em laser propagando-

se no ar (Allison & Land, 1989). 0 seu akance e bastante restrito, em tome de 300 m, e

os custos de instala<;ao e manuten<;ao sac elevados. As taxas de transmissao requeridas na

area agricola sac bastante reduzidas e qualquer solu<;ao a laser, induindo fibras 6ticas,

justifica-se apenas pela imunidade a intelferencias e a raios. Os custos devem ser

ponderados.

2.3.2 Topologias

Os enlaces 1 e 2 da Figura 2.1, entre a esta<;ao-base e 0 computador para

tratamento e armazenamento dos dados e controle, e entre este e uma base de dados na

Central de Armazenamento, usualmente sac enlaces ponto a ponto e empregam linhas

seriais no padrao RS-232 via cabo, radio-modem ou linha telefOnica.

No caso do enlace 3, observou-se que e geralmente multiponto e que a topologia

adotada normalmente depende do meio de comunica<;ao. De acordo com a dassifica<;ao

encontrada na literatura (Giozza et aI, 1986), esse enlace pode ser estabeleddo atraves de

h-es tipos de topologia: em estrela, em cadeia (ou ane1) e em linha.

2.3.2.1 Topologia em estrela

A topologia em estrela e indicada para a radiotelemetria. Nesse caso, a

esta<;ao-base se comunica com cada esta<;ao de campo individual mente (Figura 2.2). Para



cada esta<;ao de campo existe urn par de freqiiencias, uma de transmissao e outra de

recep<;ao. A falha de uma esta<;ao de campo nao compromete a comunica<;ao com as

demais.

Figura 2.2 - Topologia em estrela onde a est~ao·base se comunica com
cada esta~ao de campo individualmente.

A topologia em cadeia e aconselhada para a comunica<;ao por infravermelho.

Como mosU'a a Figura 2.3, nessa topologia a esta<;ao-base faz patte de uma cadeia

fechada juntamente com as esta<;5es de campo. A esta<;ao-base, por urn lado, trans mite

comandos para a primeira esta<;ao de campo, e por outro recebe dados da ultima esta<;ao

de campo dessa cadeia. Os comandos possuem urn identificador. Ao receber urn

comando, uma esta<;aode campo verifica 0 identificador. Se este nao cOlTesponder ao seu

c6digo, a esta<;ao de campo repassa 0 comando para a esta<;ao seguinte. 0 processo de

identifica<;ao se repete ate que 0 comando encontre 0 seu destino. Cada esta<;aode campo

repassa os dados gerados ate que encontrem a esta<;ao-base. A topologia em cadeia e mais

economica, POl'em se uma esta<;ao de campo deixar de operar, 0 enlace e rompido com

todas as esta<;5es.



Figura 2.3· Topologia em cadeia ou anel onde a estaçAo-base e as

estaçOes de campo formam uma cadeia. Os comandos 510 repassados

de uma estaçAo para outra até ecoarem na estaçAo-base (linha cheia).

Somente a estaçAo de campo Identifica da através de um código

responde ao comando (linha pontilhada).

2.3.2.3 Topo/agia em linha

A topologia em linha é mostrada na Figura 2.4. Ela é própria de balTamentos do

tipo serial multiponto. Todas as estações são ligadas a um balTamento único. A

estação-base lança um comando, que é recebido por todas as estações de campo,

simultaneamente. Assim como na topologia em cadeia, o comando é acompanhado de um

identificador. Somente uma das estações de campo, aquela cujo código cOlTesponder ao

identificador, responde ao comando. Na topologia em linha, a falha de uma estação de

campo não afeta a operação das demais estações. Outra vantagem da topologia em linha é

permitir comandos universais, os quais são executados simultaneamente por todas as

estações de campo. A radiotelemetria também pode ser implementada com topologia em

linha. Nesse caso, um único par de freqüências de transmissão/recepção é utilizado por

todas as estações. A estação-base transmite na freqüência de comando, que é recebida por

todas as estações de campo ao mesmo tempo. De acordo com o identificador, somente

uma estação de campo responde na freqüência de resposta.
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Figura 2.4 - Topologia em Iinha na qual todas as esta~Oes510 Iigadas a
um barramento. Os comandos 510 recebidos simultaneamente por todas

as esta~Oesde campo. Assim como na topologia em anel, um
identificador determina qual esta~o de campo deve responder ao
comando da esta~AO-base,porem a falha de uma esta~AonAo

compromete a comunica~Aodas demais.

2.4 VARIA BILIDA DE ESPACIAL E TEMPORAL DE PARAMETROS NO

CAMPO

Dados associados ao solo, plantas e condi<;5es atmosfericas sempre apresentam

grande variabilidade no espa<;oe no tempo como explicado em Reichardt (1985). 0 grau

de variabilidade depende de diversos fatores, como a topografia, a localiza<;ao geografica

e inclusive a propria variavel. POI' exemplo, a radia<;ao solar e espacialmente mais

uniforme do que a precipita<;ao. Recursos numericos podem ser empregados para a

estimativa de alguns parametros. 0 ideal, porem, e que os sistemas de aquisi<;ao de dados

para a area da agricultura monitorem 0 maior numero possivel de sensores e na

periodicidade apropriada ao acompanhamento da dinamica dos processos em estudo. Na

rede de sensores para 0 monitoramento automatico de agua no solo, proposta no trabalho

ja mencionado de Grismer (1992), foram instaladas quinze esta<;5es de campo, cada uma

monitorando ate cinco sensores de salinidade e de temperatura do solo. Em algumas

esta<;5es, adicionalmente foram monitorados ate oito sensores de umidade do solo. Nao

foi mencionada a periodicidade das leituras, porem pelo circuito apresentado e possIve!



afirmar que 0 intervalo entre as valTeduras dos sensores e da ordem de minutos, Tal

periodicidade e adequada a escala de tempo do movimento de agua no campo.

No caso de esta~5es c1imatol6gicas, recomenda-se 0 registro horario de dados

obtidos pela media de parametros medidos a intervalos menores, da ordem de minutos ou

ate segundos, dependendo do parametro (Tanner, 1990). Essa recomenda~ao foi feita em

fun~ao de model os senslveis a escalas de tempo menores que urn dia.

A confiabilidade dos sistemas de aquisi~ao automatica de dados na area da

agricultura e relativamente baixa. Tipicamente, eles requerem instala~5es em ambientes

bastante agressivos e de dificil acesso. 0 emprego das tecnicas de aquisi~ao remota

(telemetria) necessarias contribui para essa baixa confiabilidade.

De modo geral, tais sistemas estao sujeitos principalmente a problemas

mecanicos, temperaturas extremas, umidades elevadas e interferencias eletromagneticas.

2.5. 1 Problemas mecanicos

Urn problema mecanico tipico e, por exemplo, 0 rompimento de cabos, devido a
queda de arvores ou ao esmagamento por maquinas agrkolas, no caso de instala~5es

subtelTaneas. Alguns cuidados no processo de instala~ao dos cabos e a manuten~ao

preventiva podem reduzir sensivelmente os riscos de rompimento. Ha ainda a

possibilidade do alojamento de pequenos animais, insetos e folhas secas no interior dos

equipamentos e/ou sensores, 0 que pode interferir no processo de medida. 0 emprego de

telas e dispositivos para espantar os pequenos animais e comum na constru~ao de

instl1lmentos de campo. Aliados a verifica~ao peri6dica dos equipamentos, eles comp5em

as principais medidas de precau~ao nesse caso.

Em temperaturas acima de 70° C e abaixo de 0° C, os circuitos eletronicos para

aplica~5es comerciais podem deixar de operar COlTetamente. POl'em, nao-somente as

temperaturas extremas, mas tambem as grandes varia~5es de temperatura em curtos

perlodos, sao freqiientes no campo. Tais varia~5es podem causar 0 mau funcionamento e

a diminui~ao da vida util dos circuitos eletronicos. No trabalho de Grismer (1992), os

circuitos foram acondicionados em caixas de picnic contendo pacotes de blue ice (bolsas



com urn gel de alta capacidade termica), a fim de manter a temperatura intema de seus

compattimentos mais estavel.

As umidades elevadas e a exposi<;ao direta a chuvas, em muitos casos inevitavel,

tern seus efeitos eliminados por compaltimentos selados e 0 usa de dessecantes, como

silica gel, no interior dos gabinetes (Tanner, 1990).

As mais severas hostilidades no campo sac as descargas eletlicas naturais. Mais de

75% das falhas dos sistemas eletronicos microprocessados para campo sac causadas por

indu<;5es e1etromagneticas (Electrical Overstress, EOS), originadas na sua maioria por

rellimpagos (Urbieta, 1986). A probabilidade da incidencia direta e baixa, POl'em os

efeitos secundarios, como as COlTentesinduzidas nos cabos de comunica<;ao, alimenta<;ao

e sinal dos sensores, sac freqiientes. Os niveis de energia envolvidos dependem da

intensidade do raio, do comprimento do cabo e da distancia entre e1es. Os danos causados

dependem do sistema atingido. Ha niveis de energia que seriam tolerados por urn sistema

de alimenta<;ao CA, pOl'em destmiriam os circuitos de entrada de urn sistema de

comunica<;ao ou sinal. Assim, as prote<;5es sac distintas para cada caso. Os dispositivos

de prote<;ao mais freqiientemente utilizados se baseiam em supressores de transientes

basicamente de tres tipos: os varistores, os centelhadores a gas e os semicondutores. A

Tabe1a 2-11 mostra valores tipicos das principais caractelisticas de cada urn desses

dispositivos.

Tabela 2-11Principais dispositivos supressores de
transientes utilizados em circultos de prote~ao de Iinhas e

alguns valores tfDlcos de suas caracterfsticas.
TensAode disparo (V) Corrente suportada (A) Tempo de resposta (~S)

Varistores
60 - 800 100-500 10-3

centelhadores it g~s
150-1500 5000-20000 5-10

semicondutores
7-200 5-10 10-3

Os varistores sac cornu mente empregados na prote<;ao de linhas de alimenta<;ao

AC. Os centelhadores, por apresentarem baixa capacitancia parasita, sac empregados em

cabos de antenas e de comunica<;ao. Os semicondutores tambem sac utilizados em cabos



de comunicação além de cabos de sinal, porém, por não suportarem correntes altas, não

atuam sozinhos e sim em um circuito multiestágio, como o da Figura 2.5.

Impedlncla

Centelhador
Supressor
de silício

Figura 2.5 - Circuito supressor de transientes multiestégio.

O primeiro estágio utiliza um supressor à gás, que é capaz de suportar correntes

altas, mas seu tempo de resposta é lento. Com a atuação prévia do semicondutor, a

impedância em série eleva a tensão no centelhador e ele começa a conduzir antes do

tempo em que o faria normalmente, e também antes que o transiente atinja níveis de

energia intoleráveis para o semicondutor.

Seja qual for o dispositivo de proteção, a idéia é desviar os transientes para um

aterramento e manter os componentes do sistema no mesmo potencial em relação à terra.

Se os componentes do sistema estiverem agrupados, como em uma estação climatológica,

a recomendação é a interligação do mastro, do coletor de dados e da blindagem dos cabos

dos sensores em um ponto comum onde o aterramento seja eficaz (Tanner, 1990). Se os

componentes do sistema se encontram distribuídos, toma-se difícil generalizar as

recomendações, pois elas dependem da complexidade da distribuição dos equipamentos.

No caso de cabos de comunicação ponto a ponto de longa distância, a proteção é baseada

em supressores de transientes em dois níveis. Uma proteção primária deve ser instalada

no ponto de entrada do cabo no prédio e uma proteção secundária deve ficar próxima ao

equipamento. Se o equipamento estiver a menos de um metro do ponto de entrada, a

proteção pode ser única (Clark, 1989).
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Aterramento da

Estação-base

Estação
base

linha de terra

cabo de 3 mm2

Estação de

campo

Aterramento da

Estação de campo

Figura 2.6 - Aterramento recomendado para barramento serial

multiponto. A Iigaçlo pontilhada nao é recomendada e, caso seja

necessária, deve ser feita com cabo de, no mfnimo, 3mm2 de secçlo.

No caso de um baITamento serial multiponto, recomenda-se o uso de supressores

de transientes em cada ponto de comunicação. A interligação da linha de teITa de sinal

deve ser baseada no esquema da Figura 2.6. A linha de teITa é conectada ao teITa do

circuito de controle da estação-base e, neste único ponto, ao ateITamento desta estação.

Nas estações de campo, a linha de teITa deve ser ligada apenas ao teITa do circuito de

controle. Caso seja necessária a ligação da linha de teITa ao ateITamento das estações de

campo, um cabo de no mínimo 3 mm2 (12 AWG) deve interligar a estação de campo à

estação-base (NR Systems, Inc. & Campbell Scientific, Inc., 1993). Dessa forma, os dois

circuitos são mantidos no mesmo potencial, caso um deles receba um transiente.

2.6 ALIMENTAÇÃO

São raras as localizações de campo que dispõem de rede elétrica comercial

confiável. As intenupções no fomecimento de energia no campo são mais freqüentes e

mais prolongadas do que na cidade. Adicionalmente, a rede elétrica é também uma das

principais vias pelas quais os efeitos secundários dos relâmpagos danificam os

equipamentos eletrônicos. POltanto, no caso de se optar pela utilização da rede elétrica

comercial, deve-se empregar um sistema que minimize tais efeitos e possa suprir por

períodos de algumas horas a energia inteITompida. Os circuitos de proteção mais comuns

nesses casos são compostos pelos varistores, como já visto anteriormente. Para suprir as

intenupções no fomecimento de energia elétrica existem os equipamentos no-break, que

podem operar com uma única bateria ou um banco de baterias chumbo-ácido,

dependendo do consumo do sistema e do tempo de provisão estimado.

Atualmente, não é difícil o projeto de sistemas eletrônicos com consumo

relativamente baixo. Por exemplo, um microcontrolador constmído com tecnologia
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CMOS consome tipicamente alguns miliampêres (2 mA p/ o PIC16C56 @ 5V, 4Mhz),

em modo de operação normal. Há, porém, modos de operação standby, que diminuem

esse consumo para valores da ordem de microampêres «3JlA p/ o PIC16C56). Estes

níveis de consumo propiciam o emprego de baterias para toda alimentação necessária a

um sistema de aquisição. Com isso, ganha-se maior imunidade a transientes e,

adicionalmente, maior pOltabilidade dos sistemas. A recarga das baterias geralmente é

realizada através de painéis solares.

U ma restrição ao uso de batelias está na exposição a temperaturas extremas. As

baterias de chumbo-ácido perdem a carga rapidamente, em temperaturas inferiores

a O OCoElas podem ser substituídas por baterias de níquel-cádmio, que operam bem em

temperaturas baixas, até cerca de -30°C.

2.7 MANUTENÇÃO

A manutenção de qualquer tipo de instrumentação é fator fundamental para a

obtenção de dados confiáveis. No campo, esse procedimento é ainda mais ctitico. Em

Howell et aI (1984), encontra-se uma lista de manutenções de rotina para estações

climatológicas, que inclui desde simples verificações diárias até calibrações e

substituições anuais. O piranômetro é um exemplo de sensor que deveria ser verificado

diariamente devido à possibilidade de obstrução de luz na sua cúpula e conseqüentes

leituras inconetas. Os pluviômetros também são freqüentemente visitados por insetos,

que eventualmente monem dentro do instrumento obstruindo e alterando o fluxo de água

nas partes mecânicas do dispositivo. As batelias de chumbo-ácido, do tipo não-seladas,

devem ser verificadas semanalmente e as seladas requerem substituição a intervalos da

ordem de alguns meses. Os dessecantes devem ser verificados mensalmente. A calibração

anual de todos os sensores é recomendada, em especial a dos piranômetros e

anemômetros. No caso dos anemômetros com buchas nos mancais, as mesmas devem ser

substituídas a cada dois anos. Nos sensores de umidade, é recomendada a substituição do

elemento sensor a cada seis meses.

Os tensiômetros merecem especial atenção neste tópico, devido ao constante

serviço de manutenção que envolve seu uso. Os tensiômetros têm que ser preenchidos

com água entre três a sete dias de intervalo. O uso de sensores conhecidos como

'Watermark', baseados no princípio da variação da resistência com a umidade, é uma
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alternativa que dispensa manutenções tão freqüentes (Thomson & Threadgill, 1987). A

desvantagem desse tipo de sensor é sua dependência com a salinidade do solo.

Este panorama sobre os procedimentos de manutenção, principalmente os mais

freqüentes, mostra que eles estão em desacordo com um sistema que se propõe a

automatizar leituras para minimizar a presença humana na área experimental. Uma das

alternativas é fazer com que tais procedimentos, quando possível, façam parte de uma

verificação remota. O nível de tensão das baterias é um exemplo de sinal que pode ser

constantemente monitorado remotamente. A própria leitura dos sensores pode ser um

indicativo de defeito, como seria o caso de um sensor de temperatura indicando valores

fora da faixa de leitura esperada. O rompimento da tensão de água na cápsula porosa dos

tensiômetros também pode ser monitorado e gerar uma indicação da necessidade de

completar o nível de água desses sensores.

.•.......... ~.................•...•...•..••.....•...•.•.•.....•........................
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3. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA

3.1 /NTRODUl;AO

Como foi visto no Capitulo anterior, as distancias envolvidas entre sensores e

entre localidades, bem como a infra-estrutura inicialmente disponivel, sao fatores de

grande relevancia para 0 estabelecimento de um sistema de monitoramento remoto de

variaveis no campo. Igualmente impOltante sao as caractetisticas de resolu<;ao e tipo de

sinal fomecido pelos sensores e tambem 0 planejamento da distribui<;ao e instala<;ao dos

mesmos na area experimental.

Tambem e essencial que sejam identificados subsistemas e que se estabele<;am as

fun<;6es espedficas de cada um deles, bem como a forma de integra<;ao dos mesmos.

Neste Capitulo esses aspectos serao expostos, discutidos e definidos, chegando-se

a uma proposta de arquitetura e subseqliente descri<;ao detalhada de sua implementa<;ao.

3.2 DESeR/l;AO DAS /NSTALAl;OES

A descri<;ao apresentada a seguir pode ser melhor acompanhada atraves da Figura

3.1. as calculos do modele LEACHMP devem ser executados no CNPDIA, em Sao

Carlos-SP (47°05'W, 22°01'S e eleva<;ao media 850m). as experimentos de campo estao

sendo realizados a 130 km de Sao Carlos, na fazenda da Esta<;ao Experimental do lAC,

em Pindorama-SP (48°55'W, 21°13'S e e1eva<;aomedia 562 m).

Em Sao Carlos, no CNPDIA, encontra-se instalada uma rede local, composta de

uma esta<;ao de trabalho UNIX/RISC e microcomputadores. Para comunica<;5es ponto a

ponto, essa rede pode ser acessada via linha te1efOnica discada, alem de estar ligada a
internet via linha privada.

Na sede da fazenda, a infra-estrutura disponivel tambem inclui 0 acesso a linha

telefOnica disc ada, alem de ambiente adequado a instala<;ao de um microcomputador e

pessoal qualificado para a opera<;aodo sistema.
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Figura 3.1 - Localidades, distAncias e infra-estrutura envolvidas no
sistema.

A area experimental se situa a cerca de tres quilometros a sudoeste da sede da

fazenda. Trata-se de urn telTeno plano com 2000 m\ onde foram estabelecidos grupos de

quatro parcelas de 11 par 3 m para cada experimento. A distancia entre as parcelas e, em

media, dois metros. A uma distancia aproximada de 100 m da area experimental ha a

edifica<;ao de uma caixa d' agua com cerca de 20 m de altura, onde ha acesso a rede

eletrica comercial. Entre a area experimental e a sede da fazenda encontra-se a rodovia

Washington Luiz.

3.3 DISTRIBUI9AO DOS SENSORES

Neste item serao determinadas as localiza<;5es e a quantidade de cada sensor, em

fun<;aodas instala<;5es descritas acima.

A area de a1cance dentro da qual as medidas c1imatol6gicas sao representativas

depende da regularidade da topografia, da presen<;a de obstaculos e da propria variavel.

Por exemplo, a radia<;ao solar e mais uniforme do que a precipita<;ao. A superficie da area

experimental em questao pode ser considerada uniforme, alem de nao possuir obstaculos

e ser relativamente pequena para que sejam detectadas varia<;5es significativas, ate

mesmo de precipita<;ao. Essas considera<;5es levaram ao estabelecimento de urn unico



conjunto de sensores para fomecer os dados climato16gicos. Para tal, a esta~ao

climato16gica desenvolvida no CNPDIA foi instalada no centro da area experimental

(ficando entre os glUpos de parcelas), proporcionando as seguintes leituras:

1. Velocidade do vento a 2 m de eleva~ao;

2. Dire~ao do vento a 2 m de eleva~ao;

3. Temperatura do ar a 1,5 m de eleva~ao;

4. Umidade relativa a 1,5 m de eleva~ao;

5. Precipita~ao;

6. Evapora~ao e

7. Radia~ao solar global.

No caso das variaveis do solo, os sensores devem, necessariamente, ser instalados

dentro das parcelas. 0 procedimento usual no tipo de experimento em questao e a

instala~ao de conjuntos de tres sensores por parametro, cada sensor em uma determinada

profundidade. Com essa conduta, procura-se obter leituras nas camadas de solo

classificadas em pedologia como horizontes A e B e na intelface entre e1es. Com re1a~ao

a quantidade, deve haver uma pondera~ao. Se por urn lado 0 numero de sensores deve ser

o maior possivel, por Olltro se deve evitar pelturba~Oes da area experimental. No caso, a

dimensao das parcelas e relativamente pequena; portanto, decidiu-se instalar somente dois

conjuntos de tres sensores por parcela, urn conjunto para cada parametro (temperatura e

potencial matrico da agua no solo). Como cada experimento e realizado em glUpos de

quatro parcelas, a quantidade dos sensores para solo ficou a seguinte:

• 4 sensores de temperatura no solo na profundidade de 15 cm

• 4 sensores de temperatura no solo na profundidade de 30 cm

• 4 sensores de temperatura no solo na profundidade de 60 cm

• 4 sensores de potencial matrico na profundidade de 15 cm

• 4 sensores de potencial matrico na profundidade de 30 cm

• 4 sensores de potencial matrico na profundidade de 60 cm



As profundidades foram escolhidas em fun\ao de experimentos anteriores,

realizados para determinar as profundidades dos horizontes A e B.

A distribui\ao sugerida implica distancias entre sensores que variam de 0,2 m

(entre sensores do mesmo conjunto) ate cerca de 4 m (entre as parce1as e entre estas e os

sensores climatoI6gicos).

3.4 DESCRI9AO DOS SENSORES

Uma vez estabelecidas a quantidade e a localiza\ao dos sensores, devem ser

conhecidos, principalmente, 0 tipo de sinal fomecido e a resolu\ao de cada urn deles.

Essas informa\Oes determinarao as caractel1sticas do circuito de leitura. No caso dos

sinais anal6gicos, serao determinadas a resolu\ao e a faixa dinamica do conversor

anaI6gico/digital, e no caso dos sinais digitais, sera determinado 0 numero de portas

necessarias e a forma de leitura. Nessa opOltunidade, serao descritos os detalhes de

constlU\ao e funcionamento dos sensores.

Figura 3.2 • sensor de velocidade do vento. Trata·se de um anemOmetro
do tipo conchas rotativas, acoplado a um disco perfurado que intercepta
um feixe de luz infravermelho. 0 sinal el6trico fornecido silo pulsos cuJa

freq~ncia corresponde Ii velocidade do vento.

o sensor de velocidade do vento e urn anemometro do tipo conchas rotativas

(Figura 3.2). Urn disco pelfurado, montado no eixo que sustenta as conchas, inteITompe 0

feixe de luz de urn par transmissor/receptor de infravermelho, transformando em



impulsos eletricos 0 movimento de rota~ao das conchas. A freqiiencia desses impulsos e

diretamente proporcional a velocidade do vento. 0 sensor utilizado fomece 30 pulsos por

revolu~ao no formato TTL e sua resolu~ao e 0,1 mls. Esse tipo de sensor apresenta

grande sensibilidade e baixo limiar de propulsao, alem de ser pequeno e leve, 0 que

facilita sua instala~ao.

Como 0 sensor de velocidade, 0 sensor de dire~ao tambem possui urn disco

acoplado ao eixo que sustenta 0 direcionador, pm'em 0 disco e demarcado radialmente,

com cinco faixas codificadas com regi5es transparentes e opacas. Dependendo da dire~ao

do vento, essas faixas interceptam ou nao feixes de luz de cinco pares

transmissores/receptores de infravermelho (Figura 3.3). Os sinais eletricos de saida

fomecem urn valor digital de cinco bits em nivel TTL, que indica diretamente a dire~ao

do vento. A codifica~ao das faixas e feita de tal forma que, na mudan~a de valores,

somente urn bit se altere (c6digo gray). Isso evita a possivel gera~ao de leituras elTadas

quando os feixes de luz atravessam a transi~ao das codifica~5es demarcadas no disco. A

resolu<;ao desse sensor e 11.25°.

nm0

111rr=2g g ~ ~ ....
,--+0000
1..-+0000

Figura 3.3 • Sensor para dire~o do vento. Um disco codificado com
c6digo graye cinco pares transmissores/receptores de luz infravermelha

fornecem a dire~ao diretamente na forma binaria.



Para a temperatura do ar foi utilizado urn sensor baseado em resistor de platina

(PT-100). Urn circuito condicionador de sinal fomece urn sinal anal6gico de 0 a 200 mY,

que conesponde a faixa de temperatura de 0 a 800 C e sua resolu<;ao e 0, I 0 C.

o sensor de umidade do ar e do tipo capacitivo. Ele tambem ja possui urn circuito

condicionador de sinal e sua saida e anal6gica de 0 a 200 mY, conespondendo a faixa de

o a 100% de umidade relativa. Sua resolu<;ao e 3 % UR.

A medida da precipita<;ao e feita par urn pluviometro do tipo bascula (Figura 3.4).

Trata-se de urn pequeno recipiente alongado, subdividido em dois compmtimentos e

sustentado por urn eixo horizontal abaixo do seu centro de gravidade. 0 conjunto esta

sempre tombado para urn dos lados e urn dos compaltimentos fica elevado, pronto para

ser enchido. Urn funil capta e dirige a agua coletada para 0 compartimento elevado.

TRANSMISSOR
INFRAVERMELHO

'" FEIXEDE LUZ
INFRAVERMELHA

~ RECEPTOR
,...-- INFRAVERMELHO~,

Figura 3.4 - Medidor de precipita~ao, trata-se de urn pluviOrnetro tipo bascula cujo
sinal el~trico de safda ~ urn pulso TTL para cada 0,1 rnrn chuva.

Quando 0 compaltimento elevado se enche, a bascula tomba para 0 outro lado,

elevando 0 compartimento vazio e denamando a agua do compaltimento cheio. Esse

movimento se repete a cada vez que 0 compaltimento que esta elevado se enche. Urn



ponteiro acoplado ao eixo intercepta 0 feixe de luz de urn par transmissor/receptor de luz

infravermelha, produzindo urn pulso em nivel TTL para cada movimento da bascula. 0

volume dos compattimentos, e pOltanto cada pulso detectado, conesponde a 0,1 mm de

chuva. Urn contador de pulsos mede a precipita<;ao acumulada, ate ser zerado para nova

contagem.

Foi utilizado urn medidor de volume baseado em urn transdutor resistivo,

mergulhado em urn tanque dasse A. 0 transdutor foi montado em ponte de Wheatstone e

alimentado por tensao altemada, a fim de minimizar os efeitos de eletr6lise. Nesse caso,

tambem ha urn circuito condicionador de sinal, fomecendo urn sinal anal6gico de 0 a

1999 mV que cOlTesponde a faixa de 0 a 199,9 mm, com resolu<;ao de 0,1 mm.

Urn piranometro do tipo estrela (Figura 3.5) e usado para medir a radia<;ao solar

global direta e difusa no plano horizontal (Escobedo et aI, 1988). 0 sensor e uma

termopilha diferencial preta-branca, na forma de disco, com 22 mm de diametro. Uma

cupula de quattzo protege 0 disco sensor. Ele fomece uma tensao continua proporcional a
intensidade de radia<;ao. Essa tensao deve ser dividida pela constante de calibra<;ao 1,32 x

10-6 V.m2/W, estabe1ecida na confec<;ao do sensor, para que se obtenha a radia<;ao solar

global em W/m2
• A linearidade desse instlUmento e 1,5 %.

Figura 3.5 • Medidor de radia~ao solar, trata·se de um piranOmetro tipo estrela, cuJo sinal
de safda ~ um nlvel de tensao proporcional. radia~ao solar global direta e difusa.



3.4.8 Temperatura do solo

Para as mediclas de temperatura no solo adotaram-se transdutores integrados, de

fabrica<;ao cia National Semiconductors, que dispensam calibra<;ao e sao insensiveis as

varia<;5esciatensao de alimenta<;ao.Os transdutores foram montados em uma haste cilfndtica

de a<;oinoxidavel, a fim de facilitar sua inser<;aono solo. Na extremiclade da haste onde esta 0

sensor se acrescentou uma ponteira de latao, isolacla tellnicamente da pr6pria haste com urn

espa<;adorde nailon. 0 latao, por ser born condutor de calor, melhora 0 contato termico do

sensor com 0 solo e 0 nailon minimiza a possivel influencia do calor transmitido pela haste na

medicla. 0 sinal de saicla fomecido pelo sensor e anal6gico e vai de 0 a 1000 mY,

conespondendo a faixa de 0 a 1000 C, com resolu<;aode 0,5 0 C.

3.4.9 Potencial matrico da agua no solo

o potencial matrico cia agua no solo e medido indiretamente, por urn transdutor de

pressao acoplado a urn tensiometro de capsula porosa. 0 transdutor adquirido funciona com

celulas de carga assentaclasem uma membrana de a<;oinoxidavel. Ele ja incorpora urn circuito

condicionador de sinal, que compensa possiveis efeitos cia temperatura no sinal de saida. Seu

inv6lucro tern fOlmato cilfndrico e tambem e de a<;oinoxidavel. 0 acoplamento hidt·aulico e

do tipo rosca intema, no padrao NPT de 3/8" femea. 0 sinal de saida tambem e anal6gico na

faixa de I a 6 V, que conesponde a -775,725 a +775,725 mmHg, com resolus;aode 3 mmHg.

Conhecidas as localidades, as distancias e os sensores e baseando-se no que foi

exposto no Capitulo 2, implementou-se a arquitetura da Figura 3.6. A rede local no

CNPDIA se comunica com a sede da fazenda via linha telefOnica discada, utilizando

modems ana16gicos convencionais. Nesse enlace, a transmissao de dados e esporadica,

oconendo normalmente uma vez por semana e, pOltanto, e plenamente atendida dessa

forma. Na sede, urn microcomputador compativel com a marca IBM-PC fecha esse

primeiro enlace. 0 segundo enlace, entre 0 microcomputador da sede e a estas;ao-base na

area experimental, foi implementado com radio-modem. A existencia da rodovia

Washingon Luiz, como obstaculo de supeliicie entre a sede da fazenda e a area

experimental, foi urn fator decisivo para a ops;ao pelo enlace via radio. Ao contrario do

enlace telefOnico, neste segundo enlace a comunicas;ao de dados sera constante. Na area

experimental, a estas;ao-base faz a ponte entre 0 radio-modem e as estas;5es de campo, que



estao ligadas em urn banoamento serial multi ponto, na topologia em linha, implementado

com 0 padrao de comunica<;ao digital RS-485. A esta<;ao-base e essencialmente urn

conversor do padrao RS-232, do lado do modem, para 0 padrao RS-485, do lado do

balTamento serial multiponto. Com rela<;ao a ado<;ao do padrao RS-485, foram feitas as

seguintes considera<;6es:

1. Ha a possibilidade de leitura de urn numero teoricamente ilimitado de
sensores, se forem usados repetidores no banoamento;

2. As pequenas distancias envolvidas entre os sensores sao adequadas ao padrao
(especificado para ate 1200 m) e nao tomam oneroso 0 usa de cabos;

3. A taxa de transferencia de 100 kbps especificada para 0 padrao e suficiente
para atender ao intervalo de leitura da ordem de minutos;

4. 0 emprego de urn unico cabo implica economia, facilidade de instala<;ao e
utiliza<;ao em urn sistema para campo e

5. A possibilidade da detec<;ao e cOlTe<;aode enos oferecida pela comunica<;ao
digital implica maior confiabilidade das medidas.

A pequena distancia, a disponibilidade de rede eletrica comercial e a altura

adequada para instala<;ao de uma antena levaram ao aproveitamento da edifica<;ao da

caixa d'agua como paI1e integrante do sistema. Nela foi preparada uma sala, que alem de

servir como abrigo a esta<;ao de campo, ao radio-modem e a urn no-break, tambem

tomou-se urn lugar adequado para montagens e manuten<;6es locais. 0 no-break fomece

alimenta<;ao para toda a instmmenta<;ao da area experimental.

Nesta arquitetura identificaram-se tres subsistemas, os quais receberam

denomina<;oes para serem facilmente identificados daqui em diante.

Sao eles:

• Os sensores, a instmmenta<;ao e as instala<;6es pe11inentes a area experimental,

denominados de Posto de Coleta de Dados;

• 0 conjllnto de eqllipamentos e instala<;6es na sede da fazenda, designados de

Unidade Remota de Armazenamento e

• As facilidades complltacionais do CNPDIA, que passam a ser chamadas de

Central de Armazenamento e Processamento.
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As fun<;5esdo Posto de Coleta de Dados se resumem na aquisi<;ao dos dados e sua

transmissao para a Unidade Remota de Almazenamento.



Como conseqiiencia da ad~ao do barramento RS-485, os sinais dos sensores

devem ser convertidos para a forma digital 0 mais proximo possive1 de cada urn deles, a

fim de serem mantidas as vantagens desse meio de comunicac;ao. Para tal, foi

desenvolvido urn circuito simples, compacto, robusto e de baixo consumo, baseado na

famIlia PICl6CXX de microcontroladores com arquitetura RISC, fabricac;ao da

Microchip Technology, Inc .. 0 diagrama em blocos desse circuito, denominado

Transmissor Digital Inteligente (TDI), pode ser visto na Figura 3.7. Observe-se que cada

TDI faz a leitura de urn unico sensor, ou seja, para cada sensor deve haver urn TDI a ele

associado. 0 custo de cada TDI esta estimado em US$30.

M1CROCON· TRANSCEPTOR BARRAMENTO
TROLADOR R8-481 RS..••••

CIRCUITODE

PROTEc;Ao
+24VDC

+1

CONVERSOR GND
CONVERSOR +12

DCIDC
AID ATERRAMENTO

-12

Figura 3.7· Oiagrama em blocos do circuito Transmissor Digital
Inteligente (TOI).

Dentre os microcontroladores da famIlia PIC, 0 que melhor atendeu as

necessidades de tamanho de memoria, quantidade adequada de portas de entrada e saida e

dimensoes foi 0 modele 16C56. Associadas a varias outras caracteristicas interessantes,

algumas comuns a toda a famIlia e outras exclusivas desse modelo, destacam-se as

seguintes:

• 1 k x 12 bits de memoria de programa intema (ROM ou EPROM);

• 25 x 8 bits de RAM intema;

• 12 pinos, programaveis individual mente como entrada ou saida;

• 1 contador intemo de 8 bits, com pre-divisor (prescaler) programavel;

• Watch dog timer (WDT);

• Baixo consumo (2 mA com oscilador de 4 Mhz) e



o conversor anal6gico/digital eo circuito integrado CA3162, fabrica<;ao da RCA.

Suas principais caracterfsticas sac:

• Alimenta<;ao unica de 5 VCC;

• Faixa de entrada de -99 mV a 999 mY;

• Resolu<;ao de 1 mV (0,1 % sobre 0 fundo de escala);

• Conversao por rampa dupla com referencia e temporiza<;ao intemas;

• Taxa de conversao de 96 Hz (10.4 mS) e

• Saida em BCD (3 digitos multiplexados).

Como transceptor para 0 padrao RS-485, foi adotado 0 circuito integrado

DS3695, fabricado pela National Semiconductors, Inc. especificamente para essa

finalidade. Algumas caracteristicas desse CI sac:

• Ate 32 dispositivos em urn unico balTamento (com 0 usa de repetidores, esse

numero pede ser aumentado indefinidamente);

• Transmissao em modo diferencial (maior imunidade a ruidos, de modo

comum);

• Toledincia a conten<;ao e falhas do balTamento e

• Comprimento da linha de ate 1200 m, na velocidade maxima de 100 kbps.

Vistas as caracteristicas gerais dos TDIs, serao discutidos detalhes do

desenvolvimento do hardware e software desses dispositivos.

3.6.1.1.1 Descrifao do hardware

A Figura 3.8 apresenta 0 esquema eletrico dos TDIs. A alimenta<;ao e distribuida

na tensao de 24 VCC atraves do cabo de comunica<;ao, pOl'em em vias separadas das vias

de dados. Na entrada do TDI esta tensao e regulada para 5 volts, que e 0 unico nivel de

alimenta<;ao necessario aos circuitos intemos. No caso de algum tipo de sensor requerer

Olltros niveis de tensao, foi reservado espa<;o para urn conversor CCICC no lay-out da

placa de circuito impresso.



o circuito de proteção consiste de centelhadores à gás e varistores, tanto na

entrada da alimentação, como na entrada do barramento de comunicação.

O microcontrolador opera com cristal na freqüência de 4 Mhz. Do total de seus 12

pinos de entrada e saída, 4 são ligados ao transceptor, sendo um para transmissão de

dados, outro para recepção e dois para habilitar individualmente a transmissão ou a

recepção. Os 8 pinos restantes estão ligados ao conversor A/D. Um controla o início e o

fim da conversão, 4 são entradas para leitura dos dígitos em BCD e três identificam o

dígito lido. No caso dos sensores de direção do vento, velocidade do vento e pluviômetro,

por fomecerem sinais já na forma digital, os seus TDIs foram montados sem o conversor

A/D e as pOlias redistribuídas confOlme a necessidade de cada caso. O pluviômetro

utilizou a entrada do contador intemo do PIC (pino RTCC), que é uma entrada

independente das portas.
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A placa de circuito impresso dos TDIs tern 8 x 5 cm. Para os sensores edaficos,

ela foi montada em caixa de aluminio fundido com dois compattimentos. No intemo,

ficam a placa e 0 acoplamento do transdutor e no extemo, 0 borne de conexao ao

batTamento de comunica<;ao. A ideia dessa divisao em compattimentos foi proporcionar

uma montagem hermetica e oferecer isola<;aoeletromagnetica entre os cabos de entrada e

o circuito. No caso dos sensores c1imato16gicos, as placas foram montadas dentro do

gabinete da esta<;ao. A Figura 3.9 mosU'a uma vista explodida da montagem do TDI de

temperatura no solo.

3.6.1.1.2 Descri~aodo software

o programa de controle dos TDIs foi total mente escrito em linguagem montadora

(assembly). 0 compilador utilizado foi fomecido pela pr6pria Microchip, 0 qual inc1ui

suporte para expansao de macros, urn recurso que foi bastante utilizado.

Urn fluxograma simplificado do programa e mostrado na Figura 3.10. 0 loop

principal verifica constantemente a recep<;ao de urn comando valida e providencia sua

execu<;ao. Sao tres os comandos possiveis:

• Reset do TDI;

• Realizar uma aquisi<;aoe

• Transmitir dados.



As rotinas que executam os comandos acima, bem como as de iniciayao, sac

dependentes do sensor, Ao contfllrio, as rotinas que cuidam da comunicayao de dados, da

implementayao do protocolo de comunicayao (que sefll discutido oportunamente) e da

conversao de formatos sac independentes. Como 0 compilador nao possui recursos para a

cria9ao de bibliotecas, trabalhou-se em dois tipos de arquivos: a) urn arquivo de inc1usao

(include file) para as rotinas independentes e b) urn arquivo individual para cada tipo de

sensor, que ao ser compilado deve inc1uir 0 arquivo independente. No Apendice D,

encontram-se as listagens do arquivo independente, chamado tdi. inc, e do arquivo

dependente, tditemp.asm, para 0 sensor de temperatura no solo.
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o microcontrolador nao dispae de qualquer circuito para passar dados para a

forma serial, como sh~ft registers ou DARTs. POltanto, a transmissao e rece~ao serial

foram implementadas via sojtlvare, baseadas em chamadas de delays. As rotinas que

executam esta tarefa fazem patte das rotinas independentes relacionadas abaixo:

~ receive: Recebe urn caracter pelo banamento selial

~ transmit: Transmite urn caracter pe10 balTamento serial

~ recebe _quadro: Monta urn pacote de acordo com 0 protocolo

~ confere_quadro: Verifica 0 checksum e endere<;o destino do pacote recebido

~ decodifica _comando: Decodifica e providencia a execu<;ao do comando

~ bin to hexa ascii: Convelte 0 nible (4 bits) inferior de urn byte para

hexadecimal, representado-o em ASCII

~ hexa _ascii _to_bin: Con velte urn dado hexadecimal representado em ASCII

para urn numero binario

~ binbcd: Convelte urn numero binario em BCD de tres digitos

~ main: Verifica a chegada de urn caracter e dispara os devidos processos

subseqiientes

Ak~m das rotinas ja mencionadas, entre as rotinas dependentes esta inc1uida a

execu<;ao de qualquer processo que possa ser executado em background, e que nao

exceda 136 instru<;Oes de maquina para nao interferir na temporiza<;ao das rotinas de

serializa<;ao. Como patte desse processo, esta a execu<;ao peri6dica das instnt<;aes de

configura<;ao das pOltas de entrada e saida, 0 que em conjunto com 0 WDT faz parte da

recupera<;ao de falhas dos TDIs. Os lUidos de linha que eventualmente atinjam os TDIs

podem alterar 0 conteudo dos registradores intemos do microcontrolador. 0 WDT e

eficaz na restaura<;ao da sequencia da programa<;ao, mas ainda e possivel que sejam

alterados somente os registradores associados ao controle de entrada e saida. Nesse caso,

a reprograma<;ao peri6dica da configura<;ao desses registradores garante a opera<;ao

COlTetadas portas e dos perifericos a elas associados.

As rotinas dependentes sac as seguintes:



~ user: Executa qualquer rotina de background que nao exceda 136 instru<~5es

de maquina (incluindo a reprograma~ao peri6dica da configura~ao das pOltas

de entrada e saida), por exemplo, piscar urn LED (diodo emissor de luz) como

indica~ao de funcionamento normal.

~ user T: Transmissao da ultima leitura realizada

~ user _G: Execu~ao de instru~5es espedficas de cada TDI relativas a aquisi~ao

~ user _R: Execu~ao de instru~5es espedficas de cada TDI relativas ao reset

(Ex: zerar contador do pluviometro)

~ adc: Rotina de leitura da variavel. (No caso dos sensores analogicos, e a rotina

de conversao analogico/digital e no caso dos sensores digitais, e a leitura dos

registros ou pOltas a eles associados).

as 25 bytes de memoria RAM foram alocados pelas variaveis do programa. Para

o protocolo foram necessarios 14 bytes, para a comunica~ao de dados 4 bytes, para 0

armazenamento da leitura do sensor 4 bytes, para uso geral2 bytes e para 0 estado do TDI

reservou-se I byte. Nesta variavel de estado cada bit indica uma das seguintes situa~5es:

RESET: a TDI acaba de ser ligado ou recebeu urn comando de reset

HARD: Ocorreu uma falha de hardware (como sinal do sensor fora da faixa de

entrada do conversor)

CHECK: a checksum do ultimo comando recebido nao conferiu

UNIV: a ultimo comando recebido e universal

TXTED: A ultima leitura ja foi transmitida

(as 3 bits restantes nao foram utilizados).

Estas indica~5es sac necessarias para controle intemo do fluxo do programa do

TDI e tambem para controle extemo do sistema, quando refletidas nos devidos campos

do protocolo de comunica~ao.

3.6.1.2 Transmissao dos dados para a Unidade Remota

Como ja mencionado, e atraves da esta~ao-base que ocorre a transmissao dos

dados para a Unidade Remota. Sua fun~ao e controlar duas pOltas de comunica~ao serial,

uma no padrao RS-232 e outra no padrao RS-485. Na porta RS-232 esta conectado 0

radio-modem do enlace com a Unidade Remota. Na pOlta RS-485 estao conectados os



WIs. Os comandos sac transmitidos pela Unidade Remota, recebidos pelo radio-modem

no padrao RS-232 e convertidos pela esta~ao-base ao padrao RS-485. As respostas que os

TDIs colocam no balTamento fazem 0 caminho inverso, ou seja, sac recebidas na porta

RS-485, conveltidas para 0 padrao RS-232 e seguem para a Unidade Remota via radio-

modem.

A esta~ao-base tambem foi construida com urn microcontrolador da familia PIC.

No seu program a estao incluidas rotinas de manuten~ao do enlace de radio. Essas rotinas

permitem a transmissao peri6dica ou 0 eco de pacotes do protocolo especificos para

testes.

A principio, a esta~ao-base poderia se comunicar diretamente com 0 CNPDIA.

Foram tres os principais motivos que levaram a instala~ao de urn no intermediario, a

Unidade Remota de Armazenamento, na sede da fazenda. Primeiramente, era a localidade

mais proxima com acesso imediato a linha telefOnica; em segundo lugar, considerou-se a

presen~a constante no local de pessoal treinado em informMica para verifica90eS mais

freqiientes da opera~ao do sistema e em terceiro lugar a disponibilidade desse

microcomputador na sede da fazenda poderia ter outras utilidades para 0 projeto.

As fun~5es estabelecidas para a Unidade Remota de Armazenamento sac:

1. Controlar, via radio-modem, a aquisi~ao de dados no Posto de Coleta;

2. Verificar a consistencia dos dados;

3. Permitir a complementa~ao de dados com entradas manuais;

4. Armazenar localmente os dados adquiridos em memoria de massa e

5. Transmitir os dados para a Central de Processamento, quando solicitado.

o diagrama da Figura 3.11 mostra a estrutura de software montada para a

execu~ao dessas fun~5es.

3.6.2. 1 Programa de controle

Para executar as quatro pIimeiras fun~5es foi desenvolvido urn programa em

linguagem C para 0 ambiente grafico Windows, com a utiliza~ao do pacote integrado de

desenvolvimento Borland C++ versiio 3.1. A tela principal do programa e mostrada na

Figura 3.12. Nele foi utilizada a tecnica de Multiple Document Interface (MDI), com a



abertura de 6 janelas filhas. Quatro delas estao associadas as parcelas em uso na area

experimental, uma esta associada a esta~ao c1imatol6gica e a sexta jane1a mosU"a

mensagens para 0 operador"

UNIDADE REMOTA PC + radio-modem + modem convencional

SISTEMA DOS e AMBIENTE WINDOWS

PROGRAMA DE COMUNICACAo

• Controle da aqulsl~o de dados
(comunlca~o continua com
o Posta de Coleta de Dados)

• Verifi~lo dos dados
• Entradat manuait
• Annazenamento local

• Transmlnlo dos dados para
a Central de Annazenamento
(usualmente urna vez por
semana)

• Contrale e monltoramento
remoto

Arquivos de entrada:
config.ur ....•cont6m a configura~o do experimento, dos tensorea, os

pan1lmetroade aqulalclo e os pan1lmetros da comunlca~o

Arqulvos de salda:
arxxmmaa.ur ....•arqulvo de dados atuallzado no final de cada dla

e techado no tlnal de cada mb
parcelax ....•arqulvos de dados parclals por parcela, atuallzados a

cada aquiaicAo e incorporados eo arquivo arxxmmaa.ur
no final do dla

Iog.ur ....•arqulvo que contem as menugens geradas para
ooperador

fl'am8l.ur ....•regletro de todos os pac0te8 trocados pelo protocolo
de comunica~o

Figura 3.11 • Estrutura de software na Unidade Remota de
Armazenamento e os principais arquivos envolvidos.

Cada sensor instalado na area experimental esta representado por urn simbolo

grafico (kone), dentro da jane1a correspondente. Junto a cada leone saD mostrados a

descri~ao do sensor, sua leitura em tempo real e 0 c6digo de identifica~ao do respectivo

TDI no ban"amento. 0 acionamento dos leones abre a janela de di3.1ogo mostrada na

Figura 3.13, que permite reconfigurar 0 c6digo e a descri~ao do sensor, a faixa de leitura

valida e se ele esta ou nao em opera~ao.
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Figura 3.12 • Tela principal do programa de controle do sistema, que ~
executado na Unidade Remota de Armazenamento.

Figura 3.13 • Janela de dialogo para configura~o de alguns parAmetros
da aquisi~ao relativos aos sensores.

I. Configura~ao dos parametros gerais da aquisi~ao, quais sejam:

A. C6digo da area (c6digo para 0 gmpo de parcelas do experimento atual)

B. Intervalo de leituras (para efeito de acompanhamento na tela)

C. Intervalo de armazenamento (para efeito de armazenamento em disco)

II. Configura~ao da intelface de comunica~ao (permite reconfigurar os parametros da

linha serial a qual esta ligada 0 radio-modem):



A. Numero da interface (com1,com2 etc.)

B. Baud rate (1200 a 19200 bps)

C. Paridade (par, impar ou sem-paridade)

D. Numero de stop bits (1, 1.5 ou 2)

E. Tamanho dos buffers de transmissao e rece~ao

F. Numero de tentativas de recupera~ao de falhas na transa~ao de pacotes de

comunica~ao do protocolo.

III. Descri~ao do experimento como urn todo e das atividades espedficas em cada

parce1a.

IV. Entrada de dados manuais sobre a aplica~ao de pesticidas:

A. Data da aplica~ao

B. Numero da parcela

C. Tipo de pesticida aplicado

D. Concentra~ao da solu~ao

E. Quantidade aplicada

V. Entrada de dados manuais sobre aplica~ao de chu vas attificiais:

A. Data da aplica~ao

B. Numero da parcela

C. Dura~ao da chuva

D. Intensidade da chuva.

o arquivo de dados gerado (Apendice D) consiste de tabelas diarias, organizadas

por parcelas, mais a esta~ao c1imatoI6gica. Ele e atualizado diariamente a meia noite e

fechado no ultimo dia de cada mes, quando entao urn novo arqui vo e automaticamente

criado. A atualiza~ao diaria se da atraves da concatena~ao de arquivos parciais, referentes

a cada parcela, gravados no intervalo de armazenamento program ado. 0 nome do arquivo

de dados tern 0 formate:

onde xx e 0 c6digo da area experimental, mm 0 mes e aa 0 ano. Urn arquivo

referente a area 1 no mes de mar~o de 1995 sera gravado como arOl 0395. ur.



=:} config.ur: contem todas as informar;5es sobre a configurar;ao do sistema e e

gravado no formato ASCII, no encelTamento do programa. Dessa forma, ele

pode ser alterado externamente, por urn editor de textos, antes da proxima

execw;ao

=:} log.ur: contem as mesmas mensagens geradas para 0 operador na janela de

mensagens

=:} frames.ur: neste arquivo sac registrados todos os pacotes transmitidos e

recebidos pelo protocolo de comunicar;ao. Uma opr;ao de menu permite ativar

ou desativar a gravar;ao deste arquivo.

No programa foram utilizadas as tecnicas de programar;ao conhecidas como:

alocar;ao dinamica de memoria, recursividade e c6digo reentrante.

o program a de controle foi desenvolvido para 0 ambiente Windows, nao-somente

pela facilidade de operar;ao oferecida, mas tambem por ele ser multitarefa. Sendo assim, e

possivel radar 0 programa de controle e outras aplicar;5es simultaneamente. Por isso, 0

program a de controle nao inclui a transmissao de dados para a Central de

Almazenamento. Essa tare fa e realizada por urn programa de comunicar;ao remota

dedicado a essa tarefa. Por se tratar de uma aplicar;ao de uso geral, sac oferecidos varios

programas desse tipo no mercado. Para este projeto foi adquirido 0 program a

PCanywhere para 0 Windows.

Os servir;os de comunicar;ao oferecidos pelo PCanywhere incluem seis protocolos

de transferencia de arquivos: Xmodem, Ymodem, Zmodem, Kermit, ASCII e

proprietario. 0 protocolo proprietario e sempre utilizado entre ser;5es do PCanywhere, no

caso, entre a Unidade Remota e a Central de Processamento. Os demais protocolos

atendem a transferencia de arquivos entre a Unidade Remota e sistemas diversos. A
excer;ao do ASCII, todos os outros protocolos utilizam metodos de detecr;ao e cOlTer;aode

elTOSe 0 protocolo proprietario pade ser configurado para realizar a compressao dos

arquivos por software durante a transferencia.



A Central de Armazenamento e Processamento tern como fun<;oes solicitar a

transferencia dos dados a Unidade Remota e armazenar esses dados de forma definitiva

em uma base de dados edafo-ambientais. Dessa forma, os dados ficam disponiveis ao

program a de modelamento LEACHMP e tambem para 0 acesso "on-line" da comunidade

cientifica. Adicionalmente, foi possivel fazer com que a Central de Armazenamento

exer<;a 0 controle e monitoramento remoto da Unidade Remota. 0 diagrama da Figura

3.14 mostra a estrutura de software montada para a execu<;ao dessas fun<;5es.

CENTRALDEARMAZENAMENTO
Eats -ode trabalho + PC + modem + rede etheme

SISTEMA DOS e AMBIENTE WINDOWS

• Rece~lo dos dadoe
provenlentes cia
Unldade Remota

• Controle e monitoramento
remoto

• Tnnsfertnela de afqulvos
entre m6qulnas da rede
local

• Terminal remoto
• Servldor de Imp•.••• ora

% Rede local: ethemet
Protocolo: TCpnp
Serv~os: NFS, FTP e outroe

GERENCIAMENTODE BASE
DE DADOS EDAFo-AMBIENTAIS PROGRAMALEACHMP

• Importa~o do arqulvo de • SlmUIa~o do tranaporte
dados no formato ASCII e prevlslo do destlno
para formato Intemo da peatleldas no aolo

• Exlbl~ doe dadoe am
forma de tabela ou grtftcoe

• CAiculoe dlveraoe

Cl
Arqulvoe:

arxxmmaa.ur -+ dadoe provanlentes cia Unldada Remota
*.DAT -+ dadoa no formato Intemo da baaa da dadoa adafo•• mblentala
*.In -+ arqulvo de entrada do programa de modelamento LEACHMP
*.out -+ arqulvo da •• rda do programa de model.mento LEACHMP

Obe. Os arqulvoe Inlel.doe com 0 armbolo * podem fer qualquer nome.

Figura 3.14· Estrutura de software na Central de Armazenamento e os
principais arquivos envolvidos.



Na Central de Armazenamento os dados sac solicitados a Unidade Remota aU'aves

do PCanywhere. Eles sac recebidos e armazenados ainda no formato ASCII. Apesar do

PC anywhere ser executado em urn microcomputador PC, urn programa de conectividade

permite que essa transferencia se fa~a diretamente para 0 disco da esta~ao de u'abalho,

atraves do servi~o NFS, sobre 0 protocolo TCP/IP. Esse servi~o permite que urn diret6rio

da esta~ao seja visto pelo microcomputador PC como uma de suas unidades 16gicas.

Para 0 armazenamento definitive dos dados e posterior acesso aos mesmos, foi

desenvolvido na esta~ao de trabalho urn programa para 0 gerenciamento de uma base de

dados edafo-ambientais. Tal programa foi escrito em linguagem C e e executado no

ambiente X-Window. Ele utiliza rotinas do pacote de dominio publico CBASE

(Apendice F). Os arquivos de dados sac convertidos do formate ASCII para 0 forma to

intemo dos regisu'os da base e incorporados a ela por urn comando de menu. Os arquivos

da base possuem a extensao DAT e normal mente sac anuais. 0 programa permite 0

acesso aos registros em forma de tabelas, bem como na forma grafica. A Figura 3.15

mostra algumas janelas do programa. Uma das op~5es de menu e a gera~ao do arquivo de

dados de entrada para 0 programa LEACHMP.

o PCanywhere, alem de ser urn program a de comunica~ao, e tambem urn

programa de controle remoto. 0 servi~o de controle remoto permite que 0

microcomputador da Unidade Remota se tome urn hospedeiro (host) para urn outro PC

(guest) que a ele se conecte via modem. Ao se tomar urn hospedeiro, 0 microcomputador

da Unidade Remota pode ser totalmente operado pelo microcomputador da Central de

Armazenamento, como se 0 operador estivesse sentado a sua frente. Com isso, alem da

transferencia de arquivos, e possivel 0 monitoramento das leituras, a reconfigura~ao dos

parametros da aquisi~ao e a entrada dos dados manuais de maneira remota.



Hora

16:55:08
17:05:35
17:16:01
17:26:27

I

Direcao do
Vento (o)

5ensor em Teste

000.00
112.50
xx.x

078.75

Velocidade do
Vento (m/s)

5ubst.5ensor OB

000.20
000.60
xx.x

000.50

Figura 3.15 - Telas do programa desenvolvido para gerenciamento da base de dados edafo

ambientais gerados pelo sistema. O programa é executado na estaçao de trabalho em

ambiente UNIX System V, com interface gráfica X-Window.
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3.7 PROTOCOLO DE COMUNICA9AO

a padrao RS-485 foi desenvolvido pela Electronics Industry Association (EIA)

em 1983 para atender as necessidades de comunicar;ao multi ponto. A EIA especificou

somente suas caracteristicas eletricas, nao definindo nenhum protocolo de comunicar;ao

de baixo nivel para ele. Por isso, desenvolveu-se neste projeto urn protocolo proprio,

baseado em nivel de comandos, no protocolo HART. a protocolo HART tern sido

empregado em sistemas de transmissao de dados em plantas industriais.

3.7.1 Considerafoes gerais

A fim de facilitar 0 projeto, a compreensao, a implantar;ao e a manutenr;ao das

redes, as suas arquiteturas sac comumente estruturadas como uma sobreposir;ao de

camadas, que implicam uma hierarquia na definir;ao dos protocol os. Uma das estmturas

mais divulgadas e a Open Systems Interconection (oSI), proposta pela International

Standards Organization (ISO).

Alem da estratifica~ao, outro conceito importante e a simetria do protocolo. As

rela~5es entre as entidades comunicantes, em qualquer nivel de hierarquia, podem ser

simetricas ou assimetricas. Urn exemplo de rela~ao simetrica e aquela que ocone entre

dois mestres e de uma relar;ao assimetrica e a que se verifica entre mestre e escravo.

3.7.2 Implementaf80 do protocolo

a modele de estmtura oSI permite simplificar;5es. No caso particular de sistemas

de aquisir;ao e controle base ados em sensores microcontrolados, tem-se observado que

nao sac implantadas todas as camadas desse modele. Em tais sistemas observa-se tambem

a assimetria do protocolo. Urn motivo sac as limita~5es impostas pela capacidade de

processamento dos microcontroladores. Alem disso, a assimetria e mais adequada para

sistemas de controle por centralizar a responsabilidade pela detec~ao e recupera~ao de

falhas primarias.

a protocolo desenvolvido esta baseado nessas observa~5es. Ele utiliza urn modelo

oSI simplificado, com rela~5es assimetricas do tipo mestre e escravo, que operam no

modo de comunica~ao pool/response, ou seja, os escravos somente transmitem uma

mensagem como resposta a urn comando do mestre. Foram implementadas as camadas:

• Meio fisico;

• Enlace e



Na camada meio jisico foram utilizados meios mistos, 0 padrao de intelface serial

RS-232, via radio-modem e 0 padrao de barramento serial multiponto RS-485, via cabo.

Para a camada enlace foi especificado 0 formate dos pacotes de comunica<;ao e os

procedimentos para a detec<;ao e recupera<;ao de falhas na comunica<;ao. A estrutura dos

pacotes esta representada na Figura 3.16.

Flmde Q.JCJCio ('#) 11 BYT E
O1ed<sllTl(OOa FFI/2 BYT ES
O~ 1Ate 255 BYTES
Stalul doT 01* 11 BYT E
Ecodooarrondo*/1BYTE
Ccr1tOOcr de b(1es (00 a FFI
Q:rrc:rrb/1BYTE
Erderec;odeslro/2 BYT ES
Erderec;oorlgem/2 BYT ES
E rqjry 11 BYTE

('?' Mes1re->T 01)
I'@' T OI->Mes1rel

Figura 3.16· Formato dos pacotes de comunica~o definidos no
protocolo criado.

o primeiro caracter identifica 0 inkio do pacote: '1', se for urn comando do mestre

para 0 TDI e '@', caso se trate de uma resposta do IDI. Os campos de endere<;o permitem a

identifica<;ao do dispositivo destinatario e origina.rio. Para acomodar dados de diferentes

tamanhos, urn contador de bytes define 0 tamanho do campo de dados. Esse tamanho pode

variar de 0 a 255 bytes. Os campos "eco do comando" e "status" permitem que 0 mestre

verifique a coneta opera<;aodo IDI. 0 campo checksum faz parte do sistema de detec<;aoe

recupera<;aode falhas. 0 caracter '#' define 0 fim do pacote, tanto para os comandos quanto

para as respostas. Adotou-se a utiliza<;ao de somente caracteres ASCII entre 20R e 7FH

para a montagem dos pacotes. 0 emprego desses caracteres, conhecidos como

"printables", facilita a manuten<;ao e 0 desenvolvimento do sistema, pois os pacotes

podem ser diretamente monitorados atraves de terminais de video.

Na camada aplicafQo foi criado urn conjunto de comandos para controlar a

opera<;ao e obter dados de urn TDI. 0 mestre garante a opera<;ao coneta do sistema

atraves da verifica<;ao do estado das opera<;5es realizadas pelas primitivas Send e Receive

dessa camada:



status = Send (origem, destino, comando, dados)

status = Receive (origem, destino, comando, *dados)

Essas primitivas sao responsaveis pelo envio e recebimento dos pacotes de

comunica~ao, hem como pela verifica~ao da integridade dos dados e pelas retransmissOes que

porventura venham a ser necessrolas. Elas sempre retomam urn status da comunicar;ao ou do

TDI, que se resumem no seguinte:

A - Sensor sem problemas e mensagem recebida COITetamente;

B - EITOde checksum na recepr;ao da mensagem pelo TDI;

C - Falha de hardware com 0 sensor;

R - TDI colocado em condi~Oes iniciais com perda dos dados (reset);

D - Falha na transmissao por parte do master e

E - Resposta de comando nao-recebida ap6s urn periodo de time-out;

Comandos:

R - Reset do TDI.

Resposta: A com status.

G - Realizar uma aquisir;ao com n leituras. 0 mlmero de leituras e enviado no campo

de dados do pacote. Se n e zero, e realizada uma leitura.

Resposta: A com status.

T - Transmitir os dados resultantes do comando aquisi~ao.

Resposta: D com status e os dados.

Respostas:

A - Acknowledge.

D - dado! dad02 ... dadon - n dados envidados pelo TDI.



Tabela 3-1 - Associa~Oesdos endere~osadotadas
no rotocolo.

Urn TDI executa os comandos se 0 endere~o destino conferir com 0 seu endere~o

ou se 0 endere~o destino for universal. 0 endere~o universal e utilizado para disparar a

aquisi~ao simultanea em todos os TDIs ou para inicia~ao (reset) geral do sistema. Nesses

casos, nao OCOlTemrespostas aos comandos para que nao haja conflito no barramento. 0

endere~o 'FE' foi reservado para urn monitor de linha, que utilizaria comandos

espedficos de manuten~ao. 0 endere~o 'FF' se destina a urn master secundario, que

assumiria 0 controle do sistema quando 0 master primario, no caso a Unidade Remota,

deixasse de funcionar.

Dois transceptores de radio para telefonia rural, de fabrica~ao da AUTEL S.A.

Telecomunica~5es, fcram configurados para operar como radios-modem. Apesar de

terem side encontrados alguns aparelhos fabric ados especificamente como radios-modem

no mercado internacional, esses transceptores estavam disponiveis na Esta~ao

Experimental de Pindorama e optou-se por aproveita-Ios.

Os transceptores sac do tipo monocanal no padrao CCITT (Consultive Committee

on International Telegraph and Telephone) e, p011anto, permitem a comunica~ao direta

entre dois modems para a transmissao de dados. A potencia de transmissao e de 10 Watts

e os aparelhos estao habilitados para a faixa de UHF, nas freqiiencias de 411,625 e

428,075 Mhz.

Os modems desse enlace foram construidos com 0 circuito integrado AM7911.

Esse circuito trabalha com a tecnica de Frequency Shift Keying (FSK) na taxa de

transferencia maxima de 1200 bps e inc1ui todos os bloc os basicos requeridos por urn

sistema de comunica~ao, exceto 0 do acoplamento com a linha telefOnica. Para isso foi

construida uma hibrida com componentes ativos.



A Figura 3.17 mostra os diagramas em bloco dos rádios-modem no lado do Posto

de Coleta e no lado da Unidade Remota, os quais apresentam diferenças devido ao tipo de

interface presente em cada lado, RS-485 e RS-232, respectivamente. Como o padrão RS

485 não prevê sinais de handshake para controle do modem, no lado do Posto de Coleta

foi introduzido um microcontrolador, também da linha PIC, para exercer essa função. No

lado da Unidade Remota, o próprio microcomputador PC, através da inteIface RS-232,

controla os sinais de handshake.

a)

RÁDIO

TRANSCEPTOR

b)

RÁDIO

TRANSCEPTOR

HIBRIDA

HIBRIDA

MODEM

MODEM

MICRO

CONTROLADOR

TRANSCEPTOR

RS-232

TRANSCEPTOR

RS-485

PARA OSTDI8

PARAOPCDA

UNIDADE REMOTA

Figura 3.17 - Diagrama em blocos dos rédios-modem. a) lado do Posto
de Coleta onde a interface é do tipo RS-485 e o microcontrolador faz o

handshake com o modem e b) lado da Unidade Remota onde a interface

é RS-232 e o handshake é feito diretamente pelo PC.

....................-+ .
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4.1 INTRODUQAo

as estudos realizados sobre os sistemas de aquisi~ao de dados e telemetria na

agricultura e a analise das condi~Oes das localidades envolvidas e da infra-estrutura

inicialmente disponivellevaram ao desenvolvimento e a implanta~ao do sistema descrito

no capitulo anterior.

Neste capitulo serao apresentados os aspectos relacionados a consolida~ao desse

sistema. Primeiramente sao relacionadas as caracteristicas tecnicas detalhadas de cada urn

dos seus componentes. Em seguida, tem-se uma descri~ao da dinamica de fundonamento

do sistema. Finalmente, e mostrada uma compila~ao dos resultados obtidos. Tais

resultados referem-se a: a) uma sele~ao de dados adquiridos com 0 sistema; b) testes da

confiabilidade da transmissao dos dados; c) autonomia do sistema e d) urn exemplo de

simula~ao com 0 modelo LEACHMP. Este trabalho nao objetiva validar os dados

adquiridos e sim a operabilidade do sistema. POl'em, em alguns casos, foi possivel

verificar a consistenda dos dados e ate mesmo fazer uma avalia~ao da exatidao das

leituras.

As caracteIisticas tecnicas estao divididas de acordo com os subsistemas

identificados no capitulo anterior: 0 Posto de Coleta de Dados, a Unidade Remota de

Armazenamento e a Central de Processamento. Quando necessario, ha indica~ao se 0

componente foi desenvolvido no projeto ou se trata de desenvolvimento anterior ou ainda

se foi adquirido comercialmente.

As caracteIisticas do Posto de Coleta foram subdivididas em caracteristicas da

alimenta~ao, do ban'amento, dos TDIs, dos sensores e do enlace de radio.

4.2.1.1 AlimentafBo

• Geral: 110 VCA, com no-break ligado a bateria selada do tipo chumbo-addo,

adquirido comercialmente. Tempo de opera~ao com bateria estimado em 30

minutos



• Rack da estas;ao climatol6gica: 110 VCA

• TDIs: 24 VCC provido atraves de fonte conversora CA/CC.

• BalTamento serial no padrao RS-485, fisicamente instalado com cabo de

blindagem trans;ada coletiva de quatro vias (bitola 22 AWG), duas para a

comunicas;ao e duas para a alimenta<;ao

• Protocolo de comunicas;ao desenvolvido para operar no modo pool-response,

com verifica<;ao de elTOSau"aVeSde checksum

• Numero maximo de pontos de leitura: 240'

• Padrao de comunica<;ao: 1200 bps, 8 bits por dado, sem paridade e 1 stop bit.

• Circuito desenvolvido com base no microcontrolador PIC 16C56, fabric ado

pela Microchip Technology Inc.

• Tensao de entrada: 18 a 24 VCC

• Tensao de operas;ao intema: 5 VCC2

• Consumo maximo: 45 mA3

• Resolus;ao do conversor AID: 0,1 %

• Faixa dinamica do conversor AID: - 99 a + 999 mV

• Tecnica de conversao: rampa dupla

• Velocidade de conversao: 10,4 mS

• Calibras;ao do conversor AID: 1 trimpot de zero e outro de fundo de escala

• Protes;ao contra sobretensao na entrada do conversor AID: ± 2,7 Volts

• 1 contador/temporizador programavel de 8 bits, com pre-divisor de 1 a 256

• 8 portas programaveis individualmente como entrada ou saida4

I Apesar do padrao RS-485 suportar ate 32 pontos, esse numero pode ser substancialmente
ampliado, com 0 usa de repetidores na linha. 0 protocolo de comunica~ao e que estabelece 0 limite de
240 endere~os.

2 Foi previsto espa~o na placa de circuito impressa para a instala~ao de urn conversor CCiCC no
caso de vir a ser utilizado algum sensor que necessite nlveis de tensao diferentes de 5 volts .

.1 Esse limite nao considera 0 con sumo do conversor CCiCC.
4 As port as de entrada e saida s6 estao disponlveis se nao for utilizado 0 conversor AID, como e 0

caso dos sensores digitais pluvWmetro, anemometro e de dire~ao do vema.



• Prote<;ao contra transientes de linha misto (centelhador a gas + varistores)

• Temperatura de opera<;ao: 0 a 75° C 5.

Com re1a<;ao aos sensores, no Capitulo 3 foram mencionadas somente as

caracteristicas consideradas relevantes para 0 desenvolvimento do sistema. A seguir,

serao fomecidos varios detalhes que complementam as infOlma<;5esanteriores .

• Temperatura no solo:

• Tipo: Circuito integrado LM35A, com saida linearmente proporcional a
temperatura em graus Celsius e pre-calibrado na fabrica<;ao. Fabricante:

National Semiconductors

• Montagem: Em haste de a<;oinoxidavel, conforme descrito no Capitulo 3

• Encapsulamento: TO-92 (igual a urn transistor de baixa potencia)

• Alimenta<;ao: 4 a 20 VCC

• Saida: 10m V / °C, independente da tensao de alimenta<;ao

• Resolu<;ao: 0,5° C

• Faixa de opera<;ao: 0 a 100° C6

• COlTentede consumo: 60 J.lA

• Tempo de leitura7
: 10,4 mS (tempo da conversao A/D).

~ Potencial mdtrico da dgua no solo:

• Tipo: tensiometro com capsula porosa, ao qual foi adaptado 0 transdutor de
pressao de fabrica<;ao da SenSyn

• Alimenta<;ao do transdutor: + 12 a + 30 VCC
• Encapsulamento do transdutor: cilindro de a<;oinoxidavel, com 3,18 mm de

diametro e 4,36 mm de comprimento

5 Nao foram realizados testes para se determinar a maxima temperatura de opera\ao dos TDIs e
de outros componentes do sistema. As faixas de temperatura indicadas sao as especificadas pelo
fabricante dos componentes utilizados. considerando-se 0 pior caso.

6 Para simplificar 0 circuito do TDI. 0 sensor foi configurado para medir temperaturas de 0 a
100° C. Dessa forma. 0 sensor e ligado diretamente ao conversor A/D. 0 sensor pode ser configurado para
ler temperaturas negativas. porem seria necessario 0 acrescimo de um amplificador operacional no
circuito do TDI.

7 0 tempo de leitura e 0 transcorrido entre 0 momenta de execu\ao do comando de leitura e 0

momento em que a medida esHl disponlvel para leitura.



• Acoplamento hidraulico: NPT 3/8" femea
• Saida: 1 a 6 VCC, conespondendo a faixa de ±775,725 mmHg

• reso1m;ao: 3 mm Hg
• Potencia de consumo: 100 mW (8,3 mA em 12 Volts)
• Faixa de opera<;ao da capsula porosa: 0 a 620 mmHg (0,8 atm)
• Tempo de leitura: 10,4 mS (tempo da conversao ND).

aemperatura do ar

• Ti po: resistor de platina, PT -100. Os sensores de temperatura do ar e umidade

relativa fazem patte de urn conjunto adquirido comercialmente da Engro, Ind.

& Com. Ltda .. 0 conjunto inclui urn circuito condicionador de sinal.

• Montagem: supOlte de material plastico, na forma de bastao cilindrico, com

200 mm de comprimento e 21 mm de dia.metro. 0 sensor de umidade re1ativa

e montado no mesmo supOlte

• Alimenta<;ao: ± 12 VCC

• Saida: 0 a 10 VCC (fornecida pelo circuito condicionador de sinal)

• Resolu<;ao: 0,10 C

• Faixa de opera<;ao: 0 a 800 C

• Tipo: capacitivo

• Montagem: no mesmo suporte do sensor de temperatura do ar

• Alimenta<;ao: ± 12 VCC

• Saida: 0 a 10 VCC (fornecida pelo circuito condicionador de sinal)

• Resolu<;ao: 3% DR

• Faixa de opera<;ao: 0 a 100% DR



• Velocidade do vento

• Tipo: conchas rotativas, resultado de desenvolvimento anterior no CNPDIA

• Montagem: em aluminio e plastico, conforme Figura 3.2 (capitulo anterior)

• Alimenta~ao: 5 VCC

• Saida: 30 pulsos por revolu~ao em nivel TTL

• Resolu~ao: 0,1 m/s

• Faixa de opera~ao: 0 a 25 m/S89

• COlTentede consumo: 44 mA

• Limiar de propulsao: 0,3 m/s

• Linearidade: 1,5 %

• Tempo de leitura: 2,2 S.

• Direriio do vento

• Tipo: flecha, resultado de desenvolvimento anterior no CNPDIA

• Montagem: em aluminio e plastico, conforme Figura 3.3

• Alimenta~ao: 5 VCC

• Saida: codigo gray de 5 bits nivel TTL

• Resolu~ao: 11,250

• Faixa de opera~ao: 0 a 3600

• COlTentede consumo: 146 mA

• Umiar de propulsao: 0,3 mls

• Tempo de leitura: imediato.

• Precipitariio

• Tipo: bascula, resultado de desenvolvimento anterior no CNPDIA

• Montagem: em aluminio, conforme Figura 3.4

• Alimenta~ao: 5 VCC

• A faixa de opera<;ao, 0 limiar de propulsao e a linearidade do anemdmetro foram determinados

em tunel de vento na EESC-USP, Departamento de Engenharia Medinica.

9 Velocidades do vento abaixo do limiar de propulsao sao registradas como 0 mls.



• Saida: pulsos em nivel TTL

• Resolu~ao: 0,1 mm

• Faixa de opera~ao: 0 a 199.9 mm

• COlTentede consumo: 26 mA

• Tempo de leitura: imediatolO
•

• Evaporafiio

• Tipo: resistencia relacionada com 0 nivel de agua em urn tanque classe A,

resultado de desenvolvimento anterior no CNPDIA

• Alimenta~ao: 12 YCA

• Saida: 0 a 5 YCC

• Resolu~ao: 0,1 mm

• Faixa de opera~ao: 0 a 999 mm

• COlTentede consumo: 60 mA

~ Radiafiio solar

• Tipo: termopilha diferencial preta-branca, tipo disco, com 22 mm de diametro,

resultado de desenvolvimento anterior, seguido de intercambio entre a

UNESP-Botucatu e a EMBRAPA-CNPDIA

• Montagem: em aluminio, com cupula de quartzo, conforme Figura 3.5

• Alimenta~ao: nao requer

• Saida: 0 a 1,848 mY II

• Linearidade: 1,5 %

• Faixa de opera~ao: 0 a 1400 W/m2

• Constante de calibra~ao: 1,32 x 10-6 Y.m2/W (para temperaturas de 25 a 45° C)

• Tempo de leitural2
: 10,4 mS (tempo da conversao A/D).

10 No caso do pluviometro, 0 tempo de leitura e imediato, porem 0 valor lido e a quantidade de
chuva acumulada desde 0 ultimo comando de reset do contador.

II Para 0 calculo desse valor multiplicou-se a constante solar de 1400 W/m' pela constante de
calibra\ao do piranometro, 1,32xl06V.m'/W.

12 0 tempo de leitura supoe que 0 sinal fomecido pela termopilha esteja estavel. 0 tempo de
resposta do piranOmetro e 1,2 segundos.



4.2.1.5 Enlace (radio-modem)

• Radio adquirido comercialmente (AUTEL S.A. Telecomunica~Oes) e modem

desenvolvido e adaptado durante 0 projeto

• Alimenta~ao: 110 VCA

• Freqliencias de opera~ao (UHF): 411,625 e 428,075 Mhz

• Potencia de transmissao: 10 Watts

• Ruido total do receptor: -69 dBm

• Antena: yagui de 8 elementos, impedancia 50 n, ganho de 13 dB

• Consumos minima e maximo (transmissor ativado): 2 e 35 Watts

• Modula~ao da portadora: FM (Freqliencia Modulada)

• Modula<;ao do sinal digital: FSK (Frequence Shift Keying)

• Velocidade de transmissao de dados: 1200 bps

• Temperatura de opera<;ao: -lOa + 55° C.

As caracteristicas da Unidade Remota de Armazenamento estao subdivididas em

de hardlvare e de software.

4.2.2.1 Hardware

• Microcomputador: PC 386 SX 33 Mhz, 4 Mbytes de RAM, 80 Mbytes de

disco rigido, 2 pOltas seriais, 1 porta pm'alela e monitor padrao VGA em cores

• Modem: ana16gico extemo para linha discada, velocidade de comunica~ao de

ate 14400 bps no padrao V42

• Radio-modem: caracteristicas identic as ao do Posto de Coleta de Dados.

Os programas da Unidade Remota sac executados no ambiente Windows 3.1, sob

o sistema operacional DOS, versao 5.0. Sao apenas dois: 0 de controle e 0 de

comunica<;ao.



4.2.2.2. 1 Programa de controle

• Desenvolvimento pr6prio, implementado como aplicativo Windows MDI

(Multiple Documente Intelface), com 6 janelas: 4 para as parcelas, uma para

dados c1imato16gicos e uma de mensagens para 0 operador

• Maximo de 9 sensores pOl'parcela

• Monitoramento dos sensores em tempo real

• Ajuste dos parametros da aquisi~ao:

- Intervalo de armazenamento (mInimo 10 minlmaximo ilimitado,

diferenciado para leituras com chuva e sem chuva)

- Endere~o e descri~ao do sensor

- Faixa de leitura valida

• Entradas manuais sobre aplica~5es de pesticidas (data, parcela, tipo,

concentrac;ao e quantidade aplicada)

• Entradas manuais sobre aplicac;5es de chuvas attificiais (data, parcela, durac;ao

e intensidade)

• Servic;os de teste e manuten~ao:

- Transmissao e rece~ao de pacotes padrao para testes do enlace de radio

- Gerac;ao de arquivo com os pacotes trocados pelo protocolo de

comunicac;ao, a partir do momenta em que esse recurso for ativado e ate

ser desativado (log file)

• Arquivo de dados gerado em formate ASCII, na forma de tabela.

4.2.2.2.2 Programa de comunica~§o

• PC anywhere para Windows versao 1.0, adquirido comercialmente

• Servic;os: comunica~ao e controle remoto

• Protocolos de transferencia de arquivos: Xmodem, Ymodem, Zmodem,

kermit, ASCII e proprietario.

A Central de Armazenamento e Processamento e composta por uma rede local

ethernet, instalada fisicamente com cabo coaxial de 50 Ohms. Utilizando 0 protocolo de

comunicac;ao TCP/IP, a rede conta com os seguintes servi~os: FTP, NFS, LPR, SLIP,

Telnet eX-term (cliente nos micros e servidor em estac;ao RISC/UNIX). A seguir,



encontram-se as caracteristicas de hardM'are e sojtlvare das maquinas envolvidas no

sistema.

Na Central de Armazenamento faram disponibilizadas duas maquinas para este

sistema: uma esta<;aode trabalho RISc/UNIX e um microcomputador.

4.2.3.1.1 Esta~§o de trabalho RISe/UNIX

• Silicon Graphics, modelo IRIS INDIGO

• CPU R4000 a 50 Mhz

• 24 Mbytes de RAM

• 2 Gbytes de disco ligido

• 1 unidade de fita DAT de 1.2 Gbytes

• I unidade de fita streamer de 150 Mbytes.

4.2.3.1.2 Microcomputador

• PC 486 DX 33 Mhz

• 8 Mbytes de RAM

• 420 Mbytes de disco Iigido

• 2 portas seriais I 1 paralela

• monitor padrao VGA colarido.

o sistema operacional da esta<;ao de trabalho e 0 UNIX System V e 0 ambiente

grafico e compativel com 0 padrao X-window. Nela sac executados 0 programa de

gerenciamento da base de dados edafo-ambientais e 0 programa de modelamento

LEACHMP. No microcomputador PC, os programas sac executados no ambiente

Windows 3.1, sob 0 sistema operacional DOS, versao 5.0. Sao dois os programas

envolvidos com este trabalho: 0 de comunica<;ao de dados PCanywhere e um programa

de conectividade que oferece os servi<;osTCP/IP ja mencionados.



4.2.3.2.1 Programa de gerenciamento da base de dados edafo-ambientais

• Desenvol vimento proprio, em linguagem C, implementado com 0 pacote de

gerenciamento de base de dados chase e utilizando ambiente gnliico no paddlo

X-Window

• Importa os dados gerados pelo programa de controle no formate ASCII e os

converte para 0 formato intemo da base

• Pode exibir os dados em forma de tabela ou de gnificos

• Gera arquivo de entrada de dados para 0 modelo LEACHMP.

4.2.3.2.2 Programa de modelamento LEACHMP

• Modelo desenvolvido pOl' Wagenet & Hutson na Universidade de Comel,

EUA, e implementado em linguagem FORlRAN

• A partir de inumeros dados edafo-ambientais, fomece em forma de tabelas

varios resultados relacionados a previsao do destine de pesticidas no solo

(vide capitulo 1).

4.2.3.2.3 Programa de comunicafSo

• 0 mesmo programa PCanywhere da Unidade Remota de Armazenamento.

4.2.3.2.4 Programa de conectividade para PCs

• TCP/Connect II for Windows, versao 4.0, adquirido comercialmente

• Protocolo: TCP/IP

• Servi<;os: FTP, NFS, LPR, SLIP, Telnet e cOl1'eioeletronico.

Na Figura 4.1 esta urn diagrama funcional completo do sistema, onde sac

fomecidas as informa<;5es basicas de seus componentes e das opera<;5es envolvidas na

dinamica de seu funcionamento.

Ao ser ligado, 0 microcomputador da Unidade Remota automaticamente entra no

ambiente Windows e executa 0 programa de comunica<;ao e 0 de controle. 0 programa de

comunica<;ao prepara 0 modem para atender liga<;5es telefOnicas e fica pronto para entrar

em modo host, quando uma liga<;ao se completar. 0 programa de controle imediatamente



assume sua fun<;ilo, iniciando a aquisi<;ilo dos dados no intervalo programado. Em cada

aquisi<;ilo, sucede a seguinte seqiiencia de comandos e respostas:

1. Silo enviados tres pedidos de aquisi<;ao universal. Lembrando que os

comandos universais nao tern resposta, as tres repeti<;5es silo uma forma de

superar eventuais falhas na execu<;ao desse tipo de comando. Se 0 primeiro for

entendido, os subseqiientes silo desprezados pelo TDI; caso contrario, ha mais

duas possibilidades de entendimento do comando de aquisi<;ao, nesse estagio;

2. Os TDIs sao intelTogados urn a urn, com 0 comando que solicita a transmissao

dos dados;

3. 0 TDI intelTogado responde com urn pacote que contem os dados e que e, ao

mesmo tempo, 0 reconhecimento (acknmvledge, ACK) do comando de

solicita<;ao. No caso de sucesso, 0 valor lido e atualizado junto ao leone

cOlTespondente;

4. Se 0 reconhecimento falha, silo feitas novas tentativas de aquisi<;ilo, agora

individuais, ate 0 sucesso da opera<;ao ou ate haver esgotado 0 numero de

tentativas estabelecido pelo operador. As falhas geram mensagens para 0

operador e 0 valor xx. x junto ao leone do sensor, indicando leitura invaIida;

5. No caso do pluviometro e enviado urn comando de inicia<;ao (reset), que zera

o contador de pulsos daquele sensor e

6. Ap6s a valTedura de todos os sensores, os dados adquiridos sao armazenados

nos arquivos pat"dais relativos a cada parcela. 0 passo 1 e retomado a cada

intervalo de aquisi<;ao.

Todos os dias, a meia noite, os arquivos pat"ciais sao concatenados, em forma de

tabela, ao arquivo de dados mensal.

A liga<;ao da Central de Armazenamento pode OCOlTera qualquer instante. Nesse

caso, 0 modo host e ativado eo programa de controle continua operando normalmente. A

tela da Unidade Remota e reproduzida no microcomputador guest, permitindo 0

acompanhamento das leituras em tempo real, alem de qualquer opera<;ao remota sobre 0

programa de controle e sobre 0 ambiente Windows da Unidade Remota. 0 modo de

transferencia de arquivos e ativado pelo guest e, normalmente, tem-se utilizado 0

protocolo proprietario do PCanywhere para as transferencias. 0 arquivo de dados vai

dire to para a esta<;aode trabalho, via NFS, onde e impOltado para a base de dados edafo-



ambientais. A execu<;ao do modele LEACRMP pode, entao, fazer uso dos dados. 0

acesso "on-line" pode ser feito atraves do servi~o FTP, via internet.

UNIDADE
REMOTA

REQUISIC10
OOIOAOOI
ECON'mOLE

REIIOTO

CENTRAL DE
ARMAZ.E
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I!ITAcAo
~BAIE

~

~ COIIUNICAcAo coNTiNUA

~ COIUICAl;:Ao ElPORADlCA

Figura 4.1 • Diagrama funcional do sistema mostrando as opera~Oes
realizadas pelos seus componentes.

Para obten~ao dos resultados de campo aqui apresentados, estavam instalados 12

sensores de temperatura no solo, 3 tensiometros 13 e os sensores climato16gicos. Assim

como nos experimentos de laborat6rio, as aquisi~Oes foram programadas com 0 intervalo

minimo de opera~ao do sistema, ou seja, 10 minutos.

Todos os dados foram obtidos atraves do comando de aquisi~ao universal. Rouve

periodos em que foi acionado 0 modo de rastreamento do programa de controle, de fOlma

que todos os pacotes enviados e recebidos fossem gravados.

Os dados climato16gicos de leitura manual sao provenientes de uma esta~ao

climato16gica, nao-automatica, distante 150 m da area experimental.

Por varias vezes 0 sistema deixou de operar, sendo que a maioria delas foi por

danos causados por raios.

13 Inicialmente. foram adquiridas somente 3 pe\as dos transdutores de pressao. devido ao seu
elevado custo no mercado nacional. Mais 20 foram importadas diretamente, sendo recebidas
recentemente.



A Figura 4.2 mostra alguns dados obtidos com 0 sistema, no peliodo de 24/03/93

a 26/03/93. Na Figura 4.2a, tem-se a temperatura do solo na pareela 1, nas tres

profundidades em que foram instalados os sensores (15, 30 e 60 em). Na Figura 4.2b,

tem-se a varia~ao da umidade relativa e da temperatura do ar.
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Figura 4.2· a) temperatura no solo, na parcela 1, nas profundidades de 15,30 e 60
em e b) umidade relativa e temperatura do ar. Dados obtidos no perfodo de 24 a

26 de mar~o de 1993, com intervalo entre aquisi~Oesde 10 minutos.



Esses gnificos foram comparados com dados semelhantes apresentados na

literatura (como em Jury et aI, 1991 e Reichardt, 1987) e 0 compOitamento das medidas

esHide acordo com 0 resultado esperado.

A Tabela 4-1 mostra os dados climatologic os adquiridos durante uma precipita<;ao

pluviometrica, no dia 25 de mar<;ode 1994. Na mesma tabela se encontram as leituras do

tensiometro a 15 em de profundidade, na parcela 1. Os dados sao apresentados em

interval os de 10 minutos, a nao ser pelas duas ultimas linhas, que mostram 0 horario do

valor minimo da leitura do tensiometro e uma aquisi<;ao feita as 12:04 h do dia 26.

Tabela 4-1- Dados elimatol6gieos e de um tensiOmetro a 15 em de
profundidade, registrados durante uma noite ehuYosa.

Dados Climatologicos (25 e 26 de mar~o de 1994) Tenslometro a
15 em

Temperatura Umidade Suc9ao
do ar do ar (mmHg)

cc %
270.00 00.0 28.3 70.3 0.0 55.9
225.00 00.9 26.3 74 .2 0.0 55.9
270.00 05.5 24.6 78.3 0.1 59.0
247.50 01. 0 21.3 92.5 9.2 62.1
315.00 00.5 21.5 93.5 11.4 62.1
326.25 00.4 22.4 91.7 0.3 63.6
326.25 00.0 24.1 89.0 0.8 60.5
146.25 00.7 23.7 85.9 0.8 55.9
123.75 00.0 23.4 83.1 0.3 51.2
202.50 00.6 22.7 82.3 0.4 46.5
225.00 00.2 23.2 81. 7 0.5 43.4
180.00 00.0 23.5 80.6 0.7 40.3
157.50 00.3 23.8 79.9 0.8 35.7
258.75 00.0 23.1 82.1 0.0 32.6
326.25 00.7 23.0 83.5 0.1 31.0

02:20:05 191.25 00.0 24.4 0.0 77.6 0.0 00.0

12:04:29 191.25 00.0 28.7 0.916 65.4 0.0 00.8

E interessante notar que a intensidade maxima da chuva ocorre as 23:00 h e que a

frente de molhamento atinge 0 tensiometro depois de vinte minutos, quando a suq:ao lida

come<;a a cairo As 02:20 h, 0 potencial matricial chegou a zero. A leitura da radia<;ao solar

global, as 12:04 h, e proxima do valor tipico para urn mes de man;o, ao meio-dia, com

ceu aberto, para aquela localiza<;ao.

o indice pluviometrico registrado pelo sistema apresentou diferen<;a de 5% com

rela<;ao ao indice registrado pela esta<;aoclimatologica convencional.



4.4.3 Temperatura no solo

Foram comparados dados de temperatura no solo, obtidos com os TDls de

temperatura e com os termômetros convencionais do posto de observação. Observou-se

que, em parte, as diferenças encontradas estão dentro da resolução dos sensores

(+/0,5 °C) e, em parte, são maiores que esse valor, chegando a atingir 1,9 oCo

Considerando-se a distância de 150 m entre os locais das medidas, tais diferenças podem

ser atribuídas à variabilidade espacial. Outros fatores podem ser considerados, mas não

cabe aqui discutí-los.

4.4.4 Recuperação de falhas na comunicação

A taxa de falhas na leitura dos sensores foi medida através do arquivo de

rastreamento. A Figura 4.3 mostra trechos desse arquivo em situações diferentes, sem e

com falhas de comunicação, e como OCOITea recuperação prevista no protocolo.

Da forma como o arquivo de rastreamento foi implementado, ele pode atingir

vários Mbytes em poucos dias. Assim, ele foi acionado por períodos de, no máximo, 10

dias, uma vez ao mês, durante o primeiro ano de operação plena do sistema. Observando

se os arquivos gerados, notou-se que, na maioria das vezes, as falhas são cOITigidas na

segunda tentativa para receber os dados. Programando-se o número máximo de 10

tentativas para a recuperação de falhas e considerando-se essas recuperações como

aceitos, foram obtidos apenas três dados incolTetos durante aquele ano.
I

a) Comunicação sem falhar b) Comunicação com erro de checksum

Figura 4.3 - Trechos do arquivo de rastreamento. Em a) não ocorreram

falhas na comunicação e em b) ocorreu uma falha, que foi recuperada na

primeira tentativa de recuperação prevista no protocolo de comunicação.
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Para este sistema, 0 registro em disco, da aquisic;ao de dados diaria de 40

sensores, no formato ASCII, na freqiiencia de 1eitura de 10 minutos, ocuparia cerca de

140 kbytes. Nessas circunsHincias e considerando-se 0 espac;o atua1mente disponi vel no

disco da Unidade Remota, cerca de 20 Mbytes, 0 sistema teria em tomo de 140 dias de

autonomia de armazenamento. Urn co1etor de dados, operando em condic;5es

equiva1entes, apresenta, normalmente, menos de 10 dias de autonomia, devido a sua

limitada capacidade de memoria.

4.4.6 Armazenamento e transmissao dos arquivos de dados

A principio, a gravac;ao dos arquivos de dados no formato ASCII tern como

vantagem a compatibilidade na operac;ao de 1eitura pOl'diversos uti1itarios, como editores

de textos e p1ani1has de calculo. A desvantagem estaria no tamanho dos arquivos, que

pode ser da ordem de quatro vezes maior que uma gravac;ao em formato intemo. Tanto a

capacidade de armazenamento quanta 0 tempo para a transmissao de dados via modem

sao maiores, ao se utilizar 0 formato ASCII.

Atua1mente, devido ao baixo custo, sao comuns discos rigidos com capacidade

acima de 200 Mbytes, 0 que daria ao sistema autonomia de 1.400 dias, mantendo-se 0

formato dos arquivos em ASCII e as outras condic;5es do item 4.4.5. Uti1izando-se

programas de compressao de dados, como 0 pkzip e 0 afj, foram conseguidas taxas de

compressao media de 90% sobre esses arquivos. Nas mesmas condic;5es e com a

compressao, a autonomia atinge cerca de 15.500 dias ou 42 anos.

o tempo de transmissao tambem e diminuido significativamente, ao serem

uti1izadas tecnicas de compressao em tempo real durante a transferencia. A Figura 4.4

mostra 0 tempo de transferencia dos arquivos em ASCII, entre a Unidade Remota e a

Central de Armazenamento, medidos com e sem a compressao pOl'sojtlvare (on the fly),

proporcionada pe10 protoco10 proprietario do programa PCAnywhere. Foi uti1izada a

ve10cidade de comunicac;ao de 1200 bps, a minima possive1, para se tel' ideia desses

tempos no pior caso.



Dlas de Tamanho do Tempo de transf. Tempo de transf.
monitoramento arquivo (kbytes) com compressao sem compressao

1 140 0:01 :59 0:19:00
2 280 0:03:56 0:38:00
4 516 0:06:50 1:11 :30
8 1030 0:12:18 2:23:00

•••.•• Terrpo de transl.
com cO"lJressAo

•••• Terrpo de transl.
sem corrpressAo

e
m 1:12:00
p
o 0:57:36

0:43:12
(h)

0:28:48

0:00:00
140

1

Tamanho do arqulvo (kbytes)
e dias de aqulslQAo.

Figura 4.4 - Tempos de transfer&ncia do arquivo de dados entre a Unidade
Remota e a Central de Processamento, com e sem a compacta~o em tempo

real por software, oferecida pelo protocolo proprietario do PCanywhere.

As freqiientes avarias do sistema consumiram boa patte do tempo dedicado ao

desenvolvimento deste projeto. Na maioria das vezes, e1as OCOlTeramna fase em que se

trabalhava no fomecimento dos dados ao programa de modelamento LEACHMP de

fOlma automlitica. Devido ao cumprimento de prazos, esse trabalho foi suspenso e 0

resultado descrito a seguir foi obtido com 0 preenchimento manual do arquivo de entrada,

a partir das tabelas exibidas pelo programa de gerenciamento da base de dad os edafo-

ambientais.

Para a simula<;ao aqui apresentada foi escolhido urn petiodo relativamente CUltO,

16 dias, porem com seis ocom~ncias esparsas de precipita<;ao pluviometrica. A Figura 4.5

mostra alguns dados adquiridos pelo sistema nesse perfodo.

o arquivo de entrada, bem como os arquivos gerados pela simula<;ao, sac

apresentados no Apendice B.



a)

b)

I

Figura 4.5 Dados adquiridos pelo sistema no período escolhido para a simulação com o programa
LEACHMP, de 25/03 a 10/04/94. Em a) período total, 16 dias, e em b) detalhes em torno da última

precipitação, acrescentando-se a radiação solar global e a temperatura no solo a 60 cm.
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As informa<;5es fomecidas para 0 programa LEACHMP foram fixadas

previamente, ou detivadas dos dados adquiridos pelo sistema ou saD resultados de

trabalhos anteriores. Resumidamente, essas infOlma<;5essaD as seguintes:

1. Periodo: 25/03 a 10/04/94

2. OcomSncia de chuvas: 6

3. Especies qufmicas: 1 (atrazina na concentra<;ao de 500gil e uma unica

aplica<;ao de 250mgim2
)

4. Profundidade estudada: 100 em em camadas de 10 em

5. Quantidade de argila, limo e areia: dados consultados em Lepsch (1976)

6. Potencial inicial em kPa por camada: dados fomecidos por tensiometros

manuais

7. Temperatura media por camada em 0C: calculada por interpola<;ao, a partir

dos dados fomecidos pel0 sistema nas profundidades de 15,30 e 60 em

8. Dados do herbicida: fomecidos pela Environmental Protection Agency, EP A

9. Dados sobre as chuvas: fomecidos pelo sistema

10. Temperatura media e amplitude media da temperatura do local: calculadas a

pattir dos dados climatol6gicos fomecidos pelo sistema.

o arquivo de safda simulats.out contem informa<;5es detalhadas para cada dia da

simula<;ao. 0 arquivo psim.out reune, em uma unica tabela, as concentra<;5es da atrazina

em cada camada em estudo para todos os dias de simula<;ao. A paltir desta tabela foi

gerado 0 grMico da Figura 4.6. 0 arquivo ksim.out fomece dados sobre a varia<;ao do

potencial matricial de agua no solo, mostrada no grMico da Figura 4.7. A escala para

potencial matrico apresentada na Figura 4.5, alem de estar em mmHg, esta invertida com

rela<;ao a da Figura 4.7.



Concentrayao do pesticida atrazina obtida por simulayao com 0 modelo LEACHMP.
alimentado com dados fornecidos pelo sistema entre 25/03 a 10/04/94
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Figura 4.6 . Evolu~aotemporal e espacial do transporte do pesticida atrazina, no perfodo
de 16 dias, de 25103 a 10104/94, para profundidades de ate 100 cm com rela~aoa superffCie,

obtida por simula~aocom 0 modelo LEACHMP, com dados fornecidos pelo sistema.

Potencial matricial de agua no solo, simulado pelo program a LEACHMP para 0 perfodo
de 25/03 a 10104/94
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Figura 4.7· Simula~aodo potencial matricial de agua no solo, no mesmo
periodo e nas mesmas profundidades do experimento da Figura 4.6.



Ap6s dois anos de funcionamento no campo, foi possivel fazer 0 levantamento de

uma serie de problemas e vulnerabilidades do sistema. As avarias mais freqilentes foram

conseqilencia de efeitos secundcirios de raios durante tempestades. Nesses casos, os

componentes danificados foram, geralmente, circuitos integrados. Os transceptores do

balTamento RS-485, os modems dos radios-modem e as portas l6gicas dos sensores de

dire~ao e velocidade do vento sao alguns exemplos. A termopilha do piranometro

tambem foi substituida uma vez, porter side danificada pOl' raios. OcolTeram, ainda,

alguns problemas mecanicos com os sensores climato16gicos, a maioria deles comum

tambem em sistemas comerciais. As solu~Oes foram simples, bastando a limpeza e

lubrifica<;ao de rolamentos e mancais.

A seguir, tem-se urn resume dos problemas e vulnerabilidades levantados e as

solu<;oes implementadas:

1. Danos causados pOl'indu~oes
eletromagneticas geradas por
relampagos.

~ Substitui<;ao dos componentes
danificados e aperfei<;oamentos no
sistema de prote<;ao.

2. Infiltra~ao de agua nas caixas dos TDIs. ~ Acondicionamento do circuito em
caixas no formate cilindrico, com
tampas rosqueadas e veda<;ao com aneis
de bOlTacha.

3. Manuten<;ao dos TDIs dificultada pelo ~ Uso de conectores mais prMicos e
tipo de conexao inicialmente utilizada. adequados para campo.

4. Transceptores RS-485 de baixa ~ Sele<;aodos melhores em urn lote.
qualidade.

5. Alojamento de insetos no mecanismo ~ Maior freqilencia de manuten<;ao desse
do pluviometro. sensor.

E necessario enfatizar que os danos causados pelas indu<;Oes eletromagneticas

geradas pelos relampagos durante tempestades e, inquestionavelmente, urn grande

problema. Neste sistema, esse foi 0 maior problema enfrentado, devido a dois fatores:

a) no Brasil as descargas eletricas naturais sao nao-somente mais freqilentes, como

tambem apresentam peculimidades distintas (como maior intensidade) das verificadas em



outras regi5es do mundo em que as pesquisas sobre reHimpagos estao mais adiantadas,

como Estados Unidos e Japao (Pinto et aI, 1993) e b) este sistema e distribuido em uma

grande area e, pOltanto, mais suscetivel a esse fenomeno. Esta claro, entao, que 0 sistema

de prote<;ao empregado deve ser substancialmente melhorado.

Uma altemativa para a solu<;ao do problema e utilizar fibras 6ticas como meio de

comunica<;ao. Entretanto, isso ainda tern urn custo elevado, considerando-se a demanda

de dados e as distancias envolvidas neste sistema.

"""we ',,'" ",+.""""crcr"""",



5. CONCLUSOES

AS resultados mostraram que 0 desempenho do sistema foi plenamente satisfat6rio

para alcan<;ar 0 principal objetivo proposto: fomecer dados edafo-ambientais, de forma

automatica, ao modelo LEACHMP. Os t6picos contemplados foram todos atingidos:

• Monitoramento do maior numero possivel de sensores:

a sistema permite 0 monitoramento de ate 240 sensores. as experimentos

realizados requeriram 31 sensores;

• Perturba<;5es minimas da area experimental:

A aquisi<;ao automatic a dos dados, eliminando a necessidade de uma equipe de

coleta no local, por si s6 implica menos pelturba<;5es da area experimental. A

arquitetura implementada, empregando urn unico cabo para a leitura de varios

sensores, evitando a distribui<;ao de varios cabos pelo campo, toma este

sistema ainda menos perturbativo;

• Maxima confiabilidade no sistema de monitoramento:

A transmissao digital dos dados, desde 0 sensor na area experimental ate a

base de dados no laborat6rio, aliada as tecnicas de cone<;ao nos protocolos de

comunica<;ao nos tres niveis de enlace, oferece a confiabilidade desejada ao

sistema;

a sistema esta dimensionado para realizar leituras no intervalo de 10 minutos.

A periodicidade utilizada nas simula<;5es com 0 mode1o LEACHM, na pratica,

nao foi inferior a 1 dia. as para metros diat10s para a simula<;ao foram obtidos

a partir dos registros no intervalo de 10 minutos, como e 0 caso das

temperaturas media, minima e maxima;

• Transmissao de dados em tempo posterior para 0 laborat6rio:

Ativada aU'aves do programa de comunica<;ao e

• 0 gerenciamento de uma base de dados edafo-ambientais no laborat6rio:

Atraves do programa de gerenciamento na esta<;aode trabalho.



Os t6picos contemplados em adic;ao a lista anterior tambem foram satisfeitos. 0

programa de controle possibilita a entrada de dados manuais relativos a aplicac;6es de

pesticidas e de chuvas altificiais, alem de permitir a observac;ao de leituras em tempo

real. 0 program a de comunicac;ao, no modo de controle remoto, permite a

reprogramac;ao remota dos parametros de aquisic;ao.

Alem do cumprimento dos objetivos propostos, foram relevantes os

conhecimentos adquiridos no sentido de dominar a tecnologia envolvida nos sistemas de

aquisic;ao de dados e telemetria para a agricultura. Em urn pals agticola e de dimensoes

continentais como o Brasil, e de fundamental importancia que se estabelec;a 0 maior

numero posslvel de postos de coleta automatica de dados no campo associados a uma

ampla rede de telemetria. A experiencia com este trabalho pelmitira colaborar para a

fundamentac;ao de futuros investimentos nessa area.

Considera-se a implementac;ao do ban'amento serial multi ponto a maior

contribuic;ao deste trabalho para as pesquisas na area agticola. Ele viabiliza a instalac;ao

de uma rede de sensores automatizados e, conseqiientemente, facilita 0 acompanhamento

de processos ambientais em uma escala de observac;ao intermediaria, entre a puntual,

como de urn unico sensor e a de maior abrangencia, como a do sensoriamento remoto via

satelite.

Adicionalmente a relevancia da implantac;ao do banamento serial multiponto,

outros aspectos conclusivos sac comentados nos t6picos a seguir.

5.2.1 Abrangencia dos conhecimentos adquiridos

A gama de conhecimentos adquiridos ou aprimorados e sua avaliac;ao durante 0

desenvolvimento do trabalho e, sem duvida, bastante vasta. Resumidamente, esses

conhecimentos se referem a:

• Varios tipos de sensores para campo

• Diferentes metodos de comunicac;ao de dados

• Programac;ao com linguagens de baixo e alto nlvel

• Programac;ao em dois ambientes graficos distintos

• Experiencia com dois tipos de sistemas operacionais

• Redes de computadores e seus servic;os



• Program as de comunicac;ao e controle remoto

• Desenvolvimento de hardware discreto e microcontrolado

• Protocolos de comunicac;ao

• Sistemas de protec;ao contra raios e transientes

• Programas de modelamento.

A rigor, 0 levantamento dos custos de implementac;ao deste sistema deve

considerar nao-somente 0 material utilizado, mas tambem uma serie de servic;os

prestados. Tais servi<;os se referem a confecc;ao de tones para antenas, instalac;ao de para-

raios, instalaC;0es e1etricas e alvenaria, entre outros. Como a necessidade desses servi<;os

depende da infra-estrutura inicial, eles nao sao considerados nas estimativas apresentadas

a seguir. as valores fornecidos representam somente os equipamentos e foram divididos

de acordo com os subsistemas identificados no capitulo 3, item 3.6.

As instalac;5es pettinentes a Central de Armazenamento e Processamento,

considerando-se a rede local com urn PC, a esta<;ao de trabalho RISc/UNIX e os

programas de conectividade, tiveram urn custo estimado em US$ 35.000,00.

A Unidade Remota de Armazenamento, considerando-se 0 microcomputador PC,

o modem, 0 radio-modem, os programas de controle e comunica<;ao e componentes de

prote<;ao contra transientes, custou aproximadamente US$ 5.000,00.

a Posto de Coleta de Dados possui uma patte dos custos fixa e outra variave1, de

aCOl"docom 0 numero e 0 tipo de sensores instalados. A patte fixa custou em tomo de

US$ 3.000,00 e inclui 0 circuito mestre do ban'amento serial multiponto, sistema de

alimenta<;ao dos sensores (fonte + no-break) e os componentes de prote<;ao contra

transientes. A patte varia vel consiste de US$ 400,00 para cada sensor climatol6gico,

US$ 180 para cada tensiometro e US$ 60 para cada sensor de temperatura do solo. a

custo dos sensores climatol6gicos esta baseado na media dos pre<;os encontrados na lista

de pre<;os internacionais da Campbell Scientific, Inc ..

As instalac;5es da Central de Armazenamento sao necessarias exclusivamente para

a execu<;ao do modelo LEACHMP. Se 0 interesse no sistema se limitar a aquisic;ao

automatica dos dados, devem ser considerados somente os custos da Unidade Remota de

Atmazenamento e do Posto de Coleta de Dados.



5.2.3 Facilidades para 0 usuario

Cada componente do sistema oferece ao uSU<lriosimplicidade de opera<;ao e

facilidades na instala<;ao e manuten<;ao. No Posto de Coleta de Dados os TDIs sao

facilmente substituiveis pOl'unidades de reserva. Na Unidade Remota de Armazenamento

o controle do sistema se realiza aU'aves de urn tipo de microcomputador comercial,

amplamente difundido no mercado (PC) e 0 programa de controle possui intelface grMica

amigavel e e executado em ambiente bastante conhecido (Windows). A ado<.;aodo PC

implica, tambem, a facilidade de manuten<;ao desse componente. a emprego do servi<;o

NFS na Central de Armazenamento reduz 0 numero de passos para que os dados

akancem a esta<;aode trabalho.

5.2.4 Aspectos do barramento serial multiponto

A implantas;ao do balTamento serial multiponto pode ser considerada mais

onerosa que a instalas;ao de urn sistema de transmissao anal6gica com topologia em

estrela, sendo os TDIs a maior patte dos custos. Entretanto, a topologia em balTamento

com a transmissao digital apresenta significantes vantagens para experimentos de campo

na pesquisa agropecU<lria, como as ja mencionadas facilidades na instala<;ao e

manutens;ao, confiabilidade nos dados e menor pelturbas;ao da area experimental.

5.2.5 Integraf80 de produtos de mercado e desenvolvimentos anteriores

No desenvolvimento do sistema foram integrados componentes de mercado e

resultados de desenvolvimentos anteriores. Como exemplo do primeiro caso, tem-se 0

programa de comunicas;ao PCanywhere. No segundo caso, tem-se a estas;ao dimatol6gica

projetada e constmida na EMBRAPA-CNPDIA, que se mostrou tecnicamente

equiparavel ou superior as ops;5es de mercado. A integra<;ao desses componentes permitiu

maior dedica<;ao onde era necessario.

5.2.6 Possibilidade de ampliaf80

a numero de sensores efetivamente instalados nao ultrapassou os 32 permitidos

pelo transceptor RS-485 utilizado nos TDIs. Como foi mencionado, 0 uso de repetidores

no balTamento permite que esse numero seja ampliado. Dependendo do numero de

sensores pretendido, serao necessarias algumas altera<;5es em diferentes niveis do

sistema.



Em nivel dos TDIs, uma das quest5es que poderia ser levantada e com rela~ao ao

consumo de COlTente. Como exemplo, se forem instalados 100 TDIs, cada urn

consumindo 45 mA (ver caracteristicas dos TDIs), 0 consumo total sera de 4,5 A. Pode

nao parecer muito, mas de imediato a bitola dos cabos e a fonte de alimenta~ao deveriam

ser redimensionados. Alem disso, se a localidade nao disp5e de rede eletrica comercial, a

opera~ao com baterias seria inviabilizada. A solu~ao veio do pr6prio mercado de

componentes, que lan<;ou, no primeiro semestre de 1994, uma nova versao de transceptor

RS-485, cujo consumo e, no maximo, 350 ).1A.Como 0 transceptor antigo consome 40

mA, 0 consumo de cada TDI iria para 5,35 mA, e no exemplo acima 0 consumo total de

100 TDIs seria reduzido para 0,535 A viabilizando, pOltanto, a amplia~ao.

Adicionalmente, essa nova versao de transceptor suporta ate 128 dispositivos no

balTamento, sem repetidores.

Os fatores limitantes a expansao do numero de sensores nessa nova situa~ao

seriam 0 program a de controle e 0 protocolo de comunica~ao. 0 programa de controle

esta preparado para a leitura de ate 45 sensores (5 janelas, 9 sensores por janela) e na

defini<;ao do protocolo foi previsto urn numero maximo de 240 sensores. No caso do

programa de controle, a solu<;ao para a amplia~ao seria simplesmente a modifica~ao da

quantidade de sensores por janela e/ou do pr6prio numero de janelas, seguida da

recompila<;ao do programa. Aumentar 0 limite do protocolo imp1icaria, tambem,

altera<;5es no programa dos microcontroladores dos TDIs. Nos dois casos, 0 programa de

gerenciamento da base de dados edafo-ambientais na Central de Armazenamento deveria

sofrer altera<;5es.

A leitura manual de variaveis ambientais se faz, usualmente, uma vez ao dia. Nos

postos de observa<;ao meteorol6gicos, por exemplo, a cada 24 horas se realiza a leitura

instantanea e dos valores maximo e minimo da temperatura no periodo, mas nao se

disp5e do registro continuo dessa variavel. Reunir dados coletados na freqliencia de

leitura de 10 minutos, estabe1ecida como minimo e empregada durante os dois anos de

opera~ao do sistema, oferece maior potencial de utiliza~ao do que observa<;5es diarias.

Essa caracteristica, aliada a versatilidade de expansao e adapta~ao de urn sistema abelto,

oferece grande potencial de utiliza<;ao para este sistema.



Como continuidade deste trabalho, esta prevista a instala<;ao de mais post os de

coleta. Ainda nao se tern uma posi<;ao definida da quantidade e localiza<;ao dos mesmos,

mas deverao incluir algumas microbacias hidrograficas, como a de Moninhos, em Goias

e a de Piracicaba, em Sao Paulo. Pretende-se, com isso, executar urn modelo regional

alimentado pOl'uma rede de postos de coleta.

Alguns componentes do sistema deverao ser substitutdos pOl' equipamentos

comerciais; outros deverao ser mantidos e, eventualmente, apelfei<;oados; pOl' fim, novos

componentes poderao integrar 0 sistema. No primeiro caso, enquadra-se 0 enlace via

radio-modem. Nesse ntvel de enlace, e de grande interesse experimental' outras op<;oes,

como transmissoes por infravermelho, rede de telefonia celular e tambem transmiss5es

via satelite. As localidades ainda nao foram visitadas e os fatores distfmcias, obstaculos e

infra-estrutura dispontvel definirao 0 metodo de comunica<;ao de dados. Entre os

componentes a serem mantidos e apelfei<;oados estao os TDIs, 0 programa de controle na

Unidade Remota e 0 gerenciador da base de dados na Central de Armazenamento e

Processamento. Finalmente, como novos componentes, devedio figurar, principalmente,

outros tipos de sensores. Em pmte, os novos sensores deverao ser desenvolvidos. Ha a

possibilidade da integra<;ao de resultados de trabalhos realizados na EMBRAPA-

CNPDIA. Em Vaz (1994), apresenta-se 0 estudo de urn sensor para medida direta da

concentra<;ao de pesticidas em laborat6rio utilizando polarimetria. Se forem viabilizadas

essas medidas no campo, esse sensor seria integrado ao sistema.

A seguir tem-se algumas propostas de apelfei<;oamentos em andamento e

almejados.

5.3.1 Novo modelo de caixa para os TDls

Esse e urn trabalho que ja se econtra em andamento. A infiltra<;ao de agua na

primeira versao das caixas dos TDIs conduziu ao desenvolvimento de urn novo modelo

de caixa. 0 circuito dos TDIs foi acondicionado em caixas no formato ciltndrico (Figura

5.1), com tampas rosqueadas e vedadas com aneis de bonacha. Na versao anterior a

tampa era parafllsada. A conexao do banamento tambem foi alterada. Ate entao, havia

uma balTa de liga<;oes, onde os fios do balTamento eram presos por parafllsos, depois de

desencapados. Adotou-se urn conector no padrao DIN, de boa qualidade e veda<;ao

razoavel, para ser usado em campo. Esses pequenos apelfei<;oamentos devem



proporcionar maior confiabilidade e facilidade de manutenção para os TDIs. Esse novo

modelo de caixas deve ser submetido a testes de campo.
I

I
!

Figura 5.1 - TOI para potencial mátrico de água no solo, montado no

novo modelo de caixa cilfndrica, e TOI de temperatura no solo, montado
na versão anterior de caixa.

5.3.2 Sensor de temperatura múltiplo

A Microchip lançou, no primeiro semestre de 1994, uma versão de

microcontrolador compatível com a família PIC16C5X (o modelo utilizado no projeto é o

PIC16C56), que contém internamente um conversor analógico/digital de 8 bits de

resolução e um multiplexador de 4 entradas. Imediatamente, veio a idéia de se constnJir

um sensor de temperatura do solo múltiplo com esse novo microcontrolador, ou seja, com

até quatro sensores montados na mesma haste, sendo lidos pelo mesmo TDI (até então

cada TDI transmite a leitura de um único sensor). Esse novo modelo de TDI já foi

construído e está em fase de testes no campo.

5.3.3 Processamento local

As limitações de memória do microcontrolador PIC16C56 implicaram restrições

às rotinas de leitura dos sensores. Tais rotinas poderiam incluir o processamento local da

média de um certo número n de leituras, a fim de melhorar a resolução na etapa de

aquisição dos dados, antes de transmití-Ios para a Unidade Remota de Armazenamento.

Na nova linha de microcontroladores compatíveis com o PIC16C56, como é o caso da
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versao utilizada no sensor de temperatura multiplo, tanto a memoria de programa como a

memoria de dados foi ampliada, tomando possivel esse tipo de processamento.

5.3.4 Analise estatistica para corref8o de dados em tempo real

A cone<;ao de enos de comunica<;ao atraves do protocolo e uma forma de

melhorar a confiabilidade dos dados fomecidos pelo sistema. 0 checksum e de tacH

implementa<;ao, mas nao e a melhor tecnica. Com 0 aumento da capacidade de memoria

dos PICs, sera possivel uma versao futura do protocolo, que utilizaria tecnicas mais

elaboradas de detec<;ao e cOlTe<;aode enos de comunica<;ao. Ha, pOltm, a possibilidade

da transmissao coneta de leituras alteradas. Os motivos seriam divers os e pode-se citar,

como exemplo, a necessidade de manuten<;ao do sensor.

No nive1 do programa de controle da Unidade Remota, as leituras poderiam ser

submetidas a varios testes de valida<;ao e elTOantes de serem encaminhadas a Central de

Armazenamento. Segundo Pessoa et al (1994), os principais metodos praticados para

aumental' 0 grau de confian<;a nos dados san:

• restri<;oes geofisicas e limites climatologic os e

• analise de series temporais e analise estatistica multivariada para a

compara<;ao com observa<;6es anteriores e vizinhas, respectivamente.

A detec<;ao de urn dado en'ado pode gerar duas a<;6es: a) em primeiro lugar, a

leitura poderia ser repetida e b) persistindo 0 eno, 0 dado seria registrado com uma

indica<;ao de qualidade a ele associada.

Houve mais de uma ocasiao em que as comunica<;6es entre a Unidade Remota e 0

Posto de Coleta foram intelTompidas. Quando essas intelTup<;oesforam de longa dura<;ao,

ou seja, da ordem de horas ou dias, oconeu a descontinuidade das leituras. A fim de

suprir os dados desses periodos foi previsto, mas nao implementado, urn m6dulo de

armazenamento redundante junto a esta<;ao-base. Esse mestre secundario tetia capacidade

de armazenamento e processamento inferi ores aos da Unidade Remota de

Armazenamento, mas poderia assumir 0 controle do ban'amento RS-485

temporariamente. Recobradas as comunica<;oes, 0 modulo repassaria os dados

automaticamente a Unidade Remota de Armazenamento que, em seguida, reassumiria 0

controle.



5.3.6 Afuadores para confrole

Apesar do enfoque aqui apresentado ter side 0 de aquisi~ao dos dados e

telemetria, 0 sistema possui comunica~ao bidirecional e, pOltanto, permite que sejam

implementadas fun~5es de atua~ao au·aves de telecomandos. Como exemplo, tem-se 0

pluviometro, que e zerado por urn telecomando ap6s sua leitura. Assim, fica abelta a

possibilidade de se realizar contrale com 0 sistema. Vma possivel aplica~ao seria 0

acionamento automatico de bombas d'agua para contrale de iITiga~ao.
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7. APÊNDICES

Apêndice A - Leis da transferência de massa usadas para o estudo do solo.

A seguir serão apresentadas, de maneira bastante simplificada, duas equações em
que se baseia o desenvolvimento do programa de modelamento LEACHMP. Maiores
detalhes podem ser encontrados em Reichardt (1985).

Lei de Darcy

A movimentação da água no solo OCOITedevido a diferenças de potencial hidráulico
(H) entre diferentes posições nesse meio. A lei de Darcy possibilita quantificar esse
movimento, estabelecendo que a densidade de fluxo de água (q) é proporcional ao gradiente
de potencial hidráulico (VH ) dentro do solo:

q=-KVH
onde K é a condutividade hidráulica do solo.

Em um solo não-saturado, a condutividade é função da umidade (6) do solo.
Considerando-se somente o fluxo veltical em um solo não-saturado, a equação de Darcy
toma a seguinte forma:

q = K(6)(dH)dz

Equação da continuidade

Para estudos dinâmicos da água no solo é de fundamental impOItância que se conheça
a variação da umidade (6) em função da posição e do tempo:

6 = 6 (x,1)

A equação da continuidade é uma equação diferencial que estabelece a relação entre 6,
x e t, cuja solução para cada caso pmticular fornece a função desejada acima.

De maneira simplificada, a equação da continuidade diz que a umidade vm"iacom o
tempo somente quando há variação de fluxo (q) com a posição. No sistema cartesiano, ela tem
a forma:
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Apêndice B - Arquivos de entrada e saída do modelo LEACHMP

o Capítulo I mostrou um panorama dos principais processos considerados no
programa de modelamento LEACHMP. Nas tabelas apresentadas a seguir, há parâmetros
que estão indiretamente relacionados a tais processos. A compreensão de todos os
detalhes dessas tabelas não é o principal objetivo deste trabalho. O leitor interessado
nesse assunto pode reCOl1"era Wagenet & Hutson (1987).

Os arquivos aqui apresentados foram utilizados na obtenção dos resultados
mostrados no Capítulo 4.

Tabelas de entradaI

simulats < DOS Filename (eight characters).

LEACHP PESTICIDE DATA FILE.

(A value must be present for each item, although it may not be Bused)
**************************************************************************

Date type (OS:1 OK:2)
Starting date
Largest time interval (day)
Read theta(l) or pot'1(2)
No. of water applications
Cycles through data

1
032594 Ending (date or day no.)

.0500E+00 Maximum water flux/time st
2 No. of chemical species
6 No. chemical applications
1 No. of crops

16
.0100E-00

1
1
O

PROFILE DETAILS

Profile depth (mm)
Segment thickness (mm)

.1000E+04 Bottom boundary condition 2

.1000E+03 :1 or 5,water table depth .0000E+04

DIFFUSION/DISPERSION

Molecular diffusion
coefficient (mm2/d)
(Bresler's eq.)

Do .1200E+03 Dispersivity (mm)
DIFA .1000E-02 Diff coeff in air (mm2/d)
DIFB .1000E+02 Barometric enhancement

.1000E+02

.4300E+06

.OOOOE+OO

1.0

300
600

1500

1 Outflow incr. for BTC (mm)
----- .SUM file ---------

Summary print interval (d) 1.00
Three depth segments for the summary
file (O's defaul t to thirds of the
profile) (mm):

Surface to [depth I?]
Depth 1 to [depth 2?]
Depth 2 to [depth 3?]

1
1
2
1

1.0
2
2

NUMBER OF OOTPUT FILES
.OUT file -------

Units: 1 ug/kg, 2 mg/m2
Node print frequency
print options: 1, 2 or 3
1: Time intervals/print
2: days/print
3: No. of prints

Tables printed: 1,2 or 3

List here the times at which *.OUT file is desired for print option 3
(The number of times must match the 'No. of prints' above)

Date or Time of day (At least one must be specified
Day no. (to nearest tenth) even if print option is not B3)

122688 .2
010189 .5

*************************************************************************
*************************************************************************

SOIL PHYSICAL PROPERTIES

--(Retentivity modela uses listed Campbell's retention parameters,
-- otherwise the desired pedotransfer function is used)

Soil Particle si~e distributionMatch K(h) atoPedotransfer
Layer

ClaysiltRhoorganic KMatricfunction:
no.

carbonpot'lRetentivity
%

%kg/dm3 %mm/dkPamodel Bno.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- ---- - - - --

--------------------------
1

5.901.701.411.02282-O. O
2

7.301.701.72041.02282-O. O
3

11.72.201.65461.02282-O. O
4

29.24.401.380.52282-O. O
5

26.77.501.500.52282-O. O
6

22.98.701.280.5569-O. O
7

22.98.701.280.5569-O. O
8

15.611. O1.410.5569-O. O
9

15.611.01.410.5569-O. O
10

15.611. O1.410.5569-O. O

particle density kg/dm3: Clay
3.00

Sand Organic matter
2.65 1.10

I Os dados fornecidos pelo sistema estão em negrito.
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**********************************************************************
For a uniform profile: IIny non-zero value here will override those in
the table of hydrological characteristics below.

0.0 <Soil bulk density Mg/cu.m
-0.00 <Air -entry value' kPa
0.00 <Exponent in Campbell's water retention equation
0000 -0.0 <Conductivity (mm/day) and corresponding matric potential (kPa)
1 <Dispersivity scaling (relative to value Babove)

************************************************************************
Soil Istarting values Water retention Root 1 Dispersivity

layer 1--------------- parameters fraction I scaling (relative
no. I Pot'l or Theta AEV BCAM (for const 1 to reference

1 kPa kPa root distr) I above)
I ------- --------- -------------

1 -218 .9 0.0 - .205E+02 2.50 0.100 1 3
2 -100 .3 0.0 -.250E+02 3.50 0.100 1 3
3 -100. 3 0.0 -.250Et02 3.50 0.050 1 3
4 -38 .1 0.0 -.220E+02 4.00 0.000 1 3
5 -38 .1 0.0 -.220E+02 4.00 0.000 1 3
6 -38.1 0.0 -.220E+02 4.00 0.000 1 3
7 -38.1 0.0 -.220E+02 4.00 0.000 1 3
8 -2.1 0.0 -.220E+02 4.00 0.000 1 3
9 -2.1 0.0 -.230E+02 4.00 0.000 1 3

10 -2.1 0.0 -.230E+02 4.00 0.000 1 3

Data for at least one crop must be specified, even if no crop desired.
For fallow soil, set flag below to 0, or germination past the end date.

o
1
-1500
-3000
1.1
1. 05

<Plants present: 1 ye~. 0 no. This overrides all other crop data.
<Roots: Constant (1). using data specified above; growing (2).
<Wilting point (soil) kPa.
<Min.root water pot'l(kpa).
<Maximum ratio of actual to potential transpiration (dry surface).
<Root resistance weights water uptake by depth. (No weighting: 1. 0)

Maturity
Root Plant

.. Date or Day no ....

Harvest ReI. Crop Pan
root cover factor

depth fraction

Soil
layer

Chem1 Chem2 Chem3
----mg/kg dry soil----

1 24.50 0.0 0.0 0.0 000.0
2 25.60 0.0 0.0 0.0 000.0
3 26.54 0.0 0.0 0.0 000.0
4 26.69 0.0 0.0 0.0 000.0
5 26.69 0.0 0.0 0.0 000.0
6 26.69 0.0 0.0 0.0 000.0
7 26.69 0.0 0.0 0.0 000.0
8 26.69 0.0 0.0 0.0 000.0
9 26.69 0.0 0.0 0.0 000.0

10 26.69 0.0 0.0 0.0 000.0

Concentration (mg/l) below the profile (leave at zero)
0.0 0.0 0.0 0.0

***********************************************************************
***********************************************************************

CHEMICAL PROPERTIES
-------------------

Species Solnb Vap.Dens Koc L Equil Phase Plant
No. Name mg/dm3 mg/dm3 l/kg sites trans Uptake

------- -------- l(yes).O(no)
1 ATRAZINE' .700E+04 .160E-04 1.63E+02 1 0.00 00.00 0
***********************************************************************

The values of L1.L2--->Ln ('Link' in the Chemical Properties above)
determine which species form a transformation chain.
Setting Ln - 0 breaks the pathway. Ln - 1 restores it.

Transformation pathways------------------->
1 RIITE 1 RATE 2 RATE 3 RATE 4

SE1----/Ll/--->SE2----/L2/--->SE3----/L3/--->SE4---/L4/--->.
I 1 1 1
1 RATE 5 I RATE 6 I RATE 7 I RATE 8
I 1 I I

Degradation
pathways

I
1



o <Rate constants apply to bulk soil (I), or solution phase only (0)
Temperatnre and water content effects on rate constants:

o <Include temperatnre subroutine and adjustments? yes(l), nOlO)
3 <QI0: factor by which rate constant changes per 10 C increase

20 <Base temperature: at which rate constants below apply
35 <Optimum temperature: QI0 relationship applies from 0 C to here
50 <Max Imum t.emperature: Rate constants decrease from optimum to here

.08 <High end of opti~lm water content range: air-filled porosity
-300 <Lower end of optimum water content: matric potential kPa

-]500 <Minimum matric potential for transformations kPa
0.6 <Relative tlansformation rate at saturation

**************************************************************************

<--------------------- day
0.1220E-00 O.OOOOE-OO
0.1220E-00 O.OOOOE-OO
0.1220E-00 O.OOOOE-OO
0.l220E-00 O.OOOOE-OO
0.1220E-00 O.OOOOE-OO
0.1220E-00 O.OOOOE-OO
0.1220E-00 O.OOOOE-OO
0.1220E-00 O.OOOOE-OO
0.1220E-00 O.OOOOE-OO
0.1220E-00 O.OOOOE-OO

** -1 --------------------->
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO

<--------------------- day **
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO
O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO

-1 --------------------->
O.OOOOE-OO O.OOOOE-Ol
O.OOOOE-OO O.OOOOE-Ol
O.OOOOE-OO O.OOOOE-Ol
O.OOOOE-OO O.OOOOE-Ol
O.OOOOE-OO O.OOOOE-Ol
O.OOOOE-OO O.OOOOE-Ol
O.OOOOE-OO O.OOOOE-Ol
O.OOOOE-OO O.OOOOE-Ol
O.OOOOE-OO O.OOOOE-Ol
O.OOOOE-OO O.OOOOE-Ol

INCORP'N
(SEGMENTS)

CHEM1 CHEM2 CHEM3 CHEM4
mg/sq. m (lmg/sq. m ~ .01kg/ha)

START OF DAY
(Date or Day no.)

(Choosing the steady-state flaw option will prevent calls to the water flow
subroutine, fix flux at that specified and keep theta const.ant with time.
Interrupted steady-state can be specified by an appropriate times and amounts)

< Steady-state? yes(l), no(O). Set 0 for transient flow.
< Water content for steady-state (theta)

Start time Amount Surface flux Dissolved in water (can be 0)
Date or Time of mm density Cheml Chem2 Chem3 Chem3.
Day no. day mrn/d mg/l
------- ------------

1 0.054 23.3 500.0 .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO
2 0.021 6.3 500.0 .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO
3 0.017 0.9 500.0 .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO
7 0.079 30.9 500.0 .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO

12 0.058 5.3 500.0 .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO
13 0.038 17.6 500.0 .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO .OOOE+OO

**************************************************************************

POTENTIAL ET (WEEKLY TOTALS, mm), DEPTH TO WATER TABLE (mm)
MEliN WEEKLY TEMPERIITURES AND MEAN WEEKLY AMPLITUDE (degrees C)

1 56.0 o. 26.25 5.03
2 56.0 o. 25.24 7.53
3 56 .0 O. 28.0 4.0
4 56 .0 O. 28.0 4.0
5 56.0 o. 29.0 3.0
6 56.0 o. 29.0 3.0



7 56.0 O. 28.0 4.0
8 56.0 O. 28.0 4.0
9 56.0 O. 28.0 4.0

10 56.0 O. 28.0 4.0
11 56.0 O. 29.0 3.0
12 56.0 O. 29.0 3.0
13 56.0 O. 28.0 4.0
14 56.0 O. 28.0 4.0
15 56.0 O. 28.0 4.0
16 56.0 O. 28.0 4.0
17 56.0 O. 29.0 3.0
18 56.0 O. 29.0 3.0



32.338
0.228E+114 0.228E+04 Il.228E+04 1).225E+04 0.194E+04 0.485E+03 0.403E+Ol 0.498E-01 0.403E-03

150. (1.34J (1.341 0.341 .341 0.338 0.317 (l.229 0.11)8 0.11925.000
'39.894

0.228E+':'.1 ('.228E~04 0.228E+0.1 0.22I)E+04 0.208E+04 0.9.17E+03 0.197E+02 0.455E+00 0.73.1E-02
25':'. ('.3S9 ('.3(.;9 n.309 (1.309 0.3!S1J 0.343 0.248 0.182 0.129 25.(100

n.228E,~rI4 0.228E+04 0.228E+04 ').226E+0.1 0.208E+04 0.9.17E+03 0.197E+02 0.455E+00 0.73.1E-02
35(1. (1.49.1 0.491 0.491 0.490 0.486 0.451 0.331'; 0.255 0.189-22.000

35.240
0.228E+04 "1.228E+(1.1 0.228E+0.1 0.22hE+')4 0.203E+04 0.766E+03 0.16GE+02 0.(1)8E+00 0.936E-02

450. 0.445 0.445 0.445 0.444 0.441 0.409 0.305 0.231 0.171-22.000
35.240

0.228E+(14 1:'.228E+04 ').228E+0.1 Il.22~E+0.1 0.2')3E+04 0.71)6E+03 0.166E+02 0.468E+00 0.936E-02
550. 0.524 ('.524 0.524 ('.524 0.519 0.482 0.359 0.273 0.202 22.000

'35.24':\
{J.5G9E+i:13 (1.5(;9E+03 (1.5G8E+0.3 (1.5(,lE+03 ().506E+(13 0.191E+03 i).415EF11 0.117E+00 0.233E-02

650. 1).524 0.524 ('.':;)4 '"'.524 0.519 (l.482 0.359 0.)73 0.202 22.000
35.24(1

0.569E+(13
('.47175(1.

35.24(1
0.5;9E+'-'3 0.5(;9E+03 0.5h8E+')3 O.5~1E+I)3 0.S06E+03 0.191E+03 O.41SE+01 0.117E+OO 0.233E-02

85'). .471 ('.471 n.471 (1.471 0.4h7 0.437 0.326 0.248 (1.184~23.(IOO
30.842

0.569E+03 (1.5~9E~(13 O.5G8E+(13 ('.S64E+(13 0.511E+03 0.21nE+03 0.479E+01 0.135E+OO
95(1. ('.47.1 (1.471 -1.471 n.471 0.4157 0.437 0.321) 0.248

CU1-1ULATIVE TOTALS AND MASS BALANCE
ATRAZTNE

mg/m2

Initi-31 t,:::,t-31
Currently in profile
Undissolved c,n sail sllrface
C1.lm. T1.lnc,ff
Simul-3ted ch3nae
Additic'ns: i)-in r-3in aT irrig

i i) ;:"8 amerl'.11llent
U)sses: i) in drainage

ii) by
iii) by

iv) toy d€":~nad,3ti')n
v) by pl",nt 'Jptake

0.0
O. (I

250.0

250.0
O. (I

250. (I

O. (I

O. (I

0.0
0.0
0.0
1).0

N,:xle Theta Pc,tn I F'lux
Depth i - .5

mn1 kf'-3

ATRAZINE
T,:,tal Soll.lti,:::>n
'.lg/k":;t mg/l

(:, 0 ,. 119E 015 (I 944E- 09 U 216E· 14

'" 0 ,. · C,,:,,:IEtOi:1 " 1)(lOE+(l(l 0 OOOE+OO.., JI n .1)(":IE+Ci(1 ,-, ()OOE+00 (\. OOOE+OO,-, .r) (. ')(I('E+OO 0 ')(")E+I)O (J. OO(IE+I)O

" .il 0 OOOE+')O 0 OOOE+()O 0. ()I)')E+OO

'" .n n 1)1)(IE+(I(l O. OOOE+()O 0 (I()OE+OO
n .OOOE+')(\ O. (IOOE+(JO 0 00()E+OO..,

'J " · ')('OE+ (10 (). OOOE+()(\ (I OOOE+OO
. n n · (l(li)E+ 00 n (ll)i)E+OO n OOOE+OO

n .r, I) C'Cl()E+I)O (I O(II)E+OO O. 000E+(10

2'"50. 0.248
3S{). i). 428
450. ('.388
5Sel. 0.457
650. 1).457
75Ci. 0.471
8SCI• 0.471
95'-l 0.471

Draina";1e

- 38. J n
-38. HI
- '}8. 1 (I

--38.FI
-2.H'
-2.10
- 2.1('

f lu:-:

Depth and C":'nc' ,c,f 1st %ile '" mm r). (q)E+OO
Depth 3nd (":::'no:-'c'f 5th %ile '~I mill O. (I0E+i)1)
Depth and c'::'nc ,c,f 10th Ihle r) mm '" OOE+OO
Depth -3nd cc'rle ,c,f 5':\th 'il;ile 0 mm (1. r)I)E+O(l
Depth and cC'rJC ,c,f 84th 9;i Ie " nl1n 1).O(lE+,:IO
Depth and c':'nc ,c,f 9 5t h 'HIe (\ mm I~I.(lOE+('0
Depth and ('c'rle' ef 99th 9;ile (. mm I). (I(IE+(\(\

CUMULATIVE TOTALS AND MASS BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

InitiF.tl total
C'_lrrentlj" in prc,f i J EO-

Undis301v€i1 ~n 30i1 surface
.0

22 .7
.0



Cum. runoff
Simulated ch.::tnae
Additions: i) in rain -:'1- irrig

ii) as amendment
Losses: i) in drainl:lge

ii) t,y e'c,·aJ::,/v'.Jl tzn/cnvrsn
iii) by transformation

iv) by degradatic,n
v) by plant uptake

Mass error

0.0
-32.4
23.3

222.7
0.0

250.0
0.0
0.1

27.3
0.0
0.0
0.0

Node Thet a Potn 1
Depth

mm kPa

Fil\x
i - .5

mOl

ATRAZINE
Total S0l11ti0n
ug/ka mg/l

50. 0.289
15(). 1).260
250. 0.283
350. 0.378
450. 0.344
55(J. 0.4(16
65(1. (1.4(17
750. (1.301)
850. O.
951). 0.371

Drainage

-G5.24 23.3
-S4.31 12.2
-63.39 9.1
-62.49 5.15
-151.63 10.G
-r:;n.88 15.0

.58 20.0
-r:;n.40 25.0
-(,1).27 35.5

.17 45.0
fll.1;-: 55.7

O.737E+03 O.3GOE+01 O.823E-05
O.390E+03 O.258E+Ol O.S89E-OS
O.203E+03 O.119E+Ql O.271E-05
O.972E+02 O.35SE+OO O.811E-06
1).230E+02 O.lOOE+OO O.229E-06
1).7(17E+(11 O.223E-Ol a.509E-07
O.148E+Ol (1.467E-(12 O.107E-O?
0.2i54E+OO O.102E-02 O.232E-08
().54BE-Ol O.21)BE-03 O.477E-09
1).FlBE-(ll c>.411E-04 O.939E-10

Depth and cone ,:,f 1st 'Hle 2 mOl (I.l(lE+03
Depth and cone ,:,f 5th 'i;ile 10 mOl O.10E+(13
Depth and conc 'of 1Gth 'H Ie 34 mOl 0.lOE+03
Depth and cone c,f 51Jth 'Hle 110 mOl O.157E+02
Depth and C":'nc ,:,f 84t.h 'i;ile 247 mOl 0.34E+02
Depth and Cc'nc c,f 95th %i1e 351 mOl 0.13E+02
Depth and ('onc Cof 99th ~ile 4~B mm O.34E+(l1

Initial t·::-t.al
Currently in profile
Undissc,lved c'n soil f'urf-'3.ce
Cum. run'Jff
SimlJlat.ed ch~nqe
Additions: i) - in r5lin or irri-;r

i1) as amendment
Losses: i) in dr"J.inaoe

ii) t-:l evap/'1':,ltzn/c'[I'1rsn:
ii i) br transf'::'rmatlc-n

i'1) t,y de-;rradatic'n
v) by plant l-lpt:3.k:e

Mass err·:,r

(1.0

- 47.0
29 . ~

CUMULATIVE TOTALS AND MASS BALANCE
A'rRAZINE

mg/m2

0.0
197.0

0.0

197.0
O. a

250.0
0.0
0.1

52.9
0.0
O. (I

0.0

N'Jcte Theta Potni Flu:: ATRAZINE
Depth i - .. T,:,ta 1 Solution G-"1:3

mOl kP3 T.lg/kg mg/1 ug/l

5(1. 0.272 -75.98 6.3 O. 499E+~)3 1).259E+01 O.592E-05
15(1. (1.249 -75.05 8,(1 ('.345E+03 O.239E+I)1 O.54GE-05
250. 0.271 -74.12 9.1 O.231E+03 (J.141E+I)1 O.322E-05
350. 0.3S3 -73.23 10.4 I) .143E+03 Ci.54SE+(iO C). 124E-05
4.50. 0.330 -72. 3~ 11.8 1).427E+(12 O.l94E+OO O.443E-06
550. 1).39') -71. '51 13.2 I) • 167E+I:12 O.S48E-Ol 0.125E-06
f55() • 1).391 -71.31 14.8 C>.443E+Ol O.145E-01 O.332E-07
75(1. (1.351 71.13 16.4 (1.98I';E+CH) 1).396E-02 O.904E-OB
B50. 0.35(- -71).99 17.9 (I.257E+OI) (1.102E-(l2 O.233E-OB
950. 0.351'; - 11:'.9') 19.4 n.637E-Ol O.252E-03 O.577E-09

Dr.::tin-:tge f 11-1:'-: 2'-1.9

Total 332.8 197.02

Depth and c':'nc c·f 1st 'Hie mm (\.7('E+02
Depth and c':'nc of 5th 9,1102 14 mm ;).70E+(12
Depth and c':,ne c,f lSth 'Ule 44 mm l:l.7(1E+(12
Depth and c,:-ne '.Jf ::,r:lth 'Hle 147 mOl (I.S9E+(12
Depth 13.[11.1 cone c,f 84th 'Hle 293 mOl O.38E+(l2
Depth and (":'rlC ·:'f 95th 'Hle 397 111m 1).2':lE+02
Depth 8.nd ,:"::'ne c,f 99th ~.i le 54·, mm O.21E+Ol

Initi8.1 t,:·tal
c'JrrentIy in pr·.Jfile
Undissolved c,n soil surf3ce
Cum. rIJn-:,ff
Simulated
Addit1c,ns: i) r-'3.in ·:-r 1r1'1g

i i) as Brnendment

CUt-1ULATIVE TOTALS AND MASS BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

o . ~)
174.3

1).0

174.3
0.0

250.0



L'::-S8E-3: i i [I dr a i. nage
1:'1" 'OltZ!I/,cr,',Tsn

i ii 1:1-
\:'1' dE'nrad':lti,:.n
t,y pl~nt lJI='take

N,::,de ThetOt pr:,t n 1 F1u;-'
DeptJl i .5

mm kPa mm

ATRAZINE
T·:::·t-=3.l S'::·] l.lt ic,n
uCI/kg mq/l

5') ('.259
1:::,(1. ;:',24'1
2:::,0. I). 2~1

u. 3~,2
45('. .32')
5:::"-1 ".378
~5(1. (i.378
75(1. (). 34(!
85(1.1:1.344
95n (1.344

Drainaqe

8S.84 .9
- 84.91 .2
-83.99 301
- 83. 4. ':l
-82.:n 5.1
-81.47 6.2
-81.17 7.4
-81:'.998.7
-80.85 9.8
-8(l.7511:".9

fll.1::-: 12. 1

.4(17E+I)3 (1.222E+(11 0.5(17E-05
('.296E+(13 0.2I2E+I)1 0.485E-05
').212E+ln ('.134E+i)1 0.307E-05
1:1.145E+03 (1.569E+('0 0.130E-05
1).478E+(l2 II. 224E+(1(1 0.512E-06
l:l.209E+I)2 (1.7(·9E-IH 0.1I:;2E-06
').025Eh'1 ').212E-Ol 0.484E-07
(1.157E+('1 l:l.651E-02 0.149E-(17
0.401E+(10 0.190E·02 0.434E-08

.131E+()I) 11.535E-(l3 1).122E-08

Depth and e,::,nc ':,f 18t %ile J mm 57E+02
Depth and c·::·ne c,f ::,th 'HIe 15 mm (J. 57E+(12
Depth 'nd ':'f 10th 'HIe 48 nllll u. 57E+02
Depth and ':f 5')th 9;i Ie 158 mill 51E+02
Depth and ce,rlC ':,f 84th 'Hle 315 mm r, 2(1E+I)2
Depth and ':,f 95th %ile 431 mm f). 72E+(ll
Depth and c':::'nc ':,f 99th %ile 571=; 1).27£+':11

Initial t-::·t;,l1
Currently in pr·::·file
Undissolved e,n soil sl.lrf~ce
Cum. rl.ln,:)ff
Siml.l1at_ed ch31V1e
Additi,:)rls: i) - in rain ,::·r irrig

ii) ":IS ':Ilnendment
Lc,sses: i) hi drain-':lqe

Ii) 1::>]F\~3P/V'='ltzn/C'l'Jvrsn:
Iii) by tr"='fJ8f·:::,rwitiofJ

1',') by decH-3.dation
'.') I:.y -Pl~nt I,lr:.t,,=,ke

Hass er1',:::,r

CUMULATIVE TOTALS AND MASS BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

o.!)
154.2

O. (I

154.2
1).0

250. f)

0.0
0.1

95.7
0. I)

O. (\
1). (;

Ne,de Theta P,::,t!J1
DeJ,:Jth

mm kPa

Flu:-:
i--.r:;

mrtl

ATRAZINE
T,::,tal .S'-'ll.ltion
1J~/k~l lTH]/l

n .249 94 .22 .0 ':'.347E+()3 O. 196EtUl (l .448E-05
150 0.234 - 93 .29 ('.9 (1.25GE+I)3 ,., 188E-f 1)1 (I.430E-OS
250 I) .254 -92. 37 1 . h (, .189E!')3 (i.123E+-I)l o. 281E- 05
350. I) .344 ·91 .47 2 .3 (, .13'7E+IB " 548E+-(1O)I) . 12SE-OS
45(1. Il.312 -<:}I:,.r;.') 'J .1 Il. 477E+')2 (I.229E+(1(1 O. 524E-013
550 1).3139 - 89 .85 3 .9 !:'.224E+I)2 ') 77BE-1)1 ().178E-06
65(1 (1.369 - 89 . ,4 4 .8 ':1.721E~ ()1 o. 25(lE- 01 0. 572E-07
750 (> .332 - 89 .313 5.7 (1.195E+(11 I). 83')E 02 O. 190E-07
850. 0 .336 - 89 .22 h .5 I) .024E+I)(1 O.262E-02 (I. 599E-08
950. n . -nr:, 89 17 7 .4 . 1') lE+r~IO 0.801E-I)3 (I • 183E-08

Dr':linage f ll.l;-- 8 2

Total 313 5 151 .24

Depth and 'c'f 1st ~i le 3 tnl11 I). 49E+1)2
Depth and 'of 5th %ile 15 mm O.49E+02
Depth and 'c,f lGth 'it;ile 5n mm ('.49E+(l2
Depth and :'f 5!)th %ile 1'54 mm l:l.44E+\)2
Depth and e'::,nc d 81th 'HIe 329 mm ().19E+02
Depth and 'c·f 95th '#;lIe 4S(j mm O."i'2E+Ol
Depth and ("one 'c,f 99th 'HIe S92 mm I). 29E+ 01

Initial tot,'1l
Currently in profile
Undissolved 0rl soil surface
Cl.1m. rl.lnof f
Sil'l1lJl3.ted chanoe
Additi,::,ns: i) - i.n r?itJ ':'1' irriCl

i i) :'18 amerldmiO-nt -
LC8se8: i) in ,l~ -3.in·3.Cle

i) by -
i) by
v) t,y degr3d~tion

(J.n

-72.5
3(1.5

CUMULATIVE TOTALS AND t-1ASS BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

0.0
1315.5

0.0

250. (1

0.0
0.1

113.4
{). (1



Node Thet3. Pc,tn 1
Depth

mm kPa

FhlX
i - .5

mm

ATRAZINE
T,:,tal Solut ion
ug/kg mg/l

50. 0.242 - 1(11 .25 0.0 O.298E+03 O.173E+01 0.397E-05
150. 0.229 -1(11).32 0.7 O. 222E+ OJ O.1615E+Ol O.381E-05
250. 0.249 -99.40 1.2 O.167E+OJ (1.111E+01 O.254E-05
35(1. 0.337 - 98.50 1.7 O.12l'5E+03 (I.516E+I)O o .118E- 05
450. 0.3015 - 97.63 2.3 1).459E+02 O.225E+OO O.514E-06
550. 0.362 -913.88 2.9 ('.226E+02 1).801E-01 o .183E- 06
650. 0.362 -90.57 3.13 1).767E+Ol O.271E-Ol O.620E-07
7 (;,(1 0.326 - '36.39 4.3 O.219E+Ol O.948E-02 O.217E-1)7
850. ().329 - 96.25 4.9 1).739E+(lf) O.31l5E-02 O.723E-08
950. (\.33(1 -9G.lr:; 5J- 1).239E+(ll) I). 102E- 02 (1.234 E- 08

Dr-3.inage f 11.17-: 13.2

Tot31 3()7 .3 1313.47

Depth and cone ',·f ls:t %ile 3 mm 1).42E+02
Depth and "'f 5th %ile 1" mm 0.42E+02
Depth and "'f 1hth 'Hie 51 mm (1.42E+02
Depth -3.nd (·f 50th 'HIe 168 mm (1.38E+02
Depth and c-:-nc (·f 84th 'Hle 338 mm O.17E+02
Depth and c,;)nc ·,·f 95th 'Hie 463 mm o .1S9E+01
D€?}:'>thand CC'll(" 'of 99th 'Hie G(l6 mm 0.98E+OO

Initial tot31
Currently in pr':'f ile
Undissolved soil sl.lrface
C1.lm. rune-ff
SimUlated ch3noe
Additions: i) in r'3.in irrig

i i) as amendment
Losses: i) in drainaqe

ii) by F1;ap/v,:'ltzn/cllvrsn:
iii) by transf':'rmatio:.n

iv) by deqradatic-n
ii) !:,y p13.nt lJpt-3.ke

Mass er r,:,r

0.(1
-77.5

30.5

CUMULATIVE TOTALS AND MASS BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

0.0
120.7

0.0

120.7
0.0

250.0
0.0
0.1

129.2
0.0
O. I)

0.0

Node Thet-3 p,=,tnl Flux ATPM'JNE
Depth i - .'5 T-:;.ta.1 Scll.ltiol1 Gas

mm kra ug/kg mg/i ug/l

5(1. (1.237 - 1(17 .37 (1.(1 1).258E+03 O.153E+01 O.351E-OS
ISO. 0.225 - 1')0.45 (1.1) (i .193E+()3 (l.147E+Ol O.337E-OS
250. 0.245 -11:'5.0:;.2 0.9 ,) .148E+03 ().100E+Ol 0.229E-05
35(\ . (1.332 -11)4 .~-2 1.4 I) .115E+03 O.478E+OI) a.109E-05
45') . r).302 - 103 .71) 1.9 1).433E+(l2 O.215E+(IO O.491E-06
55(1. (1.356 -1(13. 2.3 1).22.lE+02 O.795E-Ol O.182E-06
1350. (1.357 -1':12.69 2.9 O.780E+(ll O. 280E- 01 O.640E-O?
750. 0.321 -F12.51 ').4 1).232E+('l (l.102E-01 O.233E-07
850. 0.324 - 1':'~ .37 3.9 o).814E+<)-) I). :354E- (}2 O. S09E-08
950. 0.325 1").27 4 .4 (I. 275E+C'l!:1O.120E-02 O.273E-08

Drainage f luY 4.9

Te-tal Y'2.3 120.74

Depth and ·"f 1st 'HIe 3 mm U.3':_EH'r2
Depth and cone ·"f 5th %iIe 1(; mm 0.30E+(12
Depth and c,:,t'J(" ·,·f IGth 'Hie 5'3 mm O.30E+(12
Depth i3nd ec,rJC' ',·f 50th ~i1e 172 mm 0.33E+(12
Del>th and "'f 84th %ile 340 mm ().16E+02
Depth and cone 'of 95th 'HIe 473 mm O.6.5E+Ol
Der,th and C":'nc 'cf 99th 'HIe ':_27 mln (l.lOE+(il

Ini tial tc-taJ
ClJl'l'ent in pr':,f i J <co.

di,ss",l'.'ed :-n ;,:,.:::,11 '111-f-3ce

C'Jm. rUlJ,:,ff
Simul-':l.terJ
Addi. ti'XIS: i) rain ilTiq

ii) i3S a.mendment -
in dr"3.in':lge
I:,'{ e'J3.p/,;,:,ltzn/cnvrsn:
t,y tri3nsformation
J:'J" degr':;lIja.ti,:·n
r·y pI"3.nt upta.ke

T..,'::'E'ses: i)
ii)

i i i)
i'l )

v)
M~::::s en'c,Y

1).(1

5G.8
01.1

CUr-1ULATIVE TOTALS AND NASS BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

O. (I

1(H5.8
(1.0

10+).8
O. (1

250.0
0.0
0.1

143.1
0.0
(1.0
0.0



N·:::·de Thet"3. p,:~,tn] FlIl:'-
Depth i ')

mm kr"l

2(,1:1 -84 q

15') n 241 8:3 78 5
25(1 (, 21';2 87 2F. 9
35(1 " 35"3 81 25 2
45 " . ::121 - 8(1 "~ 1
550 " 379 - 0'.' 21 1
1351:1 n 38(1 79 1 8 8
75(r " 342 '::! ] h r:;

85·" " 341:, 7':J 14 \
341'; 17

IJrC'linaClE f1',I:-: , 2

fc·t-=.tl ,2'3

ATPAZINE
Total Sclution Gas
119/k9 1119/1 IJg/l

.857E+(12

.12(IE+')3

. 155E+':13

.18r)E+03
11.8G9E+02
1'.525E+02

.199E+')2
O.589E+l)1
':1.195E+n1

. ,:J.3E·HI(1

U.4':,,~E+
.8':·8E+

(1.977E+
'>.71:'5E+
':~ .1':'GE+
('.177E+

,~, 72E-
(1.243E-
(1.798E-
':1.24I';E-

0.106E-
').19+'5E-
0.223E-
(1.}I:;lE-
1).928E-
0.405E-
0.154E-
0.556E-
0.182E-
0.5132E-

Depth and 'c,f 1st 'Hie 8 111m I) 12E+I)2
Depth and C":::·nc 'c,f 5th ~i Ie 44 Tnm 12E+02
Dept.h and C':::'!'IC 'c'f 11';th 'Hie 124 111m(, 21E+02
DerJth and c,:,rlc ",f Seith 'HIe 28(1 Imll 1,1. 20E+02
Depth and ,:::',:,nc 'c,f 84th %i1e 449 nun " 13E+C'2
Depth and 'c,f 95th 'HIe 57 G mm (,7E+ 1)1
Depth and 99th ~.i.le 714 mm 83E+,:1(,

Initial t,::,ta]
Currel1tly in pre,file
Undissc·I·/ed 8,:::,il s'.lrface
CIJI11. rl.lrJ,:::·ff
Simulated ,:::~hatJqe
Addtt.i':::'ns: i) - in fA i.n c,r lrriC!

L,:::,sses: i) L~)d~:i~~~~drnent
Ii) t,y -

iil) by
i \') t'i· deqr"3.d"3.t i':::'1"1

v) t·y pJ~nt uptake
Mass erre,r

Co .1)

-13':\.4
01.4

CUNULATIVE T0TALS AND HA8S BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

94. 5
0.0

250. (I

0.1
I) .1

155.4
0.0
(I. ()

O. (I

Ne'de Theta P·::,tnl FI'J:;':
lJel)th i- .f:;,

rom kP3 mm

')1:' (1.25(1
15(1. ').235
2'50. (1.255
35CI. 0.345
45U. (1.313
551). n
05(' II.

75(1. ('.333
8 r:;",. (1.337
95,(1. (1.337

Dn:'i !Iage

-91. n
- 91).43
- 89.57
- 88. 8J
88,cl
88.33

- 88.19
- 88,

fhl:':

ATRA2.INE
T,::,t"3.1 S-~Illtion
u9/k':;f rng/l

1).1_1

1.'
1.7
2.4
·3. :3
4.1
5.0
'5.0
h .8
7.7

8.1';

1:,.731)E+('2

':' .102E+(13
,132E+03

o .lG(~lE+()3
(I.8(IGEt·(12
0.517E+')2
':1.2l2E+('2
('.082E+(11
(1.248E+f)1
n .S::8E+W'

0.411E1-00 (1.939E 1)1)

1).745EI-00 O.170E 05
r).857E+(iO 0.19GE-05
(I.G39E+01) 0.146E-05
(1.:380E+On 0.882E-06
(1.179E+OO 0.409E-06
0.732E 01 0.167E-06
(1.289E 01 (I.GGOE-07
0.1(14E 01 O.237E 07
n.351E n2 0.802E-(\S

De:pth "3.nd C'-:·nc -:',1 1st 'Hie 9 mm " lOE+f)2
Depth and C'-:·n(' 'c,f 5th 'HIe 45 mm f). l(\E+02
Depth "3.nd '7f ll';th 'HIe 127 mm u. 17E+02
Depth -3.nd ·::·f 5O:'t11 %i1e 289 111f1l n. 22E+I)2
Depth and '::-'::'llC· ",I 84tb %ile 4G3 I11Ill (I. 12E+02
Depth and ("::'IIC' ",f 95·th 'HIe 591 mill o. GSE+Ol
Depth and 'of 99th 'il;i Ie " 9GE+I)!)

Initial tc·tal
Current1j: itl r'l>~,fi IF'
Undissolved an sail s(lrf~cp
Cum. run-:::·ff
simulated ch3.rloe
Addi tions: l) - in l""3.in -:::·r irriCl

~i) 3s.amellrlnlPllt -
LC':3ses: i) in dr31rJ-3.0e

i i) t,y ;:;:;~;-~;r;:~~'G::-li ii) t,y
iv) t,y dE·qr"ld.-:tti,xJ
'l) by pl-3nt '.lptake

CUMULATIVE TOTALS AND HASS BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

0. I)

83.0
0.')

250. (\
0.1
I) .1

1~1).2
(1. (I

,). (I

<).0

N'xIe Thet3. F,::,tn 1 Fl'.!:,,: ATPAZINE
Depth i .r; T·~,t? ] S·::·llJti,::-n Gas

m1l1 kr'e rnm ',~/ka mg/l flg/l



50. .243 -1(i':'.37 1).0 (1.027E+02 304E+OO O.831E-06
15') . .230 99.44 1).7 r,. Sh7EI 02 .65(lE+OO 0.14 BE- 05
250. .250 - 98.51 1.2 .114E+03 .753E+00 O.172E-05
35(1. .338 - 97.01 1.8 ':).141E+03 .575E+(11) O.131E-1)5
4=,(1. .307 -915.75 2.4 (l.735E+02 .359E+OO O.820E-06
550. .3153 -95.99 3.0 (1. 4'~2E+CI2 .174E+OO O.397E-Oo
650. .363 -95.69 3.7 O.21.2E+02 .747E-01 O.171.E-06
750. .326 - 95. 5CI 4.5 O.722E+Ol .312E-Ol O.7l3E-07
850. .33') - 9 5.37 5.1 O.279E+Ol .119E-Ol O.272E-07
950. .331) - 9':1.27 5. 7 1).101E+(l1 .429E-02 O.981E-08

Dra nage f l11X ,:;.4

Tot.al 308. (I 83.59

Depth -3.nd C'::>flC cH 1st 'HIe mm 0.88E+01
Depth and c·:,nc c,f 5th 'HIe 47 mm O.88E+01
Depth and c,f 1hth 'HIe 130 mm 1).15E+02
Depth -3.nd cc·ne ':'f 51:rth ~i 102 295 mm (1.19E+02
Depth and of 84th ~i Ie 474 mm (1.11E+02
Depth and c,:,nc of 95th 'HIe hl)3 mm ().27E+I)l
Depth 8.nd "'f 99th %j Ie 77(' mm I) .FIE+01

Initi8.l tc,t;j]
C1Jrrently in profile
Undiss·::·l'Ted ,::,n s,::,il sllrface
Cum. run0f f
simulated chanae
Additions: i)-in r8.in or irrig

ii) as amendment
Losses: i) in drainaqe

ii) by evap/,;,:'ltzn/cnvrsn:
iii) by traIls formation

i v) bi' deorad3.tion
v) by p121t1t 11pt,ake

Mass error

I). (I

-7l3.8
hJ..4

CUMULATIVE TOTALS AND t-1ASS BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

0.0
73.9
0.0

73.9
0.0

2S0.0
0.1
0.1

175.9
(1.0
0.0
0.0

Node Thet8. Pc·tn 1
Depth

mm kP"OI

FlllX
i' .5

mm

ATRAZINE
T·:·t3,l Sc·llJtion
ug/kg mg/l

5(1. 0.237 -lr)0 (, " " ..542E~('2 I] . 322E+00 (1.73':;E-06
15(1 c, .22e:; 11:15 . G7 n ." O.746E+02 O. 5~,8E+OO O. 130E-OS
2~O <) .245 -11)4 .74 1 .0 ':'.982E+02 1).663E+OO I] . 151E-05
3 Sf). I) .333 -1(;3 .84 1 .4 I) .124Eh13 O. 515E+OO o .118E- 05
450. (1.302 -102 .98 1 .9 u .h~,4E+I)2 (1. 329E+(I(I O.753E-Oo
551) 0.357 -102 .22 2.4 I] .459E+02 I) . IS5E+OO O.37GE-OS
65(1. 0.357 101 .91 '3 I) C' .205E+(l2 U 735E-01 0. lo8E-Oo
750. 0.321 -101 .73 .) .5 1).729E+Ol O. 320E-01 0.731E-07
850 I] .325 - J ')1 59 4 .0 (\.29SE+(11 O. 128E-Ol I] • 293E-07
950 . 0 .321) 11.'1 .49 4 .0 (I.I11EtOI " 483E-02 O. 110E-07

Drainage flu}: c 1

Tot'::il 302 .9 73 .94

Dept.h 8.nd "'f 1st %ile 9 mm 0.7f,E+1)1
Depth and :,f .5th %i1e 48 mm O.7r:;E+Ol
DeI:.th and :,f IF;tl'l %ile 132 mm (1.13E+02
De:pth and '-,f S(lth %i1e 301 mm (1.17E+02
Depth and "'f 84th %ile 482 mm O.10Et02
Depth and ':,f 95th %i1e 62') m1n !).2GE+Ol
De!=,th 8.nd 'cf 9'Hh %ile 783 mm (I. V'E+Ol

Init.ial tot8.1
currently in profile
Undisse'lved ,::'n 8-::·il S1.Jrf'3ce
Cqm. runoff
Sim1Jl;:;'tted chanqe
Additions: i)-in rain ,:,r irrig

ii) -3S am,o.ndment
Losses: i) in dl'ainaC'loE-

i i) I:'i" -
i ii) 1:'1'
i V) t'r dearac:l'5tti,:,n

V) t,:; j::,]~.nt IJ!=,ta1<e
Mass prr,:,r

1),('

- 81. (1

61. 4

CU~1ULATIVE TOTALS AND HASS BALANCE
ATPAZINE

mg/m2

o. (1

':;5.4
O. (l

65.4
1).0

250. (I

0.1
(1.1

184.4
O. (I

0.0
(I. ()

N·::·de Thet~ :F',~,t n 1 F11J::-: ATRAZINE
Dept h i- .5 T,:,tal S'::,luti,::,n G8.S

mOl kPa mm 1.l!;1'/k9 mg/i 11g/1

33 -11 .14 .4,7C'E+ 2 .285E+ O.651E- 0
15(1. 22 -11 .21 .1344E+ .498EI O.114E~ 5
25(1. 42 -11 .28 .852E+ .583E+ O.133E- 5



329 1"9 38 1 2 11 E+ 4 OE+ 105E-
45" 298 11:'8 _'.t.. I h 59 E+ 3 (:IE+ G8GE-
550 ~52 7r., 2 n 42 Et 1 4E+ 352E-
13 ';', 353 107 F, 2 19 E+ 7 BE- 1~,2E-
751.1 31 "7 I1\7 27 2 9 71 Et 3 BE- 727E-
B5':, 3)] 1,:17 J) '3 3 3(1 Et 1 2E- 301E-
95(' ·,::21 l" ; 3 , B 11 F,t !o; t=;E- 118E-

Dr3in3gp f 11.l:: 4 :2

Te::,t,"l1 298 ; 1')" 4JI

Depth and ',·f l::::t %i Ie mID (I. (,,=,Et'-:;'1
Depth 31jO-] ·cf 5th 9sile 49 mm n G0E+I)1
Depth .::tnd CQDC ·c·f 10th 'HIe 114 " 11E+')2
Depth and c':'tJC' "f 50th %Ue 31:,5 Inln " 1::IEt(12
Der,th and C-::;'Il':' 'c,f 84th 'HIe 489 !TIm (I.9('Etl)1
Depth i3nd e':'nc ·;·f 95th 'HIe 6 'n mm (I. 25EI (11
Depth :;\nd d 99th %ile 793 111m O. 1(!E+Ol

CUMULATIVE TOTALS AND HASS BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

Initi.=:tl t,:,ti31
Currently in pr0file
Undi~s'Jlved ,::·::,11::::IJrfacE'
Cum. PlDs,f f
.sim1lli3ted Ch3fr'1E"

Addition8: i) trl E1in ':'1' irrtg
ii) 3~ i3rnendment

Lc'~Ses: i) in dra inCtge
ii) t,1'

iii) t,y
i':) !:'i- deqr,etdi3ti'::,n
17) I:'i- Pl,3nt 11f,t:;\kE"

57.8
0.0

251).0
1).2

0.1
191.9

O. (J
I). (1

(1.(1

N,:,de Theta P,::,trll F1IJ::-: ATPAZI NE
Depth i - .5 T·:,tal S':: 1'Jtion Gas

mm kPa IIg/k':} mg/l )Jg/l

5') . " .234 11('.59 5 .3 n .339E+(\2 0. 2(I4E+I)(I 1).467E-06
15" . 0.223 -1':'9 '(,G 5 ,2 (I. 512E+')2 O. 394E+OO f). 901E- 06
2~,(O. " .24 :3 1':,8 .73 c .1 ().727E+':'2 O. 49GE+OO O. 113E-(15
35" (I .33(' -1':'7 ,84 5 " .1(\1E+(13 u . 421EtOO O. 9131E- 013
450 0 . 3(11) -1nr, .97 4 " .575E+(12 (I. 288E+(li) I).G58E-06
550 " .354 1':'1;, .21 4 .8 .4'16E+02 (I. 154E+OO (l.352E-06
1351:1 1).354 J "5 .91 4 • h ;:\.21)2E+(:;2 (I • 731)E- 01 O. IG7E-06
751:1 " . 318 11)5 .7:3 4 5 " .750E+01 (I. 335E-f)1 0.7GI5E-(17
850 " .322 - 1(15 59 ,.4 " .323E+(11 (1. 141E-I)1 O. 323E- 07

(i 322 -1"5 19 4 .3 128E+I)1 " 502E 02 (). 129E-07
Drainage f 1'.1::-: 4 .2

Ts,t3l 299 .~ 57 .85

Depth 3nd cc,nc "f 1st %ile 12 " 48E+(11
DeJ;>th and 'c,f 5th %i1e 6':1 rnm 'J. 48E+':o1
Depth arid c,:::,n,-' :::,f 16th 'HIe 15(1 mm 0.88E+':'1
DerJtll i3nd e,:::,nc ·;f 5(lt )1 'Hle 323 linn " 14E+':12
De'pth and cerle 'c,f 84th 'Hle 5')8 mm (I. 54 E+01
Depth and C':::'!JC ':::·f 95th '.l.ii Ie 653 mm 2GE~ 01
Der,th and '::·f ':.>9th 9;i1e 8 12 trim O. 4,:,E+')I-,

CUHULATIVE TOTALS AND MASS BALANCE
ATRAZ INE

mg/m2

Initial total
Currently in r)r~fi 1e
Undi 8s,:'1 ved '::,IJ s':::'t 1 sl.Ir f3.ce
C1lm. 1'l.ln,:,f f
Sillll.llated eh;:.n'le
Additions: i)-in rain ,:::'r irrig

ii) 3S amEndTnent
iI'sses: i) in drainetge

j i) ]:,y

11i) by
iv) t,y degrad~ti0n
v) t,y pl;=mt I1ptake

!>1a8S prr,::>r

0.0
51. 1

1).0)

51. 1
I). (1

250. (I

0.2
(1.1

198.13
().O
(I.()

n. ()

n:'de Thet.a Pr;'tnl FIIJ:'-: NTPAZINE
Dept]"j i 5 T,::,tal ,~"-'ll.lti."::,n \~.=:t8

mm kPa mm '1ST/kg f111;!/l IJg/l

.247 -gh 17 , c IG"iE:+ 953E-()1 (1.218E 06

.232 IG 3 .311Et 2'3:~E+(\0 O. 533E (lh

. 2~,2 4 15 5 . ':'54E+ 31", 1E~(\(1 (I. 832E- (11)

. :341 4 14 5 .9:)"8E+ 379E+'}') 867E-(16
,31" ."~ 13 .4 Jd5E+ 2 298Et')!) O. 08()E~~)G
.:F,~, 2 .1 ':;'. :3 .S('8E+ 178E+(I(J O. 4(1)E- (Ii)

.3Gf., 7 11 1 .258E+ O(IOE- (II (). 2()~E- (ir)



7 (1 .33(1 - 91. 98 9 .8 ':'.9 SEtOl O.42I3E-Ol .973E-
8 (I .333 S/1.84 8.7 ".4 9E 1-1)1 f).ISlE-Ol .415E-

I) • .333 91. 7 4 7.5 0.1 '?Et(ll . 71GE- (12 .164 E-
Dn n~ge flux h.4

T·:::·t.:'ll 311.1 51.15

Depth and ',·f 1st ~ile 21 Inm 1).23E+Ol
Depth and C'::'I"I(' ·,·f 5th !il;ile 1''3 mm (1.54E+Ol
Depth and cone ·,·f 16th 'HIe 204 mm O.92E+Ol
Depth a.nd cone ·,.f 5(lth 'l,ile 366 mm r),13E+02
Depth a.nd (·f 8-4 t h %i Ie 559 mm O,i55E+Ol
Der,th and 0::'-:-11(' ·,·f 95th 'HIe 690 mm O.33E+Ol
Depth and C':'[jC ·,·f 99th 'HIe 854 mm n, r;lEtClC!

Initi'3.1 tot'3.1
Currently in pr':,fi Ie
Undiss,::·l'led ,:,n s,:;>11 slJrf-3ce
Cum. TUrJ·:.ff
Simulated cha.nae
Addi.t ions: i) in 1'3 i.n or irr ig

ii) a.s amendment
Lc,sses: i) in drairlaae

ii) by evap/v,;ltzn/cnvrsn:
iii) by transforn1ation

iv) t,y deqradation
v) I:.y p13.nt I.lptake

n. n
- 74.4

84.3

CUMULATIVE TOTALS AND MASS BALANCE
ATPAZINE

mg/m2

O. I)

45.2
(1.0

45.2
0.0

250.0
0.2
0.1

204.5
(I. I)

0.0
O. I)

Ne-de Thet3. Potn 1
Dept]'j

mm kPa

Fl'.lX
i - .5

mm

ATR1IZINE
T,:,tal S,:,llJt.i':·n
IJgjkg mg/l

50 'J .24(1 11)3 .51 n · (I Co.144E+(12 r).843E-I)1 O. 193E-06
151) n .228 11)2 .58 (l. IS .2GBE+02 (1. 203E-+ 00 O.463E-06
250. 0.247 1')1 .t5l'5 1 .1 (I .474E+02 'J 317E+OO O.724E-OfJ
35') . 1).33.5 .76 1 • G " . 814E+(12 'J . 335E+')O O.765E-06
450 (i.3(l5 -99 .89 2 .2 (1 •. 54 SE+('2 O. 268E+')O O.613E-06
55C1 " .3;:'(:' -99 14 2 .7 1).4134E+02 I) 10SEt(JI) O. 377E-06
650 « . 36(1 -98 .83 1 .·3 (1.244E+02 n.868E-(l1 O. 198E-06
7SU 0 .324 -98 ":·5 4 ,0 " .985E+Ol (I. 429E-Ol O. 981E- 07
850 I) .328 -98 .51 4 • .5 r) .44GEtOl 0, 192E-(ll O.438E-07
95(\ . « . 328 - 98 . 41 5 . 1 n . 185E+I)l O • 79hE-(l2 O. IS2E- 07

Drainage fll)}: S .7

TotAll 3'~'5. 4 45 22

Depth and corle ·,·f 1st %i1e 22 mm (1.20E+01
Depth and e,:-nc ·,·f 5th '%ile FI5 rnm (1.415E+01
Depth and '.:-f If,!]} ~i le 21)7 mm O.7SE+!)1
Depth and ·,·f S(lth 'HIe 372 O.llE+(12
Depth and c,:::,nc ':::>f 84th 'Hle 5159 mm O.59E+()1
Depth and c,:::,nc c·f 9 ::,th '%ile 7(11 111111 O.14E+Ol
Dept.h and ',·f 99th ll;ile 8F,9 mm O.h"3E+OO

Initial tot-31
Currently in prOfile
Undis8·:::,l'.:ed .~,t'I s,::,il slJrf"3.ce
Cum. run,::'ff
,SimUlated ,"h'3nae
Additi,:::,ns: i) jn r-3in ':'1' irri'~

ii) -38 "3.I1lE·ndment
Lc,sses: i) in dl"a inF.lCfe

ii) t,y -

iii) by
i ';) t'l- dea1'ad-3 t i,:,n

V) t'l" p]~nt uptake
Mass erre,r

CUMULATIVE TOTALS AND NASS BALANCE
ATRAZINE

mg/m2

O. (I

40. (I

().O

4 I). (I

O. I)

250. I)

(1.1

209.7
(I. (I

(0. (l

(I.f)

N,xie Thet"1 p,:-:,tr, I F 1.Il:'~
Depth i c

111m k['.q

5':1 235 38 " "-1

15" .224 1':18 45 c
2'5') 243 1':,7 .',
"3';=.1) "331 1'>1'; '33 1 3
45(! "3(1':' 1!)5 7'3 1
55/) 355 1')5 2 2
15':.,0 355 1':'4 2 7
751) .319 1':'4 .51 3 .2
850 32'3 1"4 37 3 7

323 1':14 27 4 1

Dra nage f 11-':: : 4 c,

ATRAZINE
T,::,tal ,~'~,lutic'n \:;a8
'lCf/k'] mg/l U9/1

I:' .121E+')2
11.231E+')2
':).407E+/:i2
('.7(18E+':'2
('.482E+':'2
i:'.42'.IE+(i2

.27SE+/:i2

. 'd9E+01
.445E+-(1l
.192E+01

. I' 4 7E-

.177E+
277E+ I)

.295Ef I)

.241E+ (l

.152El I)

.821E-

.419E-

.194E-

.83'1E

O.171E-06
4()5E- 015

.632E-('H')

.':'75E-06

. 551)E- 015

.3415E-06

.188E-06

. 959E- 07

.444E 07

.192E ')7



Det:,th and cc·nc ,c,f 1st %1ie 22 mm u. 18E+C.'l
Det:,th and c,::·nc ,c,f 5th %i1e lOr:, mm (1. 4(''P.+'J1
Depth and c,::,rJC d 10th 'H1e 210 mm u. F,7E+(11
Depth an.i ce'nc 'cf S')th % lle '377 mm o. 98E+'H
Depth 3.nd ,cf 84th %i1e 576 mm I). 54E+I)1

lnd c·::·n,:· ,c,f S'5th %iJ e 717 111m (I 13E+I:ll
and C'::'I'IC 'cf 99th %ile 879 mm ().03E+I)(I

CUNULATIVE TOTALS AND N1\SS BALANCE
ATPAZINE

mg/m2

Initial t,::,t3.1
Currently in pre,file
Undissolved se,ll surface
Ci.1m. run·::·ff
Simulated chanoe
Additic,ns: i) -il'l r3.in or i1'1'ig

ii.) ~s amendnlent
Losses: i) in drainaqe

i i) t,y F· ..·aJ,:'/v,:,l t.zn/ctPTrsn:
iii) t,¥ tratlsformation
iv) t,y
V) t,y l.1ptake

Hass er1'o::'r

I). I)

35.3
O. (I

1).':\
-82.9
84.3

35.3
O. (I

250. f)

0.3
0.1

214.3
O. I)

(1.0

0.0

Node Theta Fe,tn] Fl'-,~:
DEt:,th i .')

mm kP'1. mm

ATRAZINE
Tc·t'3-l S':,llJtion
IJg/kg mg/l

5(1 .- 23(1 -114 G5
150 I) 221 113 72 .- 4
2.50 ,', 24') 112 8() " 7
350 n 327 111 (,(, 1 1
4S(1 n 297 111 . ('3 1 5
551) I) .350 11(1 27 1 8
1550 (I 351 1"9 97 2 3
750 c, 315 109 78 2 .7
8'5') " 31':1 1(19 . r:;4 3 1
C..ll';(, c, 319 11)9 54 3 ,

Drain'3-']e f 111;-': 3 u

(1.l('8E+02 ('.GG1E-('l O.IS1E 06
1:1.199E+02 1).155E+OO O.354E-06
(1.351E+02 O.242EtOO O.553E-OIJ
O.617E+02 O.261E+OO O.59GE-O~
('.426E+02 O.215E+OO O.492E-O~
O.378E+02 O.138E+OO O.31~E-O~
O.21(IE+(l2 O.7~6E-Ol O.175E-06
a.899E+01 (1.4')2E-01 a.919E-07
O.434E+01 O.192E-01 O.439E-07
0.193E+CI1 a.85SE 02 O.195E-07

Depth and c·::,rlc ,c,f 1Ft % 1e 23 .15E+
Depth and c·:>nc 'c,f 5th % Ie 1')7 mm .34E+
Depth and (::,::·nc ,c,f l6t h % 1e 212 mm .58E+
Depth and ('c,rlc c,f S·I:'th % 1e '381 mm .8':·E+
Der,th 3.nd (',::'IK.' ,c,f 84tll % 1e 583 mm .48E+
Depth and c·:·rl'·~· of 95th % 1e 731) mm .13E+
Depth and ('cop," 'cf 99th % 1e 88G mm G] E+



" arquivo c:im'J1ac.:to Fec:ticida
.depth 50. 150. (lI:lI:'(ll)l) 450.000000 550.000000 650.000000 750.000000 850.000000 950.000000

0.00(01)0 9. 44(1(11)(le-1(' (l. OOCIIIi(lF+')(l O. (loooone+OO (1. OOOOOOe+OO O. OOO()OOe+00 O. OOOOOOe+OO O. OOOOOOe+OO O. OOOOOOe+Ol"
(;.O(II)()I)Oe+OO I). OO(i(II)(le+()(l
1.000000 3.1'5')(lI)OOe+OO 2. 580000e+00
2.080000e-04 4.11(1000e-0.5
2.000000 2.591)000e+OO 2.390000e+00
1.020000e-03 2.520000e-(14
3. (I (If) (I(H) 2. 220000e+(1) 2.120(l(lOe+00
1.900000e-03 5.350000e-04
4.000000 1.91'50(H)Oe+00 1.8800(IOe+00
2.1'520000e-03 8.01(01)Oe-('4
5.000000 1.730000e+00 1.6~0000e+00
3. 1.')20000e-03
G 1.53000(le+00 1.4 7(H)(j()e+00
3.540000e-03 1.20(H)OOe-03
7.000000 4.h41)(i(I(le-01 8.58(1000e-01
7.98(lOOOe-032.41'5(ll)l)(!e-(13
8.000000 4.110000e-01 7.45(01)Oe-01
1.040(I(H)e-02 3. 51(1)OOe-03
9 .0(10000 3.154':'(":'('e - I) 1 15. 5(1(1(l00e- 0 1
1.190000e-02 4.29':IO')(le~03
11).OO(iI)O(1 3.22(IOOI)e-<)15.680(11)('e 01
1.28')O(1(le-')24.83000(le-r\]
11. ('000(11) 2.8 50(IOOe- 01 4. 98')1)0(le 01
1.320000e-02 5.1GOOOOe-03
12.000000 2.iHO(i(II)e-()l 3.94(1(I(IOe (ll
1.410000e-02 5.G200CIOe-03
13.0000(j() 9.53(1I)00e-02 2.330('00e-01
1.810000e-02 7 .1~(1(1(IOe-03
14.000000 8.43(i(10()e-02 2.0300(l("'e-(11
1. 9200(lI)e- 02 7. 9r;(I(HY'e- (;3
15.000000 7.470(I(lOe-02 1.7700nOe-01
1.940000e-02 8.390000e-(13
1~,.000(1(11) G. G1(i('('!'.\e- (12 1.55')()')Oe (·'1
1.92nOOOe-028.55(")I)Oe-03

1.190000e+OO 3. 550000e- 01 1.000000e 01 2.230000e-02 4. 670000e- 03 1. 020000e- 03

1.410000e+00 5.450000e-Ol 1.940000e 01 5.480000e-02 1.450000e-02 3. 960000e- 03

1.340000e+00 5. 690000e- 01 2. 240000e- 01 7.090000e-02 2.120000e-02 6.510000e 03

1.230000e+00 5.480000e-Ol 2.290000e-01 7.780000e-02 2. 500000e- 02 8.300000e 03

1.110000e+00 5.160000e-01 2. 250000e- 01 8.010000e-02 2.710000e 02 9.480000e-03

1. (IOr)OOOe+I)O 4.780000e-Ol 2 .150000e- 01 7. 950000e- 02 2.800000e 02 1.020000e-02

9.770(H)l)e 01 7.050000e-01 4.060000e-01 1. 770000e 01 6. 720000e- 02 2.430000e-02

8 ..570000e 01 6. 390000e- 01 3. 860000e- 01 1. 790000e 01 7.320000e-02 2. 890000e- 02

7.53(001)e 01 5.750000e-01 3. 590000e- 01 1.740000e 01 7.470000e 02 3.120000e-02

~. Ei3000l)e - 01 5.150000e-Ol 3.290000e-01 1.6.50000e 01 7.350000e 02 3. 200000e- 02

5.83000(Ye-Ol 4. 600000e- 01 3. OOOOOOe-01 1.540000e 01 7.080000e 02 3 .180000e- 02

4.96()oOOe-01 4.210000e-01 2.880000e-01 1.54 OOOOe-01 7. 300000e- 02 3.350000e-02

3.G400()Oe 01 3.790000e-01 2.980000e-Ol 1. 780000e- 01 9. OOOOOOe-02 4. 260000e- 02

3.170000e 01 3.350000e-Ol 2. 680000e- 01 1.650000e 01 8. 680000e- 02 4.290000e-02

2.77(1(l00e 01 2.9 50000e- 01 2. 410000e- 01 1.520000e 01 8.210000e-02 4 .190000e- 02

2.4200(l('e 01 2.1510000e-01 2.150000e-Ol 1.380000e 01 7. 660000e- 02 4.020000e-02

arqIJiv0 c:iml.l1aca,::, tenC:30 hidr31Jlica
#-depth 5(1. (1(1(l(H)(I151:1.')000')0 25(:, 000000 450.000000 550.000000 1J50. 000000 750.000000 850.000000 950.000000
0.000000 218.899994 -11)0.300(1('3 -IIYO.3(i(l('03 -38.099998 -38.099998 -38.099998 -38.099998 -2.100000 -2.100000 -2.100000
1.(lf)(1000 -1'55.239998 -'34.3')9998 -63.389999 ->32.490002 -61.630001 -60.880001 -60.580002 -60.400002 -60.270000 -60.169998
2JlI)(IO(Jf) -75.9800('3 -75.05')01)3 -74.12':;(1)3 -73.230003 -72.3150001 -71.1'5100(ll -71.309998 -71.129997 -70.989998 -70.900002
3.()(1(IOOO -85.839990 -84.91(11)(14 -83.989998 -83.089991J -82.220001 -81.4700\.11 -81.11'59998 -80.989998 -80.849998 -80.750000
4.000000 -94.22(Yll)1 9].290(101 -92.370003 -91.470001 -90.599998 -89.849998 -89.540001 -89.360001 -89.220001 -89.120003
5.000000 -101.250(100 -100.320(100 -99.400002 -98.500000 -97.629997 -915.879997 -96.570000 -91J.389999 -9~.250000 -96.150002
1).000000 -107.371)(11)3 -10G.449997 -1')5.519997 -.104.620003 -103.71)0002 -103.000000 -102.1:;90002 -102.510002 -102.370003
1':12. 2~9997
7.000000 -84.57('1)(11) -83.650002 -82.720001 -81.820000 -80.959999 -80.199997 -79.900002 -79.720001 -79.580002 -79.480003
8.000000 -93.190(102 -92.2150002 -91.330002 -90.430000 -89.570000 -88.809998 -88.510002 -88.330002 -88.190002 -88.08999>3
9.0(10000 -100.37(ilYd -99.440M'2 -98.5100(12 -97.~10001 -96.750000 -95.989998 -95.690002 -95.500000 -95.370003 -95.269997
1':l.(H)(Jf)(1 -101'5.599998 -1':15.15159998 -104.739998 -103.839996 -102.980003 -102.220001 -101.910004 -101.730003 -101.589996
101.4899 8
11.0(11)00 -1.1.2.139999 -111.2(19999 -110.279999 -109.]79997 -108.519997 -107.7150002 -107.459999 -107.269997 -107.129997
107.0299
12.00000 -110.58999G 109.I'5GO()(14 -1(18.730(1(13 -107.839996 -106.970001 -106.209999 -105.910004 -105.7300(13 -105.589996
105.4899 8
13.00(l()(1 ~9G.83999G -9'5.91(lIW4 -94.98("'003 -94.080002 -93.220001 -92.459999 -92.11)0004 -91.980003 -91.839996 -91.739998
14.(11)(11)(1 -1')3.5IC'002 -1f12.58':;(l(\2 -1(l1.~I)I)(!04 -100.71)0002 -99.889999 -99.139999 -98.830002 -98.650002 -98.510002
98.41000
15.00()(\(1 -1(19.379997 -1')8.449997 -107.529999 -l(lG.G29997 -105.760002 -105.000000 -104.699997 -104.510002 -104.370003
104.2~99 7
1G.OOO()(1 -114.I'5Si)I:'02 113.721)1)01 -112.800003 -111.900002 -111.029999 -110.2~9997 -109.970001 -109.779999 -109.639999
109.5400



A energia potencial da agua no solo apresenta varias componentes, podendo ser
expressa pela soma:

\If = \If 8 +\If p +\If III +\If os

onde

\If 8 e a componente gravitacional
\If pea componente de pressao hidrostatica

\If III e a componente matricial
\If os e a componente osm6tica.

Dentre essas componentes, a de maior interesse neste trabalho e a matricial, a qual
esta relacionada diretamente a umidade do solo (8 = volume de agua no solo/ volume
total do solo). Essa componente se refere aos estados de energia da agua devidos a sua
intera<;ao com as pmtkulas s6lidas do solo, tambem chamadas matrizes do solo. Tal
intera<;ao inclui fenomenos de capilaridade e adsor<;ao, que conferem a agua estados de
energia menores do que 0 estado da agua livre a pressao atmosferica. Ao estado livre e
atribuldo 0 valor zero. POltanto, 0 potencial matrico e sempre negativo e recebe a
denomina<;ao de pressao negativa ou tensao de agua no solo.

A rela<;ao entre \If", e 8 e uma caractenstica flsica do solo denominada curva de
reten<;ao. Assim, conhecida a curva de reten<;ao de urn solo e 0 potencial matrico de agua
no solo, fica determinada a sua umidade.

Urn solo saturado apresenta \If", = 0 e urn seco pode apresentar algumas dezenas de
atmosfera para \If",. Urn instrumento capaz de medir 0 potencial matrico de agua no solo
diretamente e 0 tensiometro esquematizado na Figura 7.1

hZ
_ !_refe,_,,,ciol paro

9ravldodt

CaPSLlla or'/"

POIOSO

Consiste de uma capsula porosa de ceramica conectada a urn manometro,
usualmente de mercurio, aU'aves de urn tubo de plastico. A dimensao dos poros da
capsula e tal, que para esvazia-Ios seria necessaria uma pressao maior que 1 atm. Ao
contato da capsula com 0 solo, a agua nele contida entra em contato com a agua do
tensiornetro e urn equilibrio e estabelecido. Se a umidade do solo diminuir, ou seja, a



tensao da agua no solo aumentar, ocolTera uma suc<;ao da agua do tensiometro, com
consequente diminui<;ao de sua pressao intema e eleva<;ao do nivel de mercurio. Ao se
estabelecer 0 equilibrio dessa situa<;ao, 0 potencial da agua no interior do tensiometro se
iguala ao potencial matricial da agua no solo. A altura da coluna de mercurio fomece
diretamente 0 valor de 'If",.

'If m = -(12,6h - hi - h.,)cmH20

°fator 12,6 e a densidade do mercurio que transforma a leitura h em cm de H20 e
a altura h}+h2 e a componente de pressao positiva que a coluna de agua no interior do
tensiometro exerce sobre a capsula porosa.

De modo grosseiro, as faixas de umidade indicadas pelos tensiometros sao as
seguintes:

a) solo molhado
b) solo umido
c) solo seco

'If",entre 0 e -0,3 atm
'If", entre -0,3 e -0,6 atm
'If", entre -0,6 e -1 atm

Os tensiometros nao medem potenciais de agua menores que -1 atm pOl"que a
c01una de agua faz com que a tensao na capsula se rompa em tomo desse limite. Mesmo
com essa limita<;ao 0 tensiometro e adequado para a faixa de medidas na area agricola.



Main proqram:
1 Initialize ports (Esta no modulo especifico de cada TDI)
2 Check for serial input data
3 Data avaiable?
4 No, goto 17
5 sim,recebe dado (e' subrotina)
6 E' lUll comando start Of Header ? (start_of_frame -> '?')
7 S im, execute re(~ebe_quadro (nao e' snbrotina)
8 Execute confere_quadro (nao e' subrotina)
9 E' 0 melt erldereco ?

10 Nao, va' para 2
11 Q1Jadro correta?
12 Nao, va' para 2
13 Comando existe?
14 Nao, va' para 2
15 Execute comando (nao e' subrotina e esta no modulo especifico)
16 Va' para 2
17 Execute rot_ina do llsuario ("user" no modulo especifico)
18 Va' para 2

rotina recebe_quadro (nao e' sUbrotina)
1 Ponteiro <- inicio buffer_quadro
2 Verifica entrada de dados serial
3 Dado dispon'ivel?
4 N-ao, va' para 2
5 Recebe dado (e'subrotina)
6 Dado ~ End of Transmission? (end_of_frame
7 ,S im, va' pa ra confere_qnadro
8 (*Buffer_quadro) ~ dado
9 Buffer_quadro++

10 Buffer_quadro ~~ flm quadro+1?
11 Slm, va' para main
12 Va' para cnnfere_ql1adro

rotina cnnfere_quadro (nao e' sl1brotina)
1 Contador <- quantidade_dados +4
2 CalcllJa-se a soma
3 Soma ~ check sum?
4 Nao, va' para main

x-MODE equ

R-MODE equ

X-Nbit equ

R-Nbit equ

Sblt2 equ

OX equ
DR equ
X-En equ
R En equ

;If (X_MODE--1) then transmit LSB first
If (X_MODE--O) then transmit MSB first (CODEC)

;Like Transmit

;If (X_Nbit-~l) # of transmit data bits 8
(X_Nbit--O) -> 7

;Like Transmit

o ;Transmit Pin Bit 0 of Port A
1 ;Receive Pin Bit 1 of Port A

2 ;Transmit Enable Pin Bit 2 of Port A
3 ;Receive Enable Pin Bit 3 of Port A

BAUD 1 equ
BAtJD_2 equ
BAUD_3 equ
BAUD_4 equ
BAUD_X equ
BAtJD_Y equ
char_delay equ

.136

.134

.68

.172

.132

.132

.16

;3+3X CLKOtJT/Baud
;6+3x CLKOUT/Baud
;3+3X 0.5*CLKOUT/Baud
;3+3X ~ 1.25*CLKOUT/Baud
;11+3X ~ CLKOUT/Baud
;9+3x - CLKOUT/Baud



equ I?'
equ '#'
equ 'D'
equ 'F'
equ 'T'
equ 'G'
equ 'R'
equ I @'

equ .12

start_of_frame
end_of_frame
endereco_llni.versal Isb
endereco_universal_rnsb
comando_T
comando_G
comando_R
s_o_f_s1ave
tamanho_maximo_quadro

check_sum
check_calc
buffer_qlladro
endereco_origp:m_msb
endereco_oriqem_1sb
endereco_dest. ino_msb
endereco_destino_lsb
comando_recebido
tam_dados_msh
tam_dados_1sb
111timo_comando
status_master
endereco_origem

1
1
tamanho_maximo_quadro
buffer_quadro
bllffer_quadro+1
buffer_quadro+2
bUffer_quadro+3
bu f fer_quadro+4
buffer_qnadro+5
buffer_quadro+6
buffer_quadro+7
buffer_quadro+8
endereco_origem_msb

RES
RES
RES
eql1
eql1
equ
equ
equ
eqll
equ
eqll
eqll
equ

;Data received
;Data to be transmited
;Counter for # of bits transmited
;Counter for delays

RcvReg
XmtReg
Count
DlyCnt
contador_llsn_geral

RES
RES
RES
RES
RES

; Variaveis de
var1
var2
var3
var4

cnnversao
RES
RES
RES
RES

; Palavra de status
status
; Bits de STATUS

1 TDl foi resetado (Comando "R". WDT ou foi ligado)
o Apos comando ~G~
1 Falha no hardware (ex: sensor fora de faixa)
a Hardware O.K.
1 Checksum nao confere
a Checksum confere
1 Se comando recebido e' universal
o Se comando recebido e' especifico
1 Aqllisicao ja foi transmitida
a Aquisicao ainda nao foi transmitida

RESET eqll 7

HARD eql1 6

CHECK eqll 5

UNIV eqll 4

TXTED equ 3

MACRO
hsf
ENDM

MACRO
bcf
ENDM

MACRO
bef
ENDM

MIICRO
bsf
ENIJM

MACRO
xo r-lw
skpz
goto
ENDM



MACRO PI
swapf PI, w
BIN TO_I1EXA ASCII
addwf check_calc, Same
movwf XmtReg
call Transmit
movf PI, W
BIN TO_HEXA_ASCII
addwf check_calc, Same
movwf XmtReq
call Transmit
ENDM

MACRO
xorlw
skpnz
goto
ENDM

MACRO
movlw
addwf
movwf
cnll
ENDM

MACRO
movf
addwf
movwf
call
ENDM

MACRO
movf
addwf
mnvwf
call
movf
addwf
movwf
call
ENDM

PI, P2 ;Ir para P2 se w for igual a PI
PI

PI
P]
clleck ralc, Same
XmtReq
TranSluit

PI
PI,w
check_calc, Same
Xmt_Req
Trans,nit

PI
PI,w
check_calc, Same
XmtReg
Transmit
Pl+l,w
check_calc, Same
XmtReg
Transmit

MACRO
swapf check_calc, w
BIN_TO_HEXA ASCII
movwf XmtReq
call Transmit
movf check_calc, w
BIN_TO_HEXA ASCII
movwf XmtReg
call Transmit
ENDM

lnleia de ql1adro
TXL 'f(\'

clrf check_calc

endereco origem
TXL meu endereco_msb
TXL meu_endereco Isb

endereco destino
TXW endereco_origem_Insb

comando all res posta de comando
TXL .A'

tamanho da sequencia de dados
TXL •O'
TXL .O'

eco do comando
TXL PI.

fim de quadro
TXL '#'



TXSTATUS MACRO
movlw
btfsc
movl......,
btfsc
movlw
btfsc
movlw
btfsc
movlw
addwf
rnovwf
call
bsf
ENDM

'A'
status,TXTED
'G'
status,CHECK
'B'
status, RESET
• R'
status,HARD
'C'
check_calc, Same
XmtReq
Transmit
status,TXTED

BIN_TO HEXA ASCII MACRO
bsf STATUS, PAD
call bin_tn_IJRxa_ascii
bcf STATUS, PAD
ENDM

HEXA ASCII TO_BIN MACRO
bsf STATUS,PAD
call hexa_ascii_to_bin
bcf STATUS,PAD
ENDM

bsf
goto

receive
call Delay4

Rcvr
IF R-Nbit
movlw 8
ELSE
movlw 7
ENDIF

movwf Count
R-next bcf STATUS ,CARRY

IF R_MODE
rrf RcvRRg,Same
ELSE
rl f RcvReg,Same
ENDIF
btfsc Port _A,DR

IF R-MODE
IF R-Nbit
bsf RcvReg,MSB
ELSE
bsf RcvReg,MSB-l
ENDIF
ELSE
bsf RcvReg,LSB
ENDTF

call DelayY
decfsz Count,Same
goto R-next
retlw D



Transmit
clrwdt

;Delay
movlw
movwf
call
decfsz
goto

de urn caracter para sincronizar 0 modem
char_delay
Count
Delayl
Count
Xmtl

call Delay1
IF X-NbH

movlw 8
ELSE
movl 7
ENDIF
movwf Count,

IF X_MoDE
ELSE
IF X-NbH
ELSE
rlf XmtReg, Same
ENDIF
ENDIF

bcf Port _A,DX
call Delay1

X next bcf STATUS ,CARRY

IF X_MODE
rrf XmtReg,Same
ELSE
rlf XmtReg, Same
ENDIF

btfsc
bsf
btfss
bcf
call
decfRz
goto
bRf
call

IF
bsf
call
ENDIF
X_Disable
R Enable

STATUS, CARRY
Port_A,DX
STATUS ,CARRY
Port_A, OX
DelayX
Count,Same
X_next
Port_A,DX
Delayl

Sbit2
Port_A,DX
Delay1

movlw
movwf
decfsz
goto
movlw
goto

movlw
movwf
decfsz
gnto
movlw
goto

movlw
movwf
decfsz
go to
movlw
goto

movlw
movwf
decfsz
goto
movlw

got.o
rnovlw
movwf
decfsz
goto

BArJD_Y
DlyCnt
DlyCnt,Same
dy
BAf.JD_Y
save

BAUD_X
DlyCnt
DlyCnt,Same
dx
BAUD_X
save

BAUD_4
DlyCnt
DlyCnt,Same
d4
BAUD_4
savp

BAUD_'
DlyCnt
DlyCnt,Same
d1
BAUD 1

save
BAUD_2
DlyCnt
DlyCnt,same
d2

;Conditional assembly to set if
;MSB or LSB first



mnvlw
mnvwf
decfsz
goto
retlw

BAUD_2
DlyCnt

DlyCnt,Same
rf'do 1
o

clrf
btfsc
goto
call

mnvf
mnvwf
ca Ll

RcvReg ;Clear all bits of RcvReg
Port_A,DR ;check for start bit
user
receive

RcvRf'g,W
Xmt_Rf'q
Transmit

verificando se e' 11m start of Frame
movf RcvReg, W ;Coloca RcvReg no work
IFNEQU start_of_frame, main

mov.lw
movwf
call

'x'
XmtReg
Transmit

recebe_quadrn
movlw
movwf
clrf
clrf

wh_rec_qua
clrwdt
clrf
btfsc
goto
call

mnvf
movwf
call

buffer_quadro ;1nicializa ponteiro
4
check_s11m ; zerando para iniciar calclllo
contac1or_uso_geral

RcvReg ;Clear all bits of RcvReq
Port_II,DR ;check for start bit -
wh_rec_qua
receive
RcvReg, w
XmtReq
Transmit

", ,
verificandn se dado recebido e' ° end_of_frame

movf RcvReg,w ;Coloca RcvReg no work
IFEQU end_of_frame, confere_qlladro ; e' end_of_frame

calculando check sum e armazenando dado
movf
addwf
movwf
incf

Verifica se
incf
movwf
IFNEQU

no work
811m

file apontado por f4

RcvRf'g,w ;Coloca RcvReg
cher.k snm, Same ; calcula check
o ; Coloca work no
4

o buffer esta chf'io
contador_uso_geral, w
contador_llso_qeral
tamanho_maximo_quadro, wh_rec_qlla

confere_qnadro ; nao e' subrotina
neste ponto temos f4 apontando para check_sum recebido+l
ordem : msb lsb

decf 4 ; aponta para Isb
movf O,w
subwf chf'ck S11m, Same ;Check_sum recebido nao deve fazer parte do calclllado
IIEXA_IISCII_To_RTN
movwf contador_llso_qeral
decf 4 - ; aponta para msb
movf O,W
subwf check Slim, Same ;Check_sllm recebido nao deve fazer parte do calclllado
HEXA_ASCII_TO_BIN
movwf 0
swapf O,w
addwf contador_llso_geral, w coloca check recebido no work
xorwf rhprk Rum, W
bef sLaLllS,CHECK



swapf chp-~k_sllm, w
BIN T()_HEXA_ASCII

movwf XmtReg
call Transmit
movf check_snm, w
Pl N TO_IlEXA_ASCI I
movwf XmtReg
call Transmit

movf
IFEQU

enoereco_destino_lsb, w
mell_endereco_Jsb, verif_Insb_meu_end

; falhando anterior, testo Isb end_uni
movf endereeo_destino_lsb, w
IFNEQU endereeO_'llliversal_lsb, main

; verificando msh end_nni
movf endereco_destino_msb, w
IFNEQU endereeo_'llliversal_msb, main
gaLo decodifica comando

verif_msb_mell_end
movf endereco_destino_msb, w
IFNEQU mell_endereeo_msb, main
bef statlls,UNIV ; Comando nao e' Ilniversal

Limpar enclereeo destino pI prox. frame
el rf end"neeo_d"stino lsb

elrf ender"eo_destino_msb

mqvf
IFEQU

Olovf
IFEQU

comando recebido, w
comando_T, exe_comando_T

comando_recebido, 0
comanc1o_R, exe_comando_R

comando_recebido, 0
comando_G, exe_comando_G

movf
IFEQU

movf
IFEQU
bef
goto

btfse
goto

bef
TXACK

statns_master,w
'A' , uAer_T
statns,TXTED
user_T

;e se houve falha da transmiBsao
;retransmitir nltima aquisieao.

st.at.ns,UNIV
noa(~k_G

stat.ns,TXTED
'G'



qoto
bLfss
goto
bsf

bsf
call
bcf

bcf
bcf
bcf
qnt,o

btfflc
qoto
TXIICK

main
stat.lls, TXTED
main
stat..llfl,HIIRD

STIlTUS ,PliO
adc ; convertendo
STATUS ,PliO

flteltus,HARD
s teltus, RESET
sLat.lIfl,TXTED
llser_G

fltal.lls,UNIV
nnack_R
'R'

i Exec:nt.ar 0 trecho aba ixo somente com check OK.
btfsc fltatllfl,CHECK
qnto main
bsf staLlIs,RESET
clrf varl
clrf var2
cl rf var3
clrf var4
goto user_R

lis proximas rottnas estao localizadafl na pagina I e porLanLo devem
APr chamadas com 0 bi.t PAD do STATUS register em "1".
No sen retorno vol.tar pate bi.t para "0".

Converte 0 nible inferi,or do work em urn
hexa ascii .. retornando 0 rpSl11tado em work

hin_t.o_hexa_3SC ii
andlw Ofh
addwf 2,Samp
rptlw '0'
rptlw '1'
rptlw '2'
retlw '3'
retlw '4'
retlw '5'
retlw '6'
rptlw '7'
rptlw '8'
rct.lw '9'
retlw 'A'
ret..1w 'B'
rpt.] w 'C'
ret.lw 'D'
ret.lw 'E'
ret.lw 'F'

Convert_e 0 dado ascii-hexa apontado por f4 em urn numero
binario, retornand() 0 reSllltado em w

hex3_3scjj_t.o_bin
mnvlw '9'+1
flllbwf 0, w
bt f sc STIITlTS,CARRY ; carry e' resetado se underflow
goto eh_letra
; SP llnderf low. es t.a ent~re 0 e 9
movlw '0'
sllbwf O,w
addwf 2,Same se falhar, watch dog timer val reCllperar
rpt lw 0
retlw 1



retJw
retlw
retlw
retlw
ret.lw
retlw
retlw
retlw

eh letra
movlw
subwf
addwf
n,tlw
retlw
retJw
retlw
retlw
retlw
retlw

041 h
O,w
2,Same
Oah
Obh
Oeh
Odh
Oeh
Ofh
10h

BinBCD: subrotina qllP converte 0 numero binario
apontado por f4 (msb. 1sb) em um numero BCD
de tres digitos em varl. var2 e var3
(MSD. ISO. LSD).

inieializando dlgitos bed ------
e],-f varl
elrf var2
inef 4. Same aponta para LSB
movf 0, w
movwf var3
deef 4. Same aponta para MSB

slIbt.raindo 100.
movlw .100
slIbwf var3, W
btfss STATUS.
goto (]ee_msb

ioe_cent
movwf
inef
goto

movwf
movf
btfsc
qoto
inef
decf
movf
movwf
qoto

movlw
sllbwf
btfss
goto
movwf
incf
gota

; w->var3, varl++
var3
varl
cent_pna

; se HSB malor que zero, decrementa, seoaa, fim centena
contador_llso_gera 1 variavel Buxil iar
0, w MSB -> w
STATUS. Z se for zero. fim centena
dezena
varl, Same incrementa varl
O. Same decrementa MSB
contador~lso_geral, w validando 0 var3
var3
centena continlla no loop

.10
var3. W
STATUS. CARRY
final
var3
va r2, Same
dezena



meu_endereco_msb
meu_endereco lsb

equ '1'
equ '3'

76543210
mov1w B'00111111'
option
mov1w 02h
tris Port A
bsf Port_A ,DR
bsf Port A,DX
X_Di.8able
R_Enable
mov1w B'01111111'
tris Port__B

;Bits 0,2 & 3 of Port A are output
;Set Port A.O, A.1 & A.3 as output

Enquanto nao houver comunicacao 0 PIC podera executar rotinas do 11suario
que nao excedam 136 instrucoes de maquina. Estas rotinas devem ser co10-
cadas abaixo e devem terminar com a intrllcao "goto main".

76543210
mov1w B'OOllllll'
option
mov1w 02h
tTis Port A
bsf Port_A,DR
bsf Port_A,DX
X_Disable
R_Enable
mavlw B'01111111'
tris Port_B

;Bits 0,2 & 3 of Part A are output
;Set Port A.O, A.1 & A.3 as output

Cada comando a ser executado tem uma parte gera1 executada no modulo
tid.lnc e autra parte que depende do TO! em questao.
A parte especiflca para cada comando (T, G e R) devera ser co10cada
abaixo e terminar corn "goto main".

inicio do ql1adro
TXL '@'
c1rf check_calc

endereco origem
TXL meu_endereco rnsb
TXL meu_endereco lsb

endereco destino
TXW endereco_origem



movlw
addwf
addwf
addwf

movf
IFNEQU
movlw
movwf
movwf
movwf
qoto

teste_sinal
movf
IFNEQU
movf
IFNEQU
rnovlw
movwf
movwf

tx_sinal
TXL
qoto

positivo'
TXF

negativo
TXF
TXL
TXF

movlw
subwf
subwf
subwf

30H
var3,Same
var2,Same
varl,Same

var3,w
,; ,,teste_sinal
'9 '
var3
var2
varl
positivo

var3,w
I : ' , pas it ivo
var2,w
, : I , tx_sinal
'9 '
var2
varl

30H
var3,Same
var2,Same
varl,Same

;Verificar overflow da conversao e
;se for 0 caso transmitir 99.9

;Verificar underflow da conversao e
;se for 0 caso transmitir -9.9

;ISB
;ponto decimal
;LSB

TXL ' # ' fim de quadro
TXL Odh
TXL Oah

goto main

user -G
goto main

llser_ R
goto main

bef
movlw
movwf
deefsz

goto
goto

deefsz
go to

Port B,7
0'250'
var2

var2,1
delayl
ew2ade

ad convertendo
dando um tempo para conversao

; loop aprox.
; 4jclock
8jclock



movlw 0'50'
movwf contador_uBo_geral

movf
movwf
btfsc
goto
btfss

goto
btfss
goto
-clecfsz
gota
andlw
movwf

Port_B,w
var3
var3,6

wh_cent
var3,5

wh_cent
var3,4

wh_cent
contador_uso_geral

wh_cent
Of1l

var3

mavlw 0'50'
movwf contador_llso_geral

wh_'lOicl
movf
rnovwf
btfsc
go to
btfss
goto
btfss

goto
decfsz

goto
andlw
movwf

Port_B,w
varl
varl,4

Wh_'lOicl
varl, 6

wh_'\[]id
varl,5

wh_unid
contador_uso_geral

wh_,mid
Ofh

varl

movlw 0'50'
movwf contaclor_llso_geral

wh_deze
movf
movwf
btfsc
goto
btfss
goto
btfss

goto
decfsz
goto
andlw
movwf
retlw

org PIC 56
gato

Port_B,w
var2
var2,5

wh_cleze
var2,4

w1l_deze
var2,6

wh_deze
contador_llso_geral

wh_deze -
Ofh

var2
o





Temperatura
Hora Sensor 01 15cm

°C
17:5S<:07 27.2
16:0S<:33 27.2
16: 20: (l(1 27.1
16:3(J:26 27. (i

18:40:52 26.9
18:51:18 26.S<
19,01,44 26.8
19:12:10 26.7
19:22:37 26.6
19:33:03 26.5
19:43:29 26.5
19:53:55 26.4
20:04:21 26.3
20:14:47 26.2
20:25:13 26.2
20:35:40 26.1
20:46:06 26.1
20:56:32 26.0
21:06:58 25.9
21:17:24 2::'.9
21:27:50 25.8
21:38:17 25.8
21:48:43 25.7
21,59:09 25.7
22:09:35 25.6
22:20:01 25.6
22:30:27 25.5
22:40:53 25.5
22:51:2(' 25.4
23:01:415 25.4
23:12:12 25.2
23:22:38 25.(1
23:33:04 24.9
23:43:30 24.8
23:53:56 24.7
Minimo 24.7
Media 26.0
Maximo 27.2

Hora

17 59 0
18 09 3
18 2(' 0
18 3(1 2
Hi 4(' 5
16 51 1
19 e'l 4
1': 12 1
Eo 22 3
10 33 0
19 43 2
19 53 5
2(' 04 2
20 14 4
20 25 1
20 35 4
20 46 0
21-1 5(, 3
21 06 5
21 17 2
21 27 5

26.9
2&.9
2&.9
2&.8
2&.7
2&.+S
28.5
28.5
28.4

26. :2
28.1
26.1
28. (,
27.9
27.9
27.8

Temperatura
Sensor 02 - 30cm

°C

27.3
27.3
27.3

27.2
27.2
27.2
27.2
27.1
27.1
27.1
27.1
27.1
27.0
27.0
27. (i

27.0
27. C'
26.9
26.9
26.9
26.9
26'.6
2(,.6
27.1

27.4
27.4
2,.5
27.5
27. :-
27.5

27.6
27.6
27.6
27.6
27.6
27.6
27.6
27 J,
27. (,

Temperatura
Sensor 03 - 60cm

'c
26.3
26.3
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.6
26.6
26.6
26.6
26.6
26.6
26.6
26. ::;
26.5
26.6

Temperatura
Sensor (l5! - 60cm

'c

Temper a tur a
Sensor 04 150n

°C

Temperatura
SensG,r OA 15cm

°C

Temperatura
Sensor 05 - 30an

°C

Temperatura
Sensor OB - 3(iC1T1

°C

Temperatura
Sensor 06 - 60crn

°c

Temperatura
Sensor OC - +S(JCJTI

°C

Pressao
Sensor 80 - 15C1T1

mmHq
-71. 4

77.6
79.1
80.7
80.7
80.7
8U.7
79.1
77.6
76.0
76.0
74.5
74.5
74. !.:.

72.9
72.9
72.9
74.5
72.9
72.9
71. 4
71. 4
71. 4
71. 4
69.8
69.8
71. 4
74.5
77.6
77.6
76.0
74.5

63.6
6('.5

6(i.5
74.C
80.7

PressaG
Sensor 81 - 15cm

mmHq
- 4 5.

4 St.
5,1.
52.
54.
54.
55.
55.
55.

Pressao
Sensor 84 - 30an

mmHg

Pressac,
Sensor 8':;

mmHg

Pressao
Sensor 85 - 60cm

mmHg

Pressao
Sensor 67

mmHg



21 38 17 27.5
21 48 43 27.5
21 59 09 27.5
22 09 35 27.4
22 20 01 27.4
22 30 27 27. "3
22 40 53 27. "3
22 51 20 27. "3
23 01 46 27.1
23 12 12 26.9
"~ 22 38 26.7
23 33 04 26.5
23 43 30 26.4
23 53 56 26.3

Minimo 26. :3
Medic. 27.8
Ma):imo 28.9

Parcela
Data 25/03/94

Temperature-.
Hora Sensor oD 15cm

°c
17:59:07
18:09:33
Hi :20:0(1
18:30:26
16:40:52
18,51,18
19:01:44
19:12:10
19:22:37
19:33:C!3
19:43:29
19: 53 : 55
2(,:04 :21
20:14:47
20:25:13
2(;: 35: 4 (i

2(;: 46: 00:'
2(,: 56 : 3:2
21:06:52
21:17:24
21:27:5r:,

21:38:17
21:46:43
21:59:09
22: 09 : 35
22:20:01
22:30:27
22:4u:53
22:51:2(1
23: 01 : 46
23 : 12 : 12

Minimc
Media
Maximc

xx.::o:
xx.}:
X::-:.}:
28.0
28.0
26.0
28. (I

27.9
27.9
2: . 9
27.8
27.8
27.7
27 .7

Temperat.ura
HN'a SUbsti tuindc. 16

°c
17:59:07 28.3

27 .5 :27. 5 55.9
27 .5 27. 5 55.9
27 .5 27 5 55.9
27 .5 27 5 54 . ;:
27. 5 27. 5 55. 9
27

• J
27 .5 55. "27 .5 27 .5 59.0

27 .5 27 · (, 62.1
27 .4 27.6 62. J.
27 .5 27.6 63 J,
27 .4 27.6 60 ..
27 .4 27.6 55 9
27 .4 27.6 51 .2
27 .3 27.6 46.5

27 .3 27 .4 45. (I

27 .5 27 5 55.5
2"; .6 27 ·(, 63 (,

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Pressao Pressao Pressao

Sensor OE 30cm Sensor OF 60cm Sensor 10 IScm Sensor 11 30an Sensor 12 60cm Sensor 82 15crn Sensor 68 3 o ern Sensor 89 60crn

°C °C °C °C DC rnmHg mmHg mmHg
27 .5 26.9
27 .6 26. 9
27 · (, 26 9
27 .6 2€, 9
27 7 2€,·"27 .7 26.9
27 .7 26.9
27 7 26.9
27 .7 26.9
27 7 26.9
27 7 26.9
27 .7 26.9
27 .8 2<; 9
27 .7 26 9
27 • S 26 9
27 .8 2€,.9
27 · S 26.9-
27 7 26 9
27 7 26.9
27 7 27. (i

27. 7 27. (I

27 7 27 .()

27 7 27. 0
27 7 27 IJ
27 7 27
27 7 27 e,
27 7 27 .0
27 .7 27 • (1

27 7 27 .c·
27 7 27. (,
27 ."' 27 (.

27 · ~, 27 (,

27 · - 27 l'
27 .. 27 l'
27 · - 27 (.,

27 .. 2';.9
27 7 2€'.9
2; .0 27 .()

Ternpo5'l"atuTa To5'mperatUTa T8mperaLura Temperatura Temr,,2ratura Pressa': Pressa,:, Pressa':
Substituindo 17 Substi tuindc· 18 Sensor 16 IScm Sensor 17 3(JCITl Sensor 18 60crn SerJsor 83 IScm Sensor SA 30cm Sensor 8B 6(Jcm

'·c DC °C ~'C DC mmHg mmHg mmHg
27.6 12.4

135



16 0" 33 28.3 27.8
18 20 OC> 28.3 27.8
18 30 26 28. :2 27.8
18 40 52 28. :2 27.8
18 51 18 28.1 27.8
19 01 44 28.1 27.8
19 12 1C> 28.0 27.8
19 22 37 28. (; 27.8
19 33 03 27.9 27.8
19 43 29 27.9 27.9
B 53 55 27.8 27.8
20 04 21 27.8 27.8
20 14 47 27.7 27.9
20 25 13 27.7 27.8
20 35 4C> 27.6 27.9
20 46 06 27.6 27.9
2(' 56 -->""l 27.5 27.9
21 06 56 27.5 27.9
21 17 24 27.5 27.9
21 27 5(1 27.4 27.9
21 30 17 :27.4 27. '::
21 48 43 27.3 27.9
21 59 09 27.3 27.9
22 09 35 27. ::: 27.9
22 20 01 27. :2 27.9
22 3(J 27 27.2 27.9
22 40 53 27.2 :27.9
22 51 2(· 27.1 27.9
23 01 46 27.1 27.9
"~ 12 12 27.0 "" .9
23 22 36 26.8 27. "
23 33 04 26.7 27.9
00 43 30 26.6 27.9
23 53 56 26.5 27.9

Minimo 26.5 27.8
Media 27.5 27.9
Maximo 20.3 27.9

Dados Climatologicos
Data 25/03/94

Direcac do Vente' Velocidade d·: Vent,:, Pluviometro Piranometro
Hara Sensor BO Sensor Bl Sensor B7 Sensor B3

m/s rnm KVm' /W
17 59 07 23 .25 (lli. 0000. r, 02.3
18 09 33 23 .25 00. 0000. 00. ~~
18 20 0(' 27 .0(- 00 oooe. - O. 1
18 3CI 26 27 .0(' (II) 000(-. (, - (1.4

18 4C' 52 27 • (1(' 0000.0 -CI. 5
18 51 18 27 .OCI oel 0000. -C.5
1" 01 44 27 .00 00. 000(1. -C'. 5
19 12 lC 27 .0(' OC'. 0000. -0. :
19 22 ~, 27 .0(' 00. 0000. - (1.4
19 .;oj 03 27 • (1(' 0(1. 0(100. - 0.4
19 43 2~ 27 • (lei 0(' 000(; . -(I .4
19 53 5::, 27 .0(' 0000. - C'. 4
2C' 04 21 27 .oc' (11)(10. - ('.4

2CI 14 47 27 .el( 0000. -(1.4
2(1 .~l3 27 (II) (J(;OO .

2(' -;,0:; 4 (, 27 00 000(1. -u. S
2(' 46 0(, 27 .0(1 00 0000.
2(1 56 ~" 27 .00 O(! • O(IO(! • -(J. 5
21 0'; 58 27 .0(1 0(, • (100(1. or;. :;.
21 17 24 27 .0(' 00. 0000. - (1.4
21 27 5(; 27 .0(1 0(1. 0000. - u. 5
21 38 17 27 .0(' 00. 0000. -0. S
21 48 43 27 .0(1 00 0000. -(1.4

2~ 59 ();" 27 Uli. - C'."
22 09 35 27 · 0[' 00. 00(i(1. -0.4
22 20 01 27 .0(' 00. 0000. - (;.4

22 3(- 27 22 .0(1 00. 0000. - ('.4

::.7. '
6(1.7
59. (,
61. 2
61. 4

f,6.
66. :'
66.8
67. ':!

66.2
(,7.2
67.5
68.1
66.4
69.5
+:'~' 3
69.8

Evaporimetro
SerlsoT B~,

rom

12.4
12.4
12.4
10.9
12.4
12.4
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
1(;.9
H'.9
1('.9
H'.9
10.9
10.9
H!.9
12.4
12.4
12.4
12.4
H'.9
10.9
1('. "
10.9
10."
10.9
10.~
10."

10.9
11.3
12.4

Termometrc
Sensor B2

°C



22 40 53 270.00
22 51 20 247.50
23 01 46 315.00
23 12 12 326.25
23 22 36 326.25
23 ") -~ 04 146.25
23 43 3(' 123.75
23 53 56 202.5(1

Minimo 123.8
Media 261. 0
Maximo 326.2

Parcela 1
Data 26/03/94

Temperatura
Hora Sensor 01 15cm

°C
00:04:23 24.6
00:14:51 24.5

05.5 0000.1 -0.6 78.3 24.6 25.7
01.0 0009.2 -(J.5 92.5 21. 3 22.5
00.5 0011.4 - 0.4 93.5 21. 5 22.4
00.4 0000.3 - 0.4 91. 7 22.4 22.9
00.0 0000.6 -0.5 89. (I 24.1 22.9
00.7 0000.8 - 0.4 85.9 23.7 23.8
00. (I 0000.3 -0.5 83.1 23.4 23.6
00.6 0000.4 ~ O.~, 82.3 22.7 23.3

(1.0 0.0 -0.6 55.4 21. 3 22.4
Co.3 0.7 - 0.3 70.1 26. (I 26.4
5.5 11.4 2.3 93.5 31.2 29.6

Temperatura
Sensor 06 60cm

DC

PresSao
Sensor 80 15cm

mmHq
-59.0
57.4

Pressao
Sensor 84

mmHg

Temperatura
Sensor 04 15cm

°C

Temperatura
Sensor 05 - 30cm

"C

Pressao
Sensor 85

mmHg



A Cbase e uma biblioteca completa para gerenciamento de base de dados
multiusllChio, compatlvel com a linguagem C padrao, permitindo acesso indexado e
seqiiencial e em multiplas chaves.

• compatlvel com UNIX e DOS;
• todo codigo dependente do Sistema Operacional e isolado, facilitando a

migra\ao para novos Sistemas;
• inclui todo 0 codigo Fonte;
• tanto registros como Indices utilizam buffers do tipo LRU (Least Recently

Used);
• possui prote\ao contra escrita e leitura de arquivos e
• utilitario cbddlp, um processador de linguagem de defini\ao de dados que

gera automaticamente 0 codigo C, definindo a base de dados.

A Cbase e projetada sobre uma: arquitetura de quatro niveis: File System, Buffered
/10, File Structure e ISAM.

File System (Sistema de Arquivo): e 0 nlve! mais inferior, que integra 0 Sistema
Operacional. Esta camada e acessada au"aves de Chamadas ao Sistema, uma interface que
varia de sistema para sistema.

Bl~ffered 110 (Buffer E/S): nivel acima do File System. Este nivel tern duas
fun\oes principais: prover uma intelface para 0 nivel inferior e realizar "buferiza\ao".
Para isso, e utilizada a biblioteca blkio, desenvolvida para acessar arquivos de base de
dados, modelando os arquivos como uma cole\ao de blocos compostos de campos. (A
biblioteca stdio tambem realiza a "buferiza\ao" e fomece intelface para acesso ao sistema
de arquivos, mas seu usa e direcionado para manipula\ao de arquivos textos).

File Structure (Estrutura de Arquivo): e 0 nivel mais complexo, onde sac
definidas as estruturas de arquivos. Como as diferentes estruturas de arquivos sao
apropriadas para diferentes aplicacoes, ha mais do que uma simples biblioteca neste nivel.
A biblioteca btree organiza os arquivos utilizando a logica de arvores, enquanto lseq
estlUtura os arquivos em forma de listas duplamente encadeadas.

ISAM - Indexed Sequential Access Method (Metodo de Acesso Seqiiencial e
Indexado): e a intelface usuahnente utilizada pelas aplica<;5es Cbase. Como 0 proprio
nome diz, este nlvel prove tanto acesso randomico aos registros atraves de Indices como
tambem 0 processamento seqiiencial dos registros. A biblioteca que sup0l1a este nivel e a
Cbase.



Arquitetura da Cbase

ISAM
File Structure
Buffered I/O
File System

Rela~ao entre as bibliotecas e a arquitetura Cbase

Cbase
Ise btree

blkio
s stem call

o primeiro passo em qualquer aplica~ao de base de dad os e a defini~ao da
estmtura 16gica da base de dados, isto e, os registros da base e os campos desses registros.

Para facilitar esse processo, a Cbase permite que base de dados sejam definidas
utilizando uma DDL - Linguagem de Defini~ao de Dados - relativamente simples.

o elemento mais impOltante da DDL e a defini~ao dos registros. A defini~aq de
registros e similar as struct em C, enquanto que os tipos de dad os diferem urn pouco.

Para especificar urn dos campos do registro como chave, basta colocar a
palavra-chave key antes de seu tipo. Adicionando-se a palavra-chave unique. especifica-se
que se trata de uma chave unica. Definir uma chave significa que urn Indice e
automaticamente mantido para aquele campo, permitindo acessos rapidos e eficientes. A
especifica~ao de uma base de dados utilizando a Linguagem de Defini~ao de Dados
utilizada pelo Cbase pode ser apreciada abaixo:

#define COL_MIIX (144)
#define DI\DOSP_MAX (COL_MI\X*36)
#dpfinp DI\DOSC_MAX (cnL_MIIX*8)
#definp HORAS_MIIX (COL_MAX*3)

/* Numero Maximo de Coletas */
/* Maximo Numero de Dados das Parcelas */
/* Maximo Numpro de Dados - Dados Climat. */
/* Maximo Numero de Horas */

data file "dados.data" contains dadosrec; /* Arquivo de Dados */
index file "dados.index" contains rd_data; /* Arquivo de Indices */

unique key t_string rd_data[3];
t_char rd_col et;
t_string rd_sensp[720];
t_fJoat rd_dadp[DADOSP_MAX];
t_fJ oa t rd_'lllnmp[108 J ;
t_string rd_sensc[160];
t_fl oa t rd_dadc [DADOSC_MIIX] ;
t_float rd_mmmc[24];
t_st ring reI_horas [IIORAS_MAX] ;

] ;

/* Data: III1/MM/DD */
/* Numero de Coletas do Dia */
/* (9 Sensores/Parcela)*(4 Parcelas)*(lO char) */
/* Dados das 4 Parcelas */
/* Dados Minirnos, Medios e Maximos */
/* (8 Sensores)*(lO char) - Dados Climat. */
/* Dados dos Dados Climatoloqicos */
/* Dados Minimos, Medios e M~ximos */
/* Horas: IIII:MM:SS*/

As informa~5es do arquivo .DDL, mostrado acima, precisam ser transcritas para
uma forma acessivel ao program a C. Jsso e feito pelo processador DDL - cbddlp.

A partir das informa~5es do arquivo .DDL, 0 processador cbddlp gera todas as
macros e estruturas de dados necessarias para definir completamente a base de dados C.
Dois program as fontes sao gerados:



• urn .h. que deve ser inclufdo em todos os m6dulos do prograrna que
rnanipulem a base de dados pois e requerido pelas aplica<;5es desses modulos;

• outro .i. que e inclufdo em apenas urn arquivo, geralrnente 0 que contem 0

maill( ). Seu conteudo sera utilizado somente intemamente, pela Cbase.

as prograrnas-fontes gerados pelo processador cbddlp a pattir da especifica<;ao de
dados.ddl sac apresentados abaixo:

ffifndef H_DIIDOS
ffdefine H Dl\DOS

ffdefine COL_Ml\X
ffdefine Dl\DOSP_MAX
ffdefine Dl\DOSC_MAX
ffdefine HORAS_I1AX
/* record name */
ffdefine DADOSREC

(144 ) /* Nllmero Maximo de Coletas */
(COL_IIAX*36) /* Maximo Numero de Dados das Parcelas */
(COL_I1AX*8) /* l1aximo Nl1mero de Dados - Dados Climat. */
(COL_I1AX*3) /* Maximo Numero de Horas */

/* dadosrec record definition */
typedef struct dadosrec {

char rd_data [3] ;
char rd_colet~;
"har rd_sensp[720];
float rd_dadp[Dl\DOSP_MAX];
floa t rd_mnml[J[108] ,.
char rd_sens,,[160],.
fIoat rd_dadc [DADOSC_MAX] ;
float rd_nmmlc[24];
"har rd_horas [HORAS_I1AX] ;

dadosrec_t;

/* field names for re"ord
ffdefine RD_DATA
ffdefine RD_COLET
ffdefine RD_SENSP
ffdefine RD_IJAilP
ffdefine RD_I1I1MP
ffdefine RD_SENSC
ffdefine RD_Dl\DC
ffdefine RD_MI1M
ffdefine RD_HORIIS
ffdefine RDFLDC

dadosrec */
( 0)
(I)
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

/* field definition list for record dadosrec */
extern cbfield_t rdfldv[RDFLDC],.

ff ifndef I_DilDOS
ffdefine I_DilDOS

/* ansl headers */
ffifdef AC_STDDEF
ff i,.wlllde<stddef. h>
ffendif

/* libray headers */
#inclnde "cbasE'.h"

/* field definition list for record dadosrec */
cbfield_t rdfldv[] - (

[
offsetof(strnct dadosrec. rd_data).
sizeofm(strllct dadosrec. rd_data).
t_string.
CB_FKEY I CB_FUNIQ.
"dados.index"

offsetof(strllct dadosrec. rd_colet).
sizeofm(struct dadosrec, rd_colet),



t_char,
0,
NULL

offsetof(struct dadosrec, rd_sensp),
sizeofm(struct dadosrec, rd_sensp),
t_string,
0,
NULL

offsetof(struct dadosrec, rd_dadp),
sizeofm(struct dadosrec, rd_dadp),
t_float,
0,
NULL

nffsctof(st,rl1ct dadosrec, rd_mmmp),
sl zeofm(strllct dadosrec, rd_nmunp),
t_fJ oat,
0,
NULL

offsetof(struct dadosrec, rd_sensc),
sizeofrn(struct dadosrec, rd_sensc),
t_string,
0,
NULL

offsetof(struct dadosrec, rd_dadc),
sizeoflll(struct dadosrec, rd_dadc),
t_float,
0,
NULL

offsetof(struct dadosrec, rd_mllllllC),
sizcofm(struct dadosrec, rd_mmmc),
t_float,
0,
NULL

offsetof(strllct dadosrec, rd_horas),
sizeofm(strllct dadosrec, rd_horas),
t_string,
0,
NULL

J;
#endif /* #ifndef I_DADOS */

A maneira como sao utilizados os recursos da Cbase pode ser estudada
atraves do esqueleto da aplica<;ao de uma base de dados apresentado a seguir:

/* anni headers */
#incl"de <errno.h>
#inclllde <stdio.h>
#incll1de <stdlib.h>

/* library headers */
#inclllde <cbase.h>

/* local headers */
#irlcillde ndados.h"
#incll1de ndados.i"

int lllain(int arqc, char *argvl])
( ,

cbase_t * cbp ~ NULL;
1 nt fOllnd ~ 0;
strllct dados data;



if (cbcre8te (PART. sizeof(struct part). RDFLDC. rdfldc)
if (cbp -- NULL)[

fprintf(stderr. "cbcreate: error %d. \n", errno);
exit (EXIT_FAILURE);
J

/* open cbase */
cbp - cbopen (DADOS, "r+", RDFLDC,rdfldc);
if (cbp --NULL)[

fpr1~ntf(stderr, ~stderr, ~cbopen: error %d. \0", errno);
exit (EXIT_FAILURE);
J

/* insert a register */
if(cbinsert (c~d, &date) -- -1)[

if (errno -- CREDUP)[
fprintf(stderr, Part code %.*s 8lready used.\n", sizeof (data.pt_code);
J

else[
fprintf(stderr, "cbinsert"error %d.\n",errno);
J

/* search a register */
found - cbkeysrch (cbd, PT_CODE, dada.pt_code);
if (found -- 0)

fprintf(stderr. "key not found.\n");

/* delete a register */
cbdelcllr (cbd) ;

/* close cbase */
if (cbclose(chp) -- -1)[

fprintf(stderr, "cbclose"error %d.\n",errno);
exit (EXIT_FAIUJRE);
J

rrsrrrrrrrwrrcWG,,+ngr rrrrrrrrrrrrrr r



8. GLOSSARIO

adsor~ao
Fixa<;ao de molt~culas de uma substancia (0 adsorvato) na superficie de outra

substancia (0 adsorvente).
absor~ao
Fixa<;ao de uma substancia, geralmente Hquida ou gasosa, no interior da massa de

Olltra substancia, em geral s6lida, e resultante de urn conjunto complexo de fenomenos de
capilaridade, atra<;5ese1etrostaticas, rea<;5esqUlmicas, etc.

ASCII
American Standard Code for Information Interchange, conjunto de 256 c6digos

que compreendem a totalidade dos caracteres alfabeticos e numerico-decimais, alem de
varios slmbolos de grafia.

AWG
Padrao de bitola para cabos de liga<;ao eletrica. Atualmente pouco utilizado, pois

se adotou a area da se<;aotransversal em mm2 para este tipo de especifica<;ao.
baud-rate
E a medida de quantas vezes pOl'segundo 0 sinal anal6gico gerado por urn modem

muda de estado. Esta medida nao e necessariamente igual a taxa de transferencia em bits
par segundo, bps. Dependendo da tecnica de modula<;ao, urn unico baud pode transmitir
mais de urn bit de infarma<;ao. POltanto, a taxa de transmissao em bps sera 0 numero de
bits por baud multiplicado pelo baud-rate. A maiaria dos modems que transmitem a
1200 bps opera a 300 bauds e transmite quatro bits por baud.

bps
bits per second, numero de bits transmitidos pOl' segundo, no sistema de

transmissao serial (ver tambem baud-rate).
CA
COlTente Altemada.
CC
COlTenteContinua.
CNPDIA
Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumenta<;ao Agropecuaria,

daEMBRAPA.
constante solar
E a quantidade de energia radiante, por unidade de tempo, que chega em uma

supetfkie, colocada perpendicularmente aos raios solares, no topo da atmosfera (a cerca
de 100 Km) a distancia media do Sol a TelTa (Reichardt, 1987).

DAT
Digital Audio Tape, fita de audio digital que pode ser utilizada para 0

armazenamento digital, atingindo capacidades da ordem de Gigabytes (109 bytes).
DIN
Iniciais de Deutsche Institut fur Normung para se referir a urn tipo de conector de

audio de alta qualidade, bastante utilizado em equipamentos domesticos.
DOS
Disk Operating System, sistema operacional largamente utilizado em

microcomputadores compatlveis com a malTa IBM-PC.



edafico
Relati va ao solo.
EMBRAPA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, vinculada ao Ministerio da

Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agniria do govemo federal.
FORTRAN
Formula Translation, linguagem de computa<;ao dirigida para a area cientifica.
FTP
File Transfer Protocol, padrao de protocolo para transferencia de arquivos entre

diferentes maquinas ou plataformas.
handshake
Sao sinais que indicam quando os dispositivos envolvidos na transferencia de

dados estao prontos para comunica<;ao. Esses sinais podem ser controlados por software
ou por hardware. 0 controle por hardware envolve niveis l6gicos em linhas espedficas
para deter ou liberar 0 fluxo de dados. 0 controle por software utiliza os pr6prios dados,
atraves de informa<;5es espedficas, para suspender temporariamente a transmissao de
dados.

hibrida
Circuito que combina os sinais ana16gicos de transmissao e recep<;ao de urn

modem em somente dois fios para que possam ser ligados ao mesmo tempo em uma linha
telefOnica.

lAC
Instituto Agronomico de Campinas, tradicional 6rgao de pesquisa ligado a

Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo.
Internet
Conjunto de redes que utiliza os servi<;os do protocolo TCP/IP e que opera como

uma unica rede vit1ual. A ideia e a de permitir conectividade universal entre
computadores e varios servi<;osem nivel de aplica<;ao, como 0 coneio eletronico.

LEACHM
Leaching Estimation And Chemistry Model - Pesticide, modelo matematico de

previsao do destino de pesticidas no solo.
LPR
Line Printer Remote, protocolo que permite a impressao remota em urna rede.
modem
Modem e urn terrno fOlmado pelas iniciais de MOdulator e DEModulator. Em

comunica<;ao de dados, urn modulador conve11e sinais digitais, normal mente no formato
serial para uma p0l1adora ana16gica, a fim de permitir sua transmissao pela rede
telefOnica. Urn dernodulador recebe a p0l1adora na forma ana16gica e a converte
novamente em urn sinal digital. Os sinais digitais sao tipicamente uma sequencia de
pulsos, os quais possuem urn espectro de frequencias continuo de zero a infinito. Sendo
assim, na sua forma original eles nao podem ser transmitidos por linhas telefOnicas
pOl'que elas tern banda de frequencia limitada entre 300 e 3400 Hz.

nible
Assim como 0 byte se refere a urn conjunto de 8 bits, 0 nible se refere a urn

conjunto de quatro bits.
NFS
Netlvork File System, protocolo desenvolvido pela SUN Microsystem e que tern se

tomado urn paddlo da industria de informatica, 0 qual perrnite que urn conjunto de



computadores em rede tenha acesso a arquivos entre si, como se esses arquivos
estivessem armazenados local mente.

PC
Personal Computer.
power on reset
Seqiiencia de inicia~ao de uma unidade logica de processamento (processador,

microprocessador, microcontrolador etc.) que a coloca em condi~5es iniciais
precisamente conhecidas.

protocolo de comunica~ao
Na comunica~ao de computadores interligados em rede, a transferencia de dados e

nOlmalmente controlada pOl' urn conjunto de regras ou conven~5es definido como
protocolo de comunica~ao. As principais finalidades dos protocolos saD 0 uso eficiente e
orden ado dos recursos de comunica~ao e a manuten~ao da integridade dos dados. as
protocolos especificam 0 formato dos dados e das mensagens que controlam 0 fluxo
desses dados, definem procedimentos para a troca dessas mensagens e estabelecem a
temporiza~ao e 0 meio fisico para a comunica~ao.

RAM
Random Access Memory. memoria de trabalho volatil (perde 0 conteudo quando

desligada) onde os program as saDexecutados e os dados armazenados temporariamente.
RISC
Reduced Instruction Set Computer, tecnologia inovadora na arquitetura de

computadores que utiliza urn numero reduzido de instlU~5es de maquina que
normalmente saD executadas mais rapidamente que as instlU~5es de uma arquitetura
convencional denominada Complete Instruction Set Computer ou CISe. A tecnologia
RISC explora 0 fato de que, na maior patte do tempo, os computadores estao executando
instru~5es simples.

RS-485
Padrao de transmissao de dados que utiliza sinais diferenciais para anular os

efeitos de diferen<;as de potencial entre atelTamentos e rufdos de modo comum na linha
de transmissao. Esse padrao foi estabelecido pela EIA (Electronic Industry Association)
em 1983, com base no padrao semelhante RS-222, POl'em com a capacidade de petmitir
liga<;5es multipontos.

SLIP
Serial Line Internet Protocol. uma especifica<;ao para 0 uso do protocolo TCP/IP

atraves de linhas seriais assfncronas de baixa velocidade.
UNIX
Sistema operacional desenvolvido nos laboratotios da Bell System que oferece 0

recurso de tempo compaltilhado e que se tomou padrao em esta~5es de trabalho (Bell
System, 1978).

Watch Dog Timer
Recurso utilizado para a recupera~ao da seqiiencia logica de execu~ao de urn

programa, caso 0 processador, por motivos diversos, deixe de executar a seqiiencia
programada.

Tanque c1asse A
Tanque no formato redondo, de dimens5es 1,22 m de diametro pOl' 0,3 m de



Transmission Control Protocol!Internet Protocol, padrao Internet de protocolo em
nivel de transporte que oferece urn servi<;o confiavel de transmissao de dados
bidirecional.

Telnet
Conexao de urn terminal remoto utilizando 0 padrao de protocolo Internet.

AU'aves do telnet urn usuario em urn determinado local pode interagir com urn sistema
remoto de tempo compartilhado, em outra localidade, como se ele estivesse conectado
diretamente a essa maquina remota.

X-Term
Terminal griifico para 0 padrao X Window System.
X Window System
Ambiente griifico baseado em janelas que e independente do fabricante e da

arquitetura da maquina e tambem e transparente atraves de redes. 0 sistema X permite
que uma aplica<;ao possa mostrar informa<;5es e receber comandos de urn terminal griifico
nesse padrao.


