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1 RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo a configuração de um sistema 

de supervisão e controle de irrigação utilizando técnicas de inteligência artificial. De acordo 

com metodologia adotada, o seu desenvolvimento foi realizado em três fases distintas. 

Inicialmente foram construídos os seguintes módulos de hardware: Unidade de Sensores, 

Unidade Concentradora de Dados e Sensor de Umidade do Solo do tipo Capacitivo. Em 

seguida foi criada uma aplicação através do programa de supervisão e controle do tipo 

SCADA, Elipse PRO, dedicada à supervisão e controle de uma casa de vegetação. Na fase 

final foram coletados os dados necessários para o treinamento de uma rede neural artificial que 

é parte integrante do sensor de umidade de solo do tipo capacitivo. 

As Unidades de Sensores e Concentradora de Dados foram 

desenvolvidas a partir de microcontroladores de baixo consumo e alto desempenho e 

apresentam excelente relação custo/benefício. Estas unidades são empregadas na aquisição e 

armazenamento de dados provenientes dos diversos sensores existentes na instalação. As 

Unidades de Sensores têm capacidade de coletar dados provenientes de dois sensores através 

de canais de conversão analógica/digital de 10 bits. A Unidade Concentradora de Dados 
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realiza continuamente a varredura de leitura e armazenamento dos dados contidos nos 

registradores das Unidades de Sensores. A fim de eliminar os inconvenientes existentes nos 

sistemas que empregam redes de cabos elétricos foram utilizados enlaces de RF, com padrão 

de mensagem do protocolo MODBUS/RTU, para a comunicação entre estas unidades. Como 

forma de eliminar os problemas de ruídos inerentes aos enlaces de RF foi adotado um 

processo de encapsulamento apropriado para os pacotes RTU, que compreende uma fase de 

treinamento, uma fase de sincronização e uma fase de terminação da mensagem, através do 

qual foi possível atingir níveis adequados de confiabilidade no processo de comunicação. A 

comunicação entre o Concentrador de Dados e o Sistema de Supervisão e Controle também 

emprega o padrão de mensagem do protocolo MODBUS/RTU sobre uma rede de par 

trançado. 

A aplicação desenvolvida através do Elipse PRO foi composta por um 

conjunto de telas que representa de forma virtual todo o ambiente da casa de vegetação. Por 

meio destas telas o operador pode alterar o estado de funcionamento de cada um dos 

elementos envolvidos no processo de irrigação e de climatização do ambiente. Através de uma 

tela de receitas, é possível alterar em tempo real os valores mínimos e máximos das variáveis 

do ambiente controlado que são utilizados pelo sistema quando opera no modo automático. 

Tendo em vista as características de um sistema tipo SCADA, o Elipse 

PRO oferece um conjunto de funcionalidades que além de permitir mudanças de operação 

durante o processo produtivo também possibilita a emissão de relatórios e elementos gráficos 

a partir de dados armazenados, que podem ser utilizados para a tomada de decisões de controle 

durante a operação em tempo real. 

Com a aplicação desenvolvida no Elipse PRO foi criado um banco de 

dados para o treinamento da rede neural artificial, contendo um conjunto de 2440 medidas de 

umidade do solo obtidas por meio de um sensor do tipo capacitivo e um sensor do tipo TDR. 

Os resultados obtidos através de um conjunto de teste de medidas demonstraram que o sensor 

capacitivo apresenta comportamento e desempenho similares ao do sensor de do tipo TDR, o 

que permite concluir que esta solução pode representar uma significativa contribuição, 

viabilizando a implantação de sistemas de supervisão e controle em processos de irrigação 

com uma relação custo/benefício em níveis aceitáveis. 
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SUMMARY 

The present work had as objective the configuration of a supervisory 

and control system for irrigation using artificial intelligence techniques. In agreement with 

adopted methodology, its development was accomplished in three different phases. Initially 

the following hardware modules were built: Sensors Unit, Data Concentrator Unit and a 

Capacitive type Soil Moisture Sensor. Soon afterwards an application was created through the 

supervisory and control program of the type SCADA, Ellipse PRO, dedicated to the 

supervision and control of a green house. In the final phase the necessary data were collected 

for the training of an artificial neural network that is integral part of the capacitive type soil 

moisture sensor. 

The Sensors Unit and Data Concentrator Unit were developed starting 

from microcontrollers of low consumption and high performance and presents excellent 

cost/benefit relationship. These units are used in the acquisition and data storage of incomings 

from several sensors applied in the installation. The Sensors Units have capacity to collect 

data from two sensors through 10 bits A/D channels. The Data Concentrator Unit 

accomplishes a continually sweep for reading and storing the data contained in the registers of 

the Sensors Units. In order to eliminate the existent inconveniences in the systems that use 

nets of electric cables connections of RF was used, with pattern of message of the 

MODBUS/RTU protocol, for the communication among these units. As a form of eliminating 

the problems of inherent noises to the connections of RF a process of appropriate packing was 

adopted for the RTU packages, comprising a training phase, a synchronization phase and a 

phase of ending of the message, through which it was possible to reach appropriate levels of 
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reliability in the communication process. The communication between the Data Concentrator 

Unit and the Supervisory and Control System also uses the pattern of message of the 

MODBUS/RTU protocol on a net of twisted pair. 

The application developed through the Ellipse PRO was composed by 

a group of screens that represents in a virtual way the complete green house environment. 

Through these screens the operator can alter the operation state of each one of the elements 

involved in the irrigation and atmosphere climatization process. Through a recipe screen, it is 

possible to alter in real time the minimum and maxima values of the environment controlled 

variables, which are used by the system when it operates in the automatic way. 

According the characteristics of a SCADA type system, the Ellipse 

PRO offers a group of functionalities that allows reports and graphic elements emission 

starting from stored data, besides operation changes during the productive process, that can be 

used for control decisions during the real time operation. 

With the application developed in the Ellipse PRO a database was 

created for the training of the artificial neural network, containing a group of 2440 measures of 

soil moisture obtained through a capacitive type sensor and a TDR type sensor. The results 

obtained through a group of test of measures demonstrated that the capacitive sensor presents 

a similar behavior to the of the TDR type sensor, the one that allows conclude that this 

solution can represent a significant contribution, making possible the implantation of 

supervisory and control systems in irrigation processes with a cost/benefit relationship in 

acceptable levels. 

 

Keywords: Green House Automation, Supervisory and Control Systems, Artificial Neural 

Network, Energy Efficiency, Soil Moisture Sensor, Wireless Communication.  
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2 INTRODUÇÃO 

O rápido desenvolvimento da indústria eletrônica, acompanhado da 

drástica redução de preço dos computadores tornou esta tecnologia disponível para as mais 

variadas aplicações, notadamente a automação industrial. No final da década de 60, em virtude 

da necessidade urgente de modernização da indústria automobilística surgiram os 

Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), que passaram a fazer parte da maioria dos 

sistemas de automação industrial. 

Os CLPs, inicialmente concebidos a partir de microcontroladores, 

evoluíram de uma simples unidade capaz de fornecer sinais de saída lógicos a partir da 

aplicação de funções lógicas sobre os sinais lógicos de suas entradas, para sistemas mais 

complexos, capazes de fornecer saídas analógicas em função da aplicação de algoritmos 

sofisticados sobre suas entradas analógicas e digitais. 

Inicialmente estes dispositivos foram utilizados para substituir os 

complexos quadros de controle, constituídos na maioria das vezes de uma grande quantidade 

de botoeiras e contatores interligados por uma teia de fios, a fim de proporcionar maior 

versatilidade nas mudanças de configuração bem como facilitar as atividades de manutenção. 
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Em pouco tempo os versáteis CLPs passaram a ser interligados através 

de redes digitais de dados dedicadas, utilizando protocolos desenvolvidos especificamente 

para uso em sistemas de controle de processos.  

Devido a grande flexibilidade apresentada por esta nova tecnologia a 

sua aceitação hoje é universal. O crescimento das redes de automação, acompanhado da 

complexidade das tarefas a serem desempenhadas, exigiu novo esforço no sentido de se dispor 

de um controle centralizado do processo produtivo, dando origem aos Sistemas Supervisórios. 

A utilização de programas de computador denominados Supervisórios, 

permitem a criação e execução de aplicativos HMI (Interface Homem-Máquina) e SCADA 

(Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados). Através da coleta de informações de 

sensores externos é possível monitorar e controlar com precisão qualquer tipo de processo, em 

tempo real. O sistema permite a geração e tratamento das informações de várias maneiras, tais 

como o armazenamento histórico, a geração de relatórios e o envio dos mesmos através de 

conexões remotas, entre outras possibilidades. 

Todo esse avanço tecnológico não seria de grande utilidade se não 

fosse o desenvolvimento de sensores e atuadores analógicos e digitais que se incorporaram a 

estes sistemas ao longo do tempo. É evidente que o rápido avanço tecnológico apresentado na 

concepção dos modernos recursos de hardware empregados nos sistemas de processamento 

digital de informação vem se tornando um fator preponderante na tomada de decisão quanto 

ao emprego destes sistemas para a consecução das mais variadas tarefas de nosso cotidiano 

Wayner (1996). A agricultura é uma das áreas de atividade que já vem se beneficiando desta 

tecnologia. 

Uma das aplicações e talvez a pioneira da revolução digital, na área 

agrícola é a automação da medição de parâmetros agro-meteorológicos que passou de um 

processo manual e rudimentar, com amostragens discretas e susceptíveis a diversos tipos de 

falhas, para um sistema de medida totalmente automatizado que oferece o registro contínuo de 

dados com extrema confiabilidade. Entre as principais vantagens obtidas com o emprego desta 

tecnologia, pode-se destacar a melhoria da qualidade dos produtos, a redução de custos de 

produção, a melhoria na preservação do meio ambiente bem como o uso racional da energia. 

Howell et al. (1984) destacam o uso de estações climatológicas 

automatizadas que fornecem dados para o controle de sistemas de irrigação. Segundo Hubbard 
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et al. (1983) e Sargent (1986), o uso da informática na agricultura tem se mostrado eficiente 

em atividades que vão desde o controle de pragas até a previsão de enchentes, não se podendo 

deixar de mencionar ainda a imensa gama de sistemas de automação computadorizados ou 

mesmo micro computadorizados que estão presentes nas mais variadas partes que compõem os 

modernos implementos agrícolas. 

A energia, a água, os minerais, entre outros recursos da natureza, não 

podem ser tratados simplesmente como recursos renováveis, mas sim limitados a sua própria 

capacidade de regeneração. Nosso planeta é um sistema fechado e já estamos alcançando os 

seus limites. Tendo em vista este contexto existe a necessidade de se criar medidas 

econômicas significativas para o uso destes recursos com a utilização de novas tecnologias 

que devem ser difundidas para que sejam adotadas novas políticas ambientais a fim de 

modificar comportamentos sociais. A racionalização do uso dos recursos naturais é sem 

sombra de dúvidas um novo paradigma que visa conter a utilização indiscriminada e abusiva 

dos mesmos, reduzindo a necessidade de investimentos para a ampliação de infra-estruturas de 

abastecimento de água e de geração de energia. 

Nos tempos atuais já se consagra o uso dos sistemas de supervisão e 

controle na automação agrícola. Porém, o que se observa é que na maioria das situações são 

adotadas adequações de soluções industriais para se resolver questões individuais no setor 

agrícola. Daí a necessidade de se buscar soluções próprias para o processo produtivo deste 

setor. 

Um dos fatores que geralmente influenciam na tomada de decisão 

quando se opta pela automação de processos agrícolas, está relacionado com a disponibilidade 

de sensores e atuadores que atendam as necessidades do projeto e que mantenham a relação 

custo/benefício do investimento dentro de limites aceitáveis. 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um sistema de 

supervisão e controle de irrigação utilizando técnicas de inteligência artificial, configurado 

para o gerenciamento de casas de vegetação, empregando uma rede de sensores com 

comunicação via rádio freqüência (RF) como sitema de coleta de dados. 

Para a calibração e a validação dos dados dos sensores de umidade do 

solo foram utilizadas técnicas de inteligência artificial no treinamento de uma rede neural 

artificial (RNA) de modo a se definir uma função matemática mais adequada para obtenção do 
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real valor da umidade do solo. 

Tendo em vista a arquitetura utilizada é possível obter inúmeros 

benefícios que permitirão a otimização do processo de cultivo em casas de vegetação, tais 

como: 

 

• Flexibilidade na configuração de sistema de supervisão e controle; 

• Estabelecimento de banco de dados de parâmetros para auxiliar a gestão do processo 

produtivo; 

• Uso racional de água, energia elétrica e outros insumos; 

• Acompanhamento do processo de crescimento e desenvolvimento das plantas; 

• Redução de custo na produção através do controle de perdas; 

• Controle do sistema de irrigação adequado às necessidades da cultura; 

• Medições e monitoramento da temperatura e da umidade do ambiente e do solo; 

• Relatórios personalizados com a elaboração de histogramas de utilização diária, 

mensal, sazonal dos recursos hídricos e energéticos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Sistemas de Cultivo 

3.1.1 Tipos de Irrigação 

A partir da segunda metade do século XIX teve início em nosso 

planeta a percepção da degradação ambiental e das catastróficas conseqüências. Esta nova 

consciência deu origem a uma série de estudos e às primeiras reações no sentido de se 

conseguir fórmulas e métodos objetivando a diminuição dos danos ao meio ambiente. Não há 

dúvida de que a degradação ambiental está intimamente relacionada com o crescimento 

populacional descontrolado e as conseqüentes exigências do uso dos recursos naturais. 

A pressão existente no país pelo combate à fome e a conseqüente 

busca do aumento de produção tem transformado a atividade agrícola em uma das que mais 

utilizam estes recursos, causando na maioria das vezes a degradação, a redução e o 

comprometimento dos mesmos. 

Não há dúvida de que a opção pela agricultura irrigada pode significar 

o aumento da produtividade agrícola, elevando os níveis de renda e a conquista de melhores 

condições de vida da população rural, constituindo-se em um fator importante para a 
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manutenção do homem no campo, embora tenha sido objeto de sérias críticas, principalmente 

aquelas que estão relacionadas com os problemas de escassez de água e energia elétrica. 

A água é um recurso imprescindível para a realização das atividades 

humanas e se torna cada vez mais necessária à conscientização de que a água potável deve ser 

racionalizada. Em vários paises tais como Iraque, Arábia Saudita e Kuwait, a racionalização 

do uso da mesma é imprescindível à vida. A partir de 2001, a economia de energia elétrica se 

tornou um novo paradigma no Brasil, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos 

consumidores diante do plano nacional de racionamento.  

Nos últimos anos tem ocorrido um elevado grau de desenvolvimento 

tecnológico nos processos de irrigação, onde se tem procurado introduzir técnicas 

revolucionárias de automação e controle objetivando a aplicação adequada de quantidade de 

água visando o aumento da eficiência e a redução das perdas. Esta nova abordagem permite 

um controle mais preciso das demandas hídricas das diversas culturas, possibilitando uma 

melhoria significativa na qualidade dos produtos cultivados. 

A irrigação é um sistema aplicado na agricultura que tem como base o 

deslocamento de água para as áreas de utilização de forma a sustentar o crescimento e o 

desenvolvimento de uma área de cultivo. A irrigação é praticada em muitas partes do mundo 

onde a precipitação pluviométrica não proporciona a umidade do solo necessária. Através da 

irrigação é possível otimizar o mecanismo natural através do qual a água solubiliza os macros 

e micro nutrientes necessários ao desenvolvimento das culturas. 

Uma das grandes críticas que se faz à prática da irrigação é o uso 

excessivo e descontrolado da água. Além disso, outro fator importante é a poluição causada 

em aqüíferos e mananciais em virtude do desmatamento ciliar e em decorrência da falta de 

proteção das nascentes, do manejo inadequado do solo, do uso indiscriminado de agrotóxicos 

e de fertilizantes provocando um distanciamento do paradigma da agricultura sustentável. 

Entre os grandes desafios da agricultura irrigada brasileira destaca-se 

também o consumo de energia. Este fator não se baseia apenas na acentuada elevação do custo 

da energia imposta nos últimos anos, mas principalmente pelo crescimento das extensões de 

áreas irrigadas. 

Segundo Knutson et al. (1978), a maior parte da energia utilizada em 

irrigação está relacionada à condução da água às áreas irrigadas. Sendo que 43% deste 
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consumo são aplicados na retirada da água dos aqüíferos subterrâneos ou dos rios, 41% no seu 

transporte e nas instalações de infraestrutura de superfície tais como os reservatórios. Os 16% 

restantes são utilizados na pressurização dos sistemas empregados na aplicação de água nas 

áreas irrigadas. 

A escolha do sistema de irrigação mais conveniente e adequado é um 

fator importante para se conseguir o máximo de benefício de seu uso. Muitos fatores 

influenciam nesta escolha, mas estes devem estar baseados na viabilidade técnica, econômica 

e social de cada região. 

Os sistemas de irrigação são classificados em 4 categorias, de acordo 

com o modo de aplicação da água: 

 

• Sistemas de Irrigação de Superfície ou Infiltração 

• Sistemas de Irrigação por Aspersão 

• Sistemas de Irrigação Localizada (Gotejamento ou Micro-aspersão) 

• Sistemas de Sub-irrigação 

 

3.1.1.1 Sistemas de Irrigação de Superfície ou Infiltração 

Os sistemas de irrigação de superfície ou infiltração são constituídos 

de pequenos diques que geralmente são utilizados para irrigar pequenas áreas de cultura, ou 

seja, as áreas a serem irrigadas se encontram próximas dos reservatórios d’água. Neste 

sistema, são utilizados canais e sulcos de irrigação em que a água flui por gravidade para 

fornecer água às culturas que são realizadas em canteiros elevados. 

A água é liberada na parte superior da margem do dique e flui através 

de um canal mestre ou canalização principal alimentando canais secundários. Na medida que a 

água avança pelos canais, esta sofre derivações alimentando os sulcos existentes no solo entre 

os canteiros, parte dela se infiltra no solo. Assim que a água fornecida á rede de canais atinge 

as extremidades de mais baixa altitude ocorre o transbordamento se o seu fornecimento não 

for interrompido. Quando a água fornecida for suficiente para a cultura, a sua entrada é 

interrompida manualmente ou por um sistema de controle automático. Como referência, 

considera-se que a irrigação está completa quando a quantidade de água fornecida é 
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equivalente àquela que está sendo esgotada nas extremidades inferiores dos canais. 

É difícil prever a taxa de fluxo de água ótimo e o período de aplicação 

para suprir as necessidades de água à planta, porque a taxa de infiltração e a taxa de avanço da 

água através da superfície do solo variam de uma irrigação para a outra. O tempo de 

infiltração é geralmente mais longo na parte superior do fluxo de água do que nas 

extremidades inferiores dos canais. Assim sendo, se a extremidade inferior estiver 

completamente irrigada, mais água deve ser infiltrada na parte superior do que o solo pode 

reter. A água que se infiltrar além da zona radicular (percolação profunda) geralmente retorna 

ao lençol freático. 

A água deve ser aplicada em cada canal ou grupo de canais em período 

suficiente para assegurar uma irrigação adequada. Taxas de fluxo de água e número de vezes 

de aplicação para uma irrigação uniforme podem ser calculados em sistemas bem planejados. 

A maioria dos operadores destes sistemas, utiliza experiências anteriores para dosar o número 

de vezes de aplicação de água e a taxa de fluxo, já que o solo e as condições da planta variam 

durante todo o período de cultivo. Mas o excesso de água que extravasa é mais difícil de 

prognosticar porque ele não pode ser observado. Dessa forma, taxas ótimas de fluxo de água e 

o estabelecimento do número de aplicações podem não ser conhecidos ou nem sempre são 

utilizados. O excesso de água na superfície pode ser capturado e reconduzido para o mesmo 

campo através de um sistema de reutilização da sobra de água. Por outro lado, a água 

recuperada pode servir de fonte para a irrigação de outras áreas de mais abaixa altitude ou para 

emprego em outras atividades. 

Nesta categoria de sistemas de irrigação existem diversas tipos de 

construção: 

 

• Sistema de inundação por diques 

• Sistema de sulcos em desnível 

• Sistemas de corrugações 

• Bacias em nível 

 

Sistema de inundação por diques (border systems): são apropriados 
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para todos os tipos de culturas que não sejam prejudicadas por inundação durante curtos 

períodos de tempo. São usados em quase todos os tipos de solo irrigável, mas são mais 

apropriados para solos cujas taxas de infiltração sejam medianas, isto é, nem extremamente 

baixas, nem extremamente altas. As faixas irrigadas variam em largura de 9 a 30 metros e são 

separadas por diques baixos. A declividade do solo deve ser menor que 3%. 

Sistema de sulcos em desnível (graded furrows): que é constituído 

de sulcos que são formados entre as ruas plantadas, antes da primeira irrigação. A direção das 

ruas é geralmente paralela à declividade máxima do campo, mas pode ser diferente se uma 

declividade menor melhorar o fluxo hidráulico no sulco. Este método difere da irrigação por 

diques (border irrigation) porque somente parte da superfície do solo é coberta pela água 

durante a irrigação. 

Sistemas de corrugações (corrugations): são canais menores com 

menor espaço entre si, usados para irrigar culturas que apresentam pequeno espaço entre as 

plantas, em terrenos moderadamente íngremes. A corrugação geralmente possui menor 

capacidade do que os sulcos e algumas vezes é utilizada dentro dos sulcos em degraus para 

melhorar a distribuição da água. 

Bacias em nível (level bacin): são similares aos sistemas de 

inundação por diques (border systems), porém não apresentam declividade em nenhuma 

direção. Elas são represadas em todos os lados de modo a fazer com que toda a água captada 

se infiltre no solo. São mais apropriadas para terras que sejam quase totalmente niveladas, de 

modo que o custo de nivelação não seja excessivo. O fluxo de água deve ser suficientemente 

amplo para cobrir a área em uma proporção de tempo relativamente pequena em relação ao 

tempo necessário para a infiltração da quantidade desejada. Considerando que algumas plantas 

são sensíveis à água represada, esse sistema não deve ser utilizado para tais plantas, a menos 

que sulcos sejam utilizados dentro das bacias. Este sistema geralmente não é utilizado em 

áreas úmidas, em que se faz necessária uma rápida drenagem da superfície do excesso de água 

da chuva, exceto nos locais de cultivo de arroz, que tolera água represada para o seu cultivo. 

Os sistemas de irrigação de superfície são mais indicados para solos de 

textura fina a média, com declividade relativamente pequena e uniforme. A maior despesa 

inicial deste sistema refere-se ao nivelamento para dar formato adequado ao terreno, 

investimento que só se faz uma vez. Se a declividade original do campo aproximar-se da 
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declividade final projetada, um movimento de terra mínimo será necessário para se conseguir 

o formato desejado. 

Todos os tipos de culturas podem ser irrigados através de um dos 

vários métodos de irrigação de superfície. Estes métodos podem ser considerados mais 

adequados nos casos em que os sais dissolvidos na água tendem a causar danos quando 

espalhados sobre as folhas das plantas, ou quando problemas de doenças possam ocorrer em 

virtude do molhamento das plantas através de aspersores. 

Embora os sistemas de irrigação de superfície venham sendo utilizados 

durante séculos, novas técnicas e aperfeiçoamento do seu manejo estão sendo continuamente 

desenvolvidos. A adoção de equipamentos de nivelação controlados por laser, nos anos 70, 

simplificou enormemente e melhorou a formatação e o alisamento do solo. Em 1979, uma 

técnica rotulada como "irrigação intermitente" (surge irrigation) patenteada pela Fundação da 

Universidade Estadual de Utah, Stringham e Keller (1979) foi desenvolvida para aumentar a 

taxa de avanço de água nos sulcos. Esse tipo de irrigação implica na liberação intermitente de 

água nos sulcos. Essa prática, em alguns solos, resulta em uma infiltração mais uniforme em 

tempo adequado ao longo do comprimento dos sulcos e pode reduzir a profundidade da 

percolação. Equipamentos comerciais de controle de água estão disponíveis para executar com 

êxito o fluxo intermitente. 

Outro aperfeiçoamento recente destinado tanto para automatizar os 

sistemas de irrigação de superfície, como para melhorar seu desempenho, é o sistema por 

cabos (cablegation) que apresenta uma tomada de água (plug) que se movimenta 

vagarosamente dentro de um conduto de água de superfície situado na extremidade superior de 

um campo sulcado. O sistema é automatizado pelo uso de um mecanismo de controle da 

velocidade do plug móvel. A água é liberada em seqüência, em taxas variadas para os sulcos, a 

partir de orifícios nos condutos. 

 

3.1.1.2 Irrigação por Aspersão 

Os sistemas de irrigação por aspersão são classificados de acordo com 

a maneira como são operadas as suas linhas principais e laterais. Existem sistemas em que 

algumas linhas laterais permanecem fixas durante todo o ano, sistemas em que algumas são 
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movimentadas depois de cada período de irrigação e sistemas que se movimentam 

continuamente durante toda a operação de irrigação. 

Os três tipos principais de sistemas de irrigação por aspersão são: 

 

• Sistemas fixos 

• Sistemas semi-fixos 

• Sistemas móveis 

 

Nestes sistemas, a pressão necessária para distribuir a água e operar os 

aspersores geralmente é fornecida por bombas hidráulicas. Em alguns locais a pressão pode 

ser proporcionada por gravidade se a elevação da fonte de água for suficientemente alta em 

relação à área a ser irrigada. 

Sistemas fixos e semi-fixos bem projetados podem aplicar água com 

aceitável uniformidade quando a velocidade do vento é baixa e a taxa de aplicação não excede 

a taxa de infiltração do solo, evitando-se assim o excesso de água não absorvida pelo mesmo. 

Sistemas móveis geralmente aplicam água mais uniformemente do que os sistemas semi-fixos 

e fixos. A velocidade de deslocamento dos sistemas móveis (que controla a quantidade de 

água aplicada em cada área de irrigação) pode ser regulada. 

Sistemas fixos: Os sistemas de aspersores fixos não precisam ser 

movimentados após a sua instalação. As linhas laterais e o número de aspersores devem ser 

em número suficiente para cobrir todo o campo a ser irrigado. Para realizar a irrigação, 

somente é necessário que os aspersores sejam abertos ou fechados através da aplicação de 

água sob pressão na entrada do sistema. As linhas laterais podem ser enterradas na superfície 

do campo. A maioria dos sistemas de aspersores fixos possui pequenos aspersores espaçados 

de 9 a 24 metros uns dos outros, porém alguns sistemas usam grandes "canhões" ou aspersores 

do tipo hidráulico espaçados de cerca de 30 a 50 metros. 

Um sistema de aspersores fixos é denominado deslocável (móvel) se 

as linhas laterais puderem ser movidas para dentro e para fora do campo durante o período, a 

fim de possibilitar as operações de cultivo, plantio e colheita. 

Sistemas semi-fixos: Os sistemas de aspersores semi-fixos são 
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similares aos sistemas fixos, porém, o número de linhas laterais e aspersores disponíveis é 

suficiente para irrigar uma parte do terreno de cada vez. As linhas laterais e os aspersores a 

elas ligados devem ser movimentados de uma parte do terreno para outra a fim de irrigar o 

campo inteiro. 

Quanto ao método de deslocamento empregado estes sistemas são 

classificados em: 

 

• Sistemas de linhas laterais manualmente deslocáveis 

• Sistemas de linhas laterais rebocáveis 

• Sistemas de linhas laterais de rolagem lateral 

 

Sistemas de linhas laterais manualmente deslocáveis: São sistemas 

em que as linhas laterais são manualmente deslocáveis e podem ser alimentadas com água 

oriunda de canalizações também deslocáveis ou através de linhas mestras de água que são 

enterradas no solo. As linhas laterais geralmente consistem em extensões de tubos de 

alumínio, aço galvanizado ou PVC, que podem ser acopladas e separadas com facilidade. Os 

sistemas de deslocamento manual exigem maior dispêndio de mão-de-obra. 

Sistemas de linhas laterais rebocáveis (End-tow Lateral Systems): 

São sistemas conceitualmente similares aos de linhas laterais manualmente deslocáveis, exceto 

pelo fato de terem secções de tubulação rigidamente acopladas. As linhas laterais são 

geralmente rebocadas de um lugar para outro com o auxílio de um trator. 

Sistemas de linhas laterais de rolagem lateral (Side-roll Laterals): 

São um terceiro tipo de sistema semi-fixo periodicamente deslocável. As tubulações laterais 

são rigidamente acopladas e cada secção abaixo delas é sustentada por uma grande roda. O 

conduto transversal (linha lateral) forma o eixo das rodas e quando giradas a tubulação inteira 

pode ser deslocada para o campo mais próximo. A unidade pode ser movimentada 

mecanicamente através de um motor montado no centro da tubulação ou por uma fonte 

exterior instalada na extremidade de cada linha de tubos. 

Sistemas móveis: Os sistemas de aspersores móveis irrigam o solo 

enquanto estão em movimento. Quanto ao tipo de movimento dos aspersores estes sistemas 
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podem ser classificados em: 

 

• Sistemas de pivô central 

• Sistemas de aspersor móvel 

• Sistemas transversais móveis auto-propelidos 

 

Sistemas de pivô central: O sistema de pivô central é o tipo de 

sistema móvel mais comum. A linha transversal (linha lateral) de tubos é fixada em uma 

extremidade e gira a fim de irrigar uma grande área circular. A extremidade fixa, o ponto do 

pivô, é ligada ao suprimento de água (adutora). A linha transversal consiste em uma série de 

torres variando em comprimento entre 27 a 75 metros. Cada torre (ou vão) é mantida a cerca 

de 3 metros acima do solo por uma unidade motriz, em uma armação em forma do tipo "A" 

montada sobre rodas propelidas por motores elétricos ou hidráulicos. 

Dispositivos mecânicos em cada torre mantém a linha lateral no 

alinhamento. A velocidade rotacional do sistema é regulada pela velocidade da unidade motriz 

da extremidade, a qual pode ser controlada pelo operador. Linhas laterais de pivôs centrais 

mais comuns são as de 455 metros de comprimento e irrigam uma área circular de cerca de 65 

hectares. 

Sistemas de aspersor móvel (Travelling Splinkler ou Traveller): 

Este sistema consiste em um aspersor de grande capacidade, montado sobre um chassi 

autopropelido. O aspersor se desloca em linha reta enquanto é suprido de água através de uma 

mangueira flexível. Alguns aspersores móveis se deslocam paralelamente a canais abertos dos 

quais a água é retirada e pressurizada por uma bomba montada no chassi. Os aspersores 

móveis geralmente operam a altas pressões e utilizam muita energia. 

Sistemas transversais móveis auto-propelidos (Self-Propelled 

Lateral Move Systems): Os sistemas transversais móveis auto-propelidos ou de deslocamento 

lateral combinam a estrutura e a orientação transversal de pivô central com um sistema de 

alimentação de água similar àquele do aspersor móvel. Eles operam a pressões mais baixas do 

que as dos aspersores móveis. Os sistemas de deslocamento lateral se movem continuamente 

em uma direção perpendicular à lateral. Para a efetiva operação necessitam de um campo 
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retangular livre de obstáculos. 

Uma modificação dos sistemas de deslocamento lateral e de pivô foi 

desenvolvida por Lyle e Bordovsky (1981). Seu sistema, de baixa energia e precisão na 

aplicação (LEPA), usa emissores de água de baixa pressão que descarregam pouco acima da 

superfície do solo. Quando usado em conjunto com práticas de cultivo modificadas, inclusive 

diques pouco espaçados em sulcos, os sistemas LEPA usam tanto água da irrigação como a 

água da chuva com efetividade. 

Os sistemas de irrigação por aspersão são adequados para a maioria 

das plantações e são adaptáveis à maioria dos solos irrigáveis. Esta flexibilidade é possível 

porque os bocais dos aspersores estão disponíveis em uma ampla variedade de capacidades de 

descarga. Um sistema bem projetado aplica a água a uma taxa menor que a da infiltração no 

solo. O projeto envolve a seleção do tamanho apropriado do bocal aspersor, pressão de 

operação e espaçamento dos aspersores, a fim de aplicar a água com uniformidade à taxa 

projetada. Os efeitos do vento podem diminuir grandemente a uniformidade da irrigação e 

devem ser considerados no projeto. 

Os sistemas de deslocamentos periódicos são usados onde a irrigação 

não é necessária mais do que a cada 5 a 7 dias. Os sistemas fixos ou de deslocamento contínuo 

são mais adequados para as condições em que as irrigações freqüentes e pouco intensas são 

necessárias, tais como para plantas de raízes rasas ou para solos com baixa capacidade de 

retenção de água. Os sistemas fixos também podem ser projetados e operados para prover 

proteção contra geada e baixa temperatura, retardamento na florada e resfriamento da planta. 

A flexibilidade no controle das taxas de aplicação fazem dos sistemas por aspersores 

adequados para a maior parte das condições topográficas. 

Considerando que os aspersores descarregam a água no espaço acima 

do dossel das plantas, ocorre alguma evaporação e sob condições de vento, uma parte pequena 

da água se desvia da área alvo da aplicação. A quantidade de água evaporada e de água 

desviada é difícil de ser avaliada com exatidão. A maior parte das quantificações efetuadas 

acusa evaporação e desvio situados entre 5 a 20% da água descarregada. 

Ocorre igualmente a evaporação do dossel da planta e da superfície do 

solo molhado pela aspersão. Usualmente, a evaporação das superfícies molhadas causa um 

decréscimo correspondente na transpiração que ocorreria sem ela. Irrigações freqüentes e 
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pouco intensas tendem a resultar em mais evaporação do que em irrigações menos freqüentes, 

porém mais intensas. 

O sistema por aspersão necessita de água mais limpa do que a maioria 

dos sistemas de superfície. Sedimentos e fragmentos devem ser retirados da água, pois, podem 

danificar o sistema de aspersão e podem obstruir os bocais dos aspersores. 

A evaporação da folhagem molhada pode causar danos à planta se a 

água da irrigação contiver alta concentração de sais dissolvidos. Uvas, citros e a maior parte 

das árvores de cultivo são sensíveis à relativamente baixa concentração de sódio e cloreto. 

Algumas frutas, como maçãs e cerejas, podem ser danificadas pelo depósito de sal sobre o 

fruto. Nos locais em que estes problemas potenciais existem, somente aspersores colocados na 

parte inferior das árvores são convenientes. O aumento da umidade e o decréscimo da 

temperatura do ar dentro do dossel, causado pelos sistemas de aspersão, podem aumentar a 

incidência de doenças em algumas culturas. 

 

3.1.1.3 Micro Irrigação ou Irrigação Localizada 

O termo "micro irrigação" aplica-se a vários sistemas de baixa pressão, 

tais como: 

 

• Sistemas de gotejamento 

• Sistemas de sub-superfície 

• Sistemas de micro aspersão ou nebulização 

 

Os sistemas de micro irrigação aplicam água com alta freqüência e à 

baixas taxas sobre ou sob a superfície do solo. A água é aplicada na forma de gotas ou por 

mini aspersores através de emissores colocados a pequenos espaçamentos e ligados aos 

condutos de fornecimento de água, ou ainda através de nebulizadores. 

Sistemas de gotejamento: O sistema de irrigação por gotejamento 

(drip) é o sistema de micro irrigação mais comum. Ele é mais adequado para plantações mais 

espaçadas (árvores ou parreiras) ou culturas de alto valor. Os emissores desse sistema servem 

para duas funções principais: 
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 Dissiparem a pressão de água no sistema de distribuição por meio de orifícios, vórtex 

ou linhas de fluxo longo; 

 Descarregarem um fluxo de água limitado e quase constante, mesmo que estes estejam 

situados em posição de alta (ou baixa) pressão. Nesta categoria, se enquadram os 

emissores auto-compensáveis. 

 

Considerando que cada emissor é um ponto de molhamento, o volume 

de solo irrigado para cada emissor é influenciado pelo movimento horizontal e vertical da água 

através do solo. O projeto do sistema deve levar em consideração o volume do solo que pode 

ser molhado, a taxa de aplicação e o volume necessário para repor a água utilizada pela planta, 

o padrão radicular da planta, a infiltração e a capacidade de retenção do solo. 

Sistemas de sub-superfície: Quando a tubulação e os emissores são 

colocados abaixo da superfície do solo, o sistema é chamado de sistema de irrigação de sub-

superfície. A irrigação de sub-superfície difere da sub-irrigação. Nesta modalidade a zona 

radicular da planta é irrigada através do controle do nível do lençol freático. 

Freqüentemente, os sistemas de irrigação por gotejamento exigem 

projeto, administração e manutenção mais acurados do que os outros métodos de irrigação. 

Sistemas de micro aspersão ou nebulização: Os sistemas de micro 

aspersão empregam micro aspersores para aplicar a água como se fossem pequenos borrifos 

ou névoa. São usados, principalmente, para pomares e plantações de citros. O sistema de 

liberação de água é semelhante àquele usado nos sistemas de gotejamento, ou seja, não se 

molha toda a superfície do solo. 

Os sistemas de micro aspersão são adaptáveis para a maioria das 

culturas. Mas, devido ao seu custo inicial relativamente alto, eles são usados principalmente 

onde: 

 

 a água é escassa ou cara; 

 os solos são arenosos, rochosos ou difíceis de serem nivelados; 

 as culturas são de alto custo e necessitam de um alto grau de controle da água no solo 

onde são produzidas. 
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Os sistemas de micro aspersão apresentam várias vantagens potenciais 

sobre outros sistemas, tais como: 

 

 A água é aplicada a taxas baixas, acentuando a penetração da água em solos com baixa 

taxa de percolação; 

 pequenas áreas são molhadas, reduzindo a evaporação da água do solo; 

 menor quantidade de água é necessária para os sistema de micro aspersão quando as 

árvores ou outras plantas de grande espaçamento são jovens (menos do que nos 

métodos de superfície ou por aspersão); 

 reduz o crescimento de ervas daninhas nas partes do solo que não são molhadas; 

 aplicações de água pouco intensas e freqüentes podem manter a água do solo dentro de 

uma pequena escala de oscilação que pode acentuar o crescimento e o lucros de 

algumas culturas; 

 aplicações diárias ou freqüentes de água mantém uma reduzida concentração de sal na 

água do solo, uma vez que os sais se movimentam para as bordas exteriores da área 

molhada, possibilitando o uso de água salina em escala maior do que é possível com 

outros métodos. 

 

Todos os sistemas apresentam algumas desvantagens, mas os métodos 

de irrigação localizada (micro irrigação) apresentam algumas desvantagens peculiares e 

potenciais, ou seja: o entupimento do emissor é o mais sério e isto afeta a taxa e a 

uniformidade da aplicação da água, aumenta os custos de manutenção e resulta em redução do 

rendimento da colheita se não for detectado e corrigido. Algumas medidas preventivas 

incluem filtragem da água e seu tratamento químico, limpeza periódica das canalizações e 

inspeção de campo. 

Outros problemas potenciais dizem respeito ao acúmulo de sal perto 

das plantas, limitação na distribuição de água do solo e no desenvolvimento das raízes das 

plantas e altos custos. 
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3.1.1.4 Sub Irrigação 

Em regiões úmidas, a possibilidade de realizar drenagem é essencial a 

fim de permitir o cultivo produtivo nos solos. A drenagem é necessária para possibilitar as 

condições de movimentação para o preparo e plantio de canteiros na primavera e para garantir 

ambiente adequado para o crescimento da planta durante o período de cultivo. Drenagem 

excessiva pode retirar a água de que a planta necessitará mais tarde na época oportuna e pode 

aumentar a perda de nutrientes do solo (lixiviação). Nos locais em que a superfície e a sub-

superfície permitem, os sistemas podem ser projetados e manejados para desempenhar ambas 

as funções de drenagem e de irrigação. Os componentes do sistema de manejo do nível do 

lençol freático incluem uma combinação de poços de observação abertos e drenos de manilha 

na sub-superfície. Estes sistemas de manejo do nível do lençol de água regulam o escoamento 

da drenagem para evitar drenagem excessiva (over-drainage). Água também pode ser 

acrescentada para aumentar o nível do lençol freático a fim de fornecer água para a zona 

radicular. Durante os períodos de chuvas pesadas o nível da saída da drenagem pode ser 

ajustado para rápida drenagem a fim de diminuir o risco de dano às plantas. Sistemas que 

combinam sub irrigação e drenagem podem ser economicamente exeqüíveis para certos solos, 

nos quais sistemas individuais de irrigação podem não ser econômicos. 

Os sistemas de manejo do nível de lençol freático são mais adequados 

para campos que apresentam declividades menores do que 2%. Uma barreira natural, 

impermeável, deve existir abaixo da superfície e a profundidade de menos de 3 metros. Estas 

condições geralmente ocorrem em áreas úmidas e sub-úmidas, em que períodos de água 

excessiva e de déficit de água do solo podem ocorrer dentro de um mesmo período de cultivo. 

A quantidade de água necessária para um projeto bem elaborado com o 

de manejo do lençol de água é aproximadamente a mesma que é exigida pelos sistemas de 

irrigação por aspersão, embora o primeiro geralmente requeira menor consumo de energia, 

uma vez que a água não é aplicada sob pressão. 

Idealmente, um sistema de irrigação é projetado para aplicar uma 

determinada quantidade de água de modo que em cada parte da área irrigada a água atinja a 

mesma profundidade. 

Infelizmente, nenhum sistema de irrigação é capaz de aplicar a água 
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com perfeita uniformidade. O maior esforço despendido no projeto de um sistema de irrigação 

é otimizar a uniformidade da aplicação da água. Nos projetos de irrigação de superfície para 

solos uniformes, os limites das taxas de fluxo de água e o comprimento dos sulcos são 

determinados a fim de evitar que a não uniformidade não seja excessiva. Os limites 

hidráulicos (pressão e perda de carga) na rede de tubulação para os aspersores ou para a 

irrigação localizada são determinados da mesma forma. 

Existem pequenas diferenças no consumo de água em relação à maior 

parte das culturas quando irrigadas através de qualquer sistema de irrigação bem projetado e 

manejado. Mas pode haver grande diferença tanto na quantidade de percolação profunda 

quanto no excesso de água que ocorre na superfície. 

Cada sistema de irrigação apresenta vantagens e desvantagens. 

Entretanto, qualquer um dos principais métodos de irrigação pode ser adaptado para uso em 

qualquer plantio irrigado. As restrições principais para os métodos de irrigação de superfície 

são declividade, uniformidade do solo e limitações topográficas. Em terrenos nivelados, 

qualquer sistema pode ser usado. Conforme a declividade do solo aumentar e este se tornar 

menos uniforme, somente aspersão e irrigação localizada se tornam práticos. A distribuição da 

água é mais bem controlada em redes de distribuição (adutoras e linhas laterais) do que em 

canais ou pela superfície do solo (irrigação por sulcos ou por inundação). A uniformidade 

potencial de aplicação da água e a quantidade e qualidade do suprimento de água disponível 

também influenciam a escolha do método de irrigação. 

A consideração final envolvida na seleção de um sistema de irrigação 

diz respeito ao capital e custos operacionais, cultura a ser irrigada e rentabilidade e qualidade 

esperadas da colheita. A variação do capital instalado para os vários tipos de sistemas de 

irrigação é analisada por vários autores. Os aumentos das receitas devem ser suficientes para 

pagar o investimento nos sistemas e os custos operacionais anuais. Os custos com a mão-de-

obra e a energia são os dois componentes mais pesados na composição dos custos 

operacionais. 

 

3.1.2 Casas de Vegetação 

O anseio dos agricultores de cultivar em ambientes protegidos vem 
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desde o século passado. A necessidade de se produzir mais, mesmo durante os períodos 

climáticos não favoráveis, fez com se que procurassem meios de abrigar as plantas dos danos 

provocados pelas intempéries. Daí surgiram as casas de vegetação (estufas), que se difundiram 

rapidamente em todo o mundo com o surgimento do plástico. O sucesso da agricultura 

moderna nos últimos anos está ligado a utilização do plástico, e o seu uso em casas de 

vegetação se constitui em uma das principais aplicações, considerando-se as inúmeras 

vantagens que isto proporciona no desenvolvimento dos cultivos. 

Ao longo do tempo foram surgindo novos tipos e modelos destas 

instalações, de acordo com as particularidades de cada região. 

As técnicas de utilização têm sido constantemente melhoradas, e hoje é 

possível obter resultados altamente significativos, proporcionando excelentes ganhos para os 

agricultores, com elevado grau de produtividade. Proporcionando colheitas nas entressafras e 

obtenção de produtos com melhor aspecto e qualidade. 

As casas de vegetação são construções utilizadas com o intuito de 

aproveitar melhor a radiação solar em benefício do crescimento e desenvolvimento das plantas 

nas épocas em que as condições não são propícias para esta atividade, ou seja, estas 

instalações propiciam a criação de um ambiente artificial que seja adequado ao cultivo plantas. 

A Figura 1 apresenta a foto de uma casa de vegetação para cultivo de 

hortaliças com cobertura e fechamento lateral de plástico. 

 

 

Figura 1 - Casa de Vegetação 
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O desenvolvimento das plantas dentro de casas de vegetação é mais 

acelerado, provocando um aumento no consumo de nutrientes. Assim, é necessário promover 

o seu fornecimento de forma criteriosa, o que impõe um conhecimento mais profundo das 

necessidades de cada cultura e qual é o momento que ocorre a sua assimilação. Fornecer 

nutrientes de forma descontrolada e fora do período de assimilação ou ainda em maior 

quantidade do que a necessária contribui para a salinização dos solos, tornando-os impróprios 

para o cultivo de plantas. 

Entre os inúmeros fatores que afetam uma cultura, as condições 

climáticas são as que mais influenciam na duração de seu ciclo, na sua precocidade, 

produtividade e nas características comerciais. O clima pode ser visto como a resultante de 

diversos fatores. Dentre os fatores climáticos que influenciam no crescimento das plantas 

serão abordados os três de maior importância, ou seja: 

 

 Luminosidade 

 Temperatura 

 Umidade 

 

Luminosidade: A luz solar é um dos fatores climáticos mais 

importantes para a vida vegetal, uma vez que é através da incidência de luz que ocorre o 

processo da fotossíntese, pelo qual as plantas produzem alimentos e outros bens, e desta forma 

possibilitam a vida do homem sobre a terra. Tem-se provado experimentalmente que um 

aumento na intensidade luminosa promove um aumento na atividade fotossintética, o que 

resulta em maior produção de hidratos de carbono, e desta forma, eleva o teor de matéria seca 

nos vegetais. Por outro lado, a falta de luminosidade provoca um maior alongamento celular, o 

que resulta em estiolamento (um aumento em altura e extensão da parte aérea), porém sem 

elevação no teor de matéria seca. 

A luz natural fraca pode ser complementada com luz artificial para 

acelerar o crescimento vegetativo, aumentar a colheita, ou então, melhorar a qualidade da 

planta. Por outro lado, um aumento do período natural da luz pode ser utilizado para estender 

o crescimento vegetativo sobre um período mais longo, adiantar ou retardar o tempo de 

florescimento, e melhorar a qualidade e quantidade de flores. Nota-se, portanto, que a duração 
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do período luminoso (foto-período) influencia diretamente no crescimento vegetativo das 

plantas. 

Temperatura: A temperatura influi no desenvolvimento vegetativo, 

no florescimento, na frutificação, na formação das partes tuberosas ou bulbosas, bem como na 

produção de sementes. 

Cada espécie botânica possui sua própria faixa de temperatura mais 

favorável à germinação, ao crescimento e conseqüentemente, à produção. Desta forma, 

temperaturas abaixo do nível ótimo podem provocar o florescimento prematuro de certas 

hortaliças, prejudicando, ou até impedindo, a produção daquelas partes comerciáveis, como é 

o caso da cebola. Por outro lado, temperaturas acima do nível ótimo podem acelerar o 

florescimento de certas hortaliças, como é o caso das culturas européias de alface.  

Algumas hortaliças de grande expressão econômica para o Brasil, 

dependem de uma variação térmica apropriada, de uma certa termo-periodicidade, durante o 

período de duração de um dia. Ou seja, tais plantas necessitam de temperaturas noturnas mais 

baixas do que as diurnas. Quando estas são cultivadas com temperaturas diurnas e noturnas 

constantes, não se desenvolvem e não produzem bem. 

Umidade: Considerando que a água é imprescindível à vida vegetal e 

corresponde a mais de 90% do peso da maioria das hortaliças, pode-se compreender a 

importância primordial do fator umidade. O grau de umidade do ar influencia na transpiração 

(perda de água pelas folhas) e o teor de umidade do solo determina a absorção de água e de 

nutrientes, afetando decisivamente o desenvolvimento e a produtividade das culturas. 

Dentre os fatores climáticos, a umidade do solo é aquele que pode mais 

facilmente ser controlado pelo agricultor, por meio da pratica da irrigação. Entretanto, o controle 

da umidade relativa do ar exige a utilização de casas de vegetação providas de equipamentos 

especiais. O alto teor de umidade do ar afeta substancialmente o estado fito-sanitário das 

hortaliças, especialmente com relação a ataques de fungos e bactérias patogênicos. A presença 

de ácaros também é afetada, sendo que sua ocorrência é maior sob baixa umidade. 

O cultivo protegido em estruturas como as casas de vegetação pode ser 

classificado em dois tipos de ambientes característicos: 

 

 Ambiente totalmente controlado 
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 Ambiente semi-controlado 

 

Ambiente totalmente controlado: Os ambientes controlados são 

totalmente fechados, altamente técnicos e com controle automatizado da temperatura, 

luminosidade, umidade e outras variáveis ambientais, por meio de sensores acoplados em 

sistemas computadorizados ou não. Neste tipo de ambiente, são oferecidas as melhores 

condições ambientais para o desenvolvimento da cultura. 

Os principais equipamentos e métodos em ambientes totalmente 

controlados são: 

 

 Caldeira 

 Duplo telhado 

 Exaustor 

 Ventilador 

 Umidificador 

 Controlador 

 

Caldeira: Nos dias frios, a calefação é feita mediante a condução do 

vapor de água em tubos de ferro, tanto na parte aérea interna da casa de vegetação, como na 

parte subterrânea. A calefação também é feita com aquecedores a gás, lenha ou óleo diesel. 

Duplo telhado: A parte da casa de vegetação correspondente ao 

telhado, é coberta com dois filmes, distantes um do outro, aproximadamente 10cm. O ar 

quente insuflado entre as duas camadas, isola o ambiente interno das baixas temperaturas 

externas. 

Exaustor: A umidade relativa do ar é controlada através de exaustores 

instalados em uma das paredes da casa de vegetação. Este equipamento também é usado para 

reduzir a temperatura. O ar é retirado na proporção que não cause dano às plantas e nem 

interfira na umidade do solo. 

Ventilador: A ventilação das plantas é feita por meio de ventiladores, 

que distribuem o ar com a mesma intensidade, em todos os pontos da estufa, através de tubos 

perfurados de plásticos. 
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Umidificador: Para o desenvolvimento de determinados tipos de 

plantas e flores, especialmente as de clima tropical, é necessário, a manutenção de temperatura 

elevada com uma umidade relativa do ar alta. Uma das paredes da casa de vegetação é 

formada por duas telas, distantes uma da outra, aproximadamente 30 cm. O espaço é 

preenchido com palha ou argila expandida. No alto, um cano perfurado, percorrendo toda a 

largura da estrutura, umidifica a camada de palha ou argila expandida. A água, depois de 

passar pela camada de material colocado entre as telas, é recolhida em uma calha e 

aproveitada para a mesma função, formando um ciclo. Na parede do lado oposto, exaustores 

retiram o ar do interior da casa de vegetação. A compensação é feita com o ar da parte externa, 

que passa pelo material molhado, tornando-se úmido, proporcionando um ambiente com o 

nível de umidade conforme a necessidade do cultivo. 

Controlador: Todos os equipamentos de controle do ambiente da casa 

de vegetação, tais como termômetro, higrômetro, umidostato, tensiômetro e outros, podem ser 

ligados ao controlador, que através de uma previa programação executa todos as ações e 

movimentos da estufa, tais como: fechar cortinas, ligar irrigação, ligar ventilador, etc. 

 

Ambiente semi-controlado: São aqueles em que o controle das 

condições ambientais é feito manualmente e diariamente com o fechamento e abertura das 

laterais ou lanternins, dependendo da estrutura. 

 

3.2 Sistemas de Controle e Supervisão 

3.2.1 Aspectos Gerais 

A palavra controle surgiu a partir da palavra de origem francesa 

“contrôler”, que denota o ato de fiscalizar, supervisionar e manter o equilíbrio. A necessidade 

de controlar processos deu origem às técnicas de controle e para que se possa entender a 

evolução destas técnicas é preciso compreender seu contexto histórico e econômico. 

O homem sempre buscou simplificar o seu trabalho de forma a 

substituir o esforço braçal por outros meios e mecanismos, de modo a obter uma melhoria da 

qualidade de vida. Com o decorrer da história, compreendeu-se que a criação de novos 

mecanismos, que pudesse substituir o processo produtivo artesanal, poderia ser a chave para o 
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sucesso, o que possibilitaria o alcance de objetivos de forma rápida e econômica. Com esse 

novo paradigma e com a promessa pautada na melhoria da qualidade de vida e liberação do ser 

humano da mão-de-obra braçal, é que em meados do século XVIII, foram desenvolvidas as 

primeiras máquinas que acabaram dando suporte tecnológico para a Primeira Revolução 

Industrial. 

Essa Primeira Revolução Industrial, também conhecida como 

Revolução das Máquinas, ocorreu na Inglaterra, mais precisamente no período de 1760 a 

1850, e foi caracterizada pela transição de um processo predominantemente agrícola de 

subsistência e da produção de bens de consumo para uma sociedade industrializada, 

caracterizada pela introdução de máquinas simples que substituíam a força muscular pela 

mecânica, em tarefas repetidas. 

A Segunda Revolução Industrial se deu com o aperfeiçoamento e a 

implantação das máquinas por toda a Europa no período de 1850 a 1900. Foi caracterizada por 

um grande avanço tecnológico, onde apareceram a locomotiva e o barco a vapor. O primeiro 

trabalho significativo utilizando técnicas de automação, desenvolvido neste período, foi o de 

James Watt, que construiu um controlador centrifugo do tipo pneumático e hidráulico, para o 

controle de velocidade de uma máquina a vapor. 

Somente no século XIX, com o decorrer das necessidades da própria 

evolução, é que surgiram os mecanismos automáticos fixos e as linhas de montagem para 

produção em massa. Em 1950 tais mecanismos eram comandados por circuitos 

transistorizados e em 1960 por computadores, que passaram a trabalhar segundo instruções 

codificadas que lhes eram transmitidas por meio de fita perfurada ou fitas magnéticas.  

O termo automação se difundiu desde a construção das primeiras 

máquinas e se consolidou com a Segunda Revolução Industrial. A etimologia do termo 

“automação” surge de duas derivações: “Autômato”, denominação que se dá a máquinas que 

imitam os movimentos do homem e “Automático”, que se trata dos dispositivos, que uma vez 

regulados adequadamente são capazes de executar determinados trabalhos ou operações, 

inclusive repetidos e em série, sem a intervenção direta do homem. De maneira geral pode-se 

definir automação como sendo a ação de controlar um conjunto de processos repetitivos, que 

são realizados de modo a se atingir um nível de produtividade e qualidade muito mais elevado 

do que um processo em que as ações são comandadas de forma individualizada através da 
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intervenção do operador. 

A técnica de controle é um conceito e emprega um conjunto de 

elementos por meio dos quais se constroem sistemas ativos capazes de atuar com eficiência 

ótima sobre o processo produtivo utilizando as informações recebidas do meio sobre o qual 

atuam. Com base nas informações, o sistema calcula a ação corretiva mais apropriada para a 

execução da ação. Esta é uma característica de sistemas em malha fechada, conhecidos como 

sistemas com realimentação, ou seja, aquele que mantém uma relação expressa entre um valor 

da saída e um valor de entrada de referência do processo. Essa relação entrada/saída serve para 

corrigir eventuais valores de saída que estejam fora dos valores desejados. Para tanto, são 

utilizados controladores que, por meio da execução algorítmica de um programa ou circuito 

eletrônico, comparam o valor atual com o valor desejado (set-point), efetuando o cálculo para 

ajuste e correção. 

A ação de controle pressupõe a presença de três componentes básicos, 

cuja principal característica é a realimentação das informações requeridas para o controle do 

processo através de um controlador, conforme ilustra a Figura 2. 

 

PROCESSO

SENSORATUADOR

CONTROLADOR

F

CONTROLADOR

 
Figura 2 - Diagrama de blocos de um Sistema de Controle 

 

Sensor: É definido como sendo um dispositivo sensível a um 

fenômeno físico, tal como: temperatura, umidade, luz, pressão, etc. Por meio desta 

sensibilidade, os sensores enviam um sinal para os dispositivos de medição e controle. Caso 
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exista a necessidade de medir uma grandeza a partir de um fenômeno físico que envolva uma 

grandeza física que não seja de natureza elétrica, tem-se, conceitualmente, a necessidade de se 

utilizar um transdutor, que se caracteriza por um dispositivo capaz de responder ao fenômeno 

físico, ou estímulo, de forma a converter a sua magnitude em um sinal elétrico, proporcional à 

amplitude desse estímulo. Os transdutores também são conhecidos como conversores de 

sinais. 

Atuador: Os atuadores são dispositivos a serem acionados para 

executarem uma determinada força de deslocamento ou outra ação física qualquer definida 

pelo sistema controlador. Estes dispositivos são os elementos através dos quais o controlador 

atua sobre o processo. Podem ser magnéticos, hidráulicos, pneumáticos, elétricos ou de 

acionamento misto. A título de exemplo, temos: válvulas e cilindros pneumáticos, válvulas 

proporcionais, motores, aquecedores, entre outros. 

Controlador: É o elemento responsável pela aquisição dos sinais 

enviados pelos sensores, seu processamento e o envio de comandos para os atuadores. Eles 

podem ser microprocessados ou não. 

Todo sistema de automação segue um principio comum, em que o 

gerenciador do processo é realimentado de informações resultantes da conclusão de cada 

tarefa, de forma a redimensionar ou reorientar a etapa seguinte, com o objetivo de alcançar o 

resultado final mais próximo possível daquele para o qual o dispositivo foi instruído a executar 

através de informações codificadas. Um exemplo de sistema que desempenha a função de 

controlador é o sistema de supervisão e controle, que possui a característica de uma plataforma 

multitarefa e de tempo real, podendo executar inúmeras tarefas diferentes simultaneamente e 

com um tempo de reposta extremamente curto, situado na faixa de milésimos de segundo. 

 

3.2.2 Unidades de Aquisição e Controle 

As unidades de aquisição e controle são constituídas de pequenos 

computadores capazes de realizar tarefas programadas e com um grau de liberdade suficiente 

para atender as variações necessárias aos diferentes estágios dos sistemas por eles comandados 

ou controlados. Operam com base nos dados de entrada, que são informações obtidas através 

de sensores instalados nas máquinas e fornecem sinais de saídas, que se constituem em sinais 
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dos atuadores necessários para a operação dos equipamentos e máquinas. Em seus 

processadores são executados algoritmos de controle. Cada unidade de aquisição e controle 

forma um centro remoto inteligente com decisões autônomas quando as soluções estão 

previstas e também podem aceitar decisões externas provenientes de outro microprocessador, 

ou de um computador de maior porte que esteja executando um programa destinado ao 

comando de várias unidades de aquisição e controle. 

O alcance de sua estrutura logística fica condicionado ao tamanho do 

projeto lógico do processador e quanto maior for a sua capacidade, maiores serão as condições 

para realizar programas complexos, tendo em vista que sua sofisticação depende da variedade 

de informações que podem ser processadas simultaneamente. 

Para isto, a estrutura logística precisa ocupar um espaço maior, ou seja, 

ela necessita ocupar um número maior de compartimentos, ou células de trabalho, a fim de 

permitir a abertura de tantos caminhos quantos forem necessários para processar toda a 

informação requerida pelos diversos estágios da programação, sem que haja 

congestionamentos prejudiciais ao encaminhamento dos dados de acordo com suas 

prioridades. 

As prioridades estão associadas a regras que compõem a formação da 

base logística de dados e ajudam na construção de estruturas que estejam dentro das 

exigências da formulação das soluções, estabelecendo polarização energética de toda a área de 

trabalho do processador, para que o processamento se organize dentro de uma dinâmica 

estabelecida e seja aprovado pelo estágio superior, que por sua vez necessita de uma base de 

dados sólida a fim de atender todas as variações energéticas, criadas por um modelo 

matemático que vai se sofisticando e exigindo dados cada vez mais precisos e complexos para 

o controle estatístico a que está submetido cada estágio de processamento no interior de toda a 

estrutura logística. 

 

3.2.2.1 Microcontroladores 

Os microcontroladores são unidades de processamento digital, ideais 

para aplicações localizadas e são projetados de tal forma que são capazes de proporcionar a 

solução para uma vasta quantidade de problemas realizando as operações lógicas e aritméticas 
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necessárias. São dispositivos eletrônicos praticamente autônomos necessitando de um número 

mínimo de dispositivos periféricos para realizar suas tarefas. 

Os processadores operam sobre dados que adquiridos através de portas 

de entrada analógicas ou digitais e fornecem os sinais de saída correspondentes através de 

outras portas digitais ou analógicas. 

A estrutura básica de um microcontrolador, apresentada na Figura 3, 

compreende uma ULA (Unidade Lógica Aritmética), uma memória de programa do tipo ROM 

(Read Only Memory), um conjunto de registradores de uso geral e de uso específico em RAM 

(Random Access Memory), um conjunto de portas de entrada e de saída e uma estrutura 

interna de barramentos compreendendo os barramentos de programa, de dados e de endereços 

e um barramento de controle. 
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Figura 3 - Estrutura básica de um microcontrolador 

 

O programa executado pelo microcontrolador é armazenado em 

formato binário na memória de programa, que é composta de um conjunto de posições 

sucessivas com capacidade para armazenar oito bits cada uma. 



34 

Cada posição da memória de programa é capaz de armazenar um 

código binário que representa uma instrução a ser executada pelo microcontrolador ou algum 

parâmetro que esteja associado à mesma. 

Durante a execução de um programa o microcontrolador lê 

seqüencialmente os códigos de instrução presentes na memória de programa, as decodifica e 

as executa. Durante este processo, pode ocorrer a necessidade de leitura ou escrita de dados na 

área de memória destinada aos registradores ou o acesso a portas de entrada ou de saída. 

Uma característica que diferencia os microcontroladores dos 

microprocessadores é o fato do primeiro ter sido concebido empregando uma arquitetura 

denominada Harvard, na qual, a área de memória de dados é separada da área de memória de 

programa, enquanto que a outra arquitetura existente, denominada Von Newman, geralmente 

empregada nos microprocessadores, é caracterizada pelo uso de uma única área de 

endereçamento, isto é, toda a área de memória pode ser utilizada tanto para o armazenamento 

de programa como o armazenamento de dados. Portanto, na arquitetura Harward o barramento 

por onde trafegam os bits relativos aos códigos de programa é separado do barramento pelo 

qual trafegam os bits de dados. Esta característica proporciona aos microcontroladores uma 

maior velocidade de processamento, quando comparado com microprocessadores do mesmo 

porte, tornando-os mais atrativos em aplicações de controladores. A grande maioria dos 

Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) disponível no mercado utiliza 

microcontroladores. 

Outra característica importante dos microcontroladores e que lhes 

acrescenta maior versatilidade é o fato de incorporarem na própria Unidade Central de 

Processamento (CPU) alguns elementos periféricos, tais como: contadores, portas de entrada e 

saída, conversores analógico/digitais, portas de comunicação serial síncrona e assíncrona, e 

dispositivos para a supervisão de sua operação (watchdog). 

 

3.2.2.2 Microcontroladores da MICROCHIP 

Uma família de microcontroladores tipo PIC composta de vários 

circuitos integrados que empregam um núcleo processador comum é produzida pela 

Microchip Technology Incorporation. Estes componentes eletrônicos fazem parte de uma 
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categoria de microcontroladores que incorporam todos os circuitos necessários para a 

realização completa de um sistema de processamento digital programável. 

Estes microcontroladores são fabricados em uma única pastilha (chip) 

e montados em encapsulamentos de plásticos ou cerâmicos providos de pinos para sua 

conexão com outros componentes que façam parte da aplicação, sendo que o número de pinos 

está relacionado com as funcionalidades oferecidas em cada modelo. Numa mesma pastilha 

estão incluídos todos os elementos básicos que constituem um sistema microprocessador, ou 

seja: 

 

 Unidade Central de Processameto 

 Memória de Programa 

 Memória de Dados volátil 

 Memória de Dados permanente 

 Portas de Entrada e Saída 

 Temporizadores 

 Barramentos 

 

Unidade Central de Processamento (CPU): Esta unidade é 

responsável por todo o funcionamento do microcontrolador. Ela interpreta e executa as 

instruções de programa e tem capacidade de realizar operações lógicas e aritméticas. 

Memória de Programa: Na memória de programa são gravados os 

códigos das instruções do programa a ser executado. São memórias permanentes, isto é, 

mantêm o conteúdo dos dados nelas gravados mesmo quando não estão sendo alimentadas 

eletricamente. Os microcontroladores estão disponíveis na versão de memória de programa do 

tipo EPROM/OTP (memória somente de leitura eletricamente programável/programável uma 

única vez) e na versão de memória de programa do tipo FLASH (memória somente de leitura 

e eletricamente reprogramável). A capacidade da memória de programa em bytes varia de 

acordo com o modelo de microcontrolador. 

Memória de Dados volátil: É uma memória do tipo RAM, ou seja, 

memória de acesso aleatório. É uma memória volátil, isto é, perde seus dados quando deixa de 
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ser alimentada eletricamente e nela são mapeados os diversos registradores de escrita e leitura 

do microcontrolador. Sua capacidade varia de acordo com o modelo de microcontrolador. 

Nesta memória são mapeados os registradores de uso geral, os 

registradores de uso especial da CPU, os temporizadores e as portas de entrada e saída. 

Memória de Dados permanente: A maioria dos microntroladores da 

Microchip incorporam uma memória de dados permanente, normalmente implementada a 

partir de memória do tipo flash. Esta memória pode ser utilizada pelo usuário para guardar 

parâmetros do programa ou até mesmo dados que precisam ser mantidos mesmo quando o 

microcontrolador não está sendo alimentado eletricamente. 

Portas de Entrada e Saída: As portas de entrada e saída são 

constituídas de linhas de entrada ou saída de sinais digitais e são conectadas a pinos do 

encapsulamento do circuito integrado do microcontrolador. Para a família de 

microcontroladores da Microchip, os estados lógicos dos sinais a serem colocados nas linhas 

das portas de saída devem ser escritos em registradores associados às portas que estão 

mapeados no espaço de memória dos registradores. Da mesma forma, os estados presentes nas 

linhas das portas de entrada podem ser utilizados pela CPU lendo-se registradores que também 

estão mapeados no espaço de memória dos registradores. É o conjunto de linhas que constitui 

as portas de entrada e saída que permite o microcontrolador interagir com dispositivos 

periféricos a ele conectado, isto é, estas linhas podem, por exemplo, acionar relés de comando, 

enviar pulsos de tensão para algum componente, indicar o estado de alguma chave, etc. 

Temporizadores: Os temporizadores são contadores de pulsos 

provenientes da própria CPU ou de algum circuito externo e servem para gerar sinais de 

temporização para o programa ou para a aplicação ou ainda operarem como contadores de 

eventos externos. 

Barramentos: Internamente à CPU existem quatro barramentos, ou 

seja, o barramento de programa, o barramento de endereço, o barramento de dados e o 

barramento de controle. Por meio destes barramentos a CPU lê e executa os códigos de 

programa, opera sobre os dados da aplicação e se comunica com as portas de entrada e saída. 

Além dos elementos básicos, os diferentes modelos podem incluir 

circuitos adicionais, tais como: conversor analógico/digital, comparador de tensão, gerador de 

sinal PWM (Pulso modulado em largura) e portas de comunicação serial. 
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Todas estas características fazem com que esta família de 

microcontroladores seja adequada para aplicações onde se pretende um menor número de 

componentes para uma máxima funcionalidade. 

Os modelos de hardware e de programação desta família podem ser 

melhor entendidos através de um diagrama de blocos apresentado na Figura 4, que 

corresponde à arquitetura do PIC16F84. 

 

 

Figura 4 - Diagrama de blocos do PIC16F84 

 

As principais características do PIC16F84 são: 1024 posições de 

memória de programa do tipo flash com 14 bits cada, 64 bytes de memória tipo RAM onde 

são mapeados os registradores de uso específico e de uso geral, 64 bytes de memória tipo 

EEPROM para armazenamento de dados permanentes, um temporizador/contador e duas 
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portas de entrada e saída. 

Este microcontrolador é encapsulado em um circuito integrado de 18 

pinos, sendo que 13 deles estão disponíveis para serem independentemente configurados como 

entrada ou saída digitais e estão agrupados em duas portas, denominadas: PORTA (RA0-RA4) 

e PORTB (RB0-RB7). 

Alguns pinos das portas têm múltipla função, ou seja, o pino RA4 pode 

ser utilizado para a entrada do contador, os pinos RB0 e RB4 a RB7 podem gerar interrupções 

da CPU sendo que os pinos de RB4 a RB7 também podem gerar interrupções por mudança de 

seus estados. 

Os demais pinos são utilizados para a alimentação do circuito 

integrado (VDD e VSS), para o circuito oscilador que gera o sinal de relógio o qual controla o 

funcionamento do microcontrolador (OSC1 e OSC2) e um pino para o sinal externo de re-

arme (MCLR). 

A pinagem do encapsulamento tipo DIP18 do PIC16F84 é apresentada 

na Figura 5 

 

 

Figura 5 - Pinagem do PIC16F84 

 

Uma requisição externa de interrupção é o processo pelo qual o 

microcontrolador pode atender a ocorrência de eventos assíncronos e desviar a execução do 

programa principal para uma rotina de serviço que esteja associada à mesma, através deste 

processo ele é capaz responder a estímulos provenientes do hardware externo. 

O temporizador/contador (TMR0) presente nesta CPU é um contador 
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binário crescente de 8 bits. Este contador pode operar como temporizador contando pulso de 

nível alto do sinal do relógio da CPU ou como contador quando contando pulsos de um sinal 

externo aplicado no pino RA4. Os pulsos fornecidos ao TMR0 podem passar por um divisor 

programável denominado Prescaler. Quando programado, ao ocorrer estouro de seu contador, 

pode gerar pedidos de interrupção para a CPU. 

 

3.2.2.3 Microcontroladores da ATMEL 

Uma outra família de microcontroladores que emprega uma arquitetura 

denominada AVR RISC é produzida pela Atmel Corporation. Assim como a família de 

microcontroladores da Microchip, esta família emprega um núcleo de processador comum 

com um conjunto de 90 instruções. Esta família inclui vários encapsulamentos de plástico ou 

de cerâmica dotados de 8 a 64 pinos. Algumas das principais vantagens desta família são: 

execução das instruções em apenas um ciclo de máquina, proporcionando maior velocidade de 

execução dos programas, inclusão de vários recursos e periféricos no mesmo circuito 

integrado, capacidade de operarem com baixos níveis de tensão de alimentação e reduzido 

consumo corrrente, ou seja, são componentes que apresentam baixo consumo de potência 

elétrica na sua operação. Os componentes que integram esta família podem ser da série 

ATtiny, AT90S e ATmega. 

Os componentes da série ATtiny estão disponíveis em versões com 

recursos limitados e são adequados para aplicações em sistemas alimentados por baterias. Já 

os componentes da série AT90 têm capacidade intermediária e são praticamente equivalentes 

aos seus competidores da Microchip. Por outro lado, os componentes que compõem a série 

ATmega são, na grande maioria, microcontroladores dotados de uma série de recursos e 

possuem grande capacidade de memória de programa e de dados, tornando-os adequados para 

aplicações em que os programas apresentam elevado grau de complexidade e realizam 

cálculos utilizando variáveis de ponto flutuante. A arquitetura de hardware do 

microcontrolador AT90S4433, um dos microcontroladores da série AT90, é apresentada na 

Figura 6. 

O AT90S4433 é o concorrente que mais se aproxima do PIC16C73A, 

apresentando o mesmo espaço de memória de programa, os mesmos recursos de hardware 
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internos e o mesmo número de pinos no encapsulamento, porém, possui maior espaço de 

memória de dados, seu conversor analógico/digital, de 6 canais, é de 10 bits e pode ser 

alimentado por uma faixa de tensão mais ampla (4 a 6 Volt), enquanto que no PIC16C73 há 

um conversor analógico/digital, de 8 canais, de 8 bits e sua alimentação tem que estar 

compreendida entre 4,4 a 5,5 Volt. 

 

 

Figura 6 - Diagrama em blocos do AT90S4433 
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Os principais elementos que compõem a sua arquitetura interna são: 

memória de programa do tipo “flash” com capacidade de 4K bytes, 256 bytes de memória de 

dados do tipo EEPROM, 128 bytes de memória de dados do tipo RAM, 32 registradores de 

uso geral, 64 registradores de uso específico, dois temporizadores/contadores flexíveis, uma 

porta de comunicação serial do tipo UART (Transmissor e Receptor Assíncrono Universal), 

um comparador analógico e 20 linhas de entrada e saída distribuídas em 3 portas de I/O. Os 32 

registradores de uso geral podem ser acessados diretamente pela ULA, permitindo que até dois 

deles possam ser utilizados diretamente e simultaneamente em operações lógicas e aritméticas 

da ULA, característica esta, que lhe confere melhor desempenho na execução programas. 

O seu encapsulamento compreende um circuito integrado de 28 pinos é 

apresentado na Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Pinagem do AT90S4433 

 

Todas estas características fazem com que este componente seja mais 

apropriado do que o modelo mencionado do seu competidor quando a aplicação demanda 

maior espaço para variáveis e maior precisão no processo de aquisição de dados analógicos. 
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3.2.2.4 Programação de Microcontroladores 

Como em qualquer sistema microprocessado, os microcontroladores 

executam tarefas que estão definidas através de um programa gravado em sua memória de 

programa. 

Um programa é constituído de um conjunto de instruções que a CPU 

executa seqüencialmente quando está em operação. Cada instrução, codificada através de 

palavras binárias de 8, 12 ou 14 bits, indica uma ação correspondente do microcontrolador. 

Tanto os microcontroladores da família PIC como os da família 

ATMEL possuem uma arquitetura do tipo RISC de alto desempenho, compreendendo um 

conjunto reduzido de instruções. Os conjuntos de apenas 35 instruções do PIC e de 90 

instruções para o ATMEL tornam a programação para estes dispositivos bastante simples e de 

rápido aprendizado. 

A arquitetura de programação destes microcontroladores é composta 

de dois elementos básicos: o mapa de memória de programa, ponteiro de programa e pilha e o 

mapa de memória de registradores. No primeiro mapa se encontram: o contador de programa, 

que é utilizado para apontar a posição do próximo código de programa a ser executado 

(program counter), uma pilha de registradores (stack), que é destinada ao armazenamento das 

posições de retorno de execução do programa quando este é desviado para a execução de sub-

rotinas e o espaço de memória de programa onde deve ser gravado o programa em código 

binário. No segundo mapa, compreendendo um espaço de memória de escrita e leitura de 8 

bits, se encontram: um conjunto de registradores de uso especial (special file registers) e um 

espaço para uso geral e armazenamento de dados (general purpose file registers). 

A geração do código de programa para os microcontroladores pode ser 

realizada empregando-se linguagens de baixo ou de alto nível. As programações em 

linguagem de máquina e linguagem assembly são os dois tipos de programação em baixo 

nível. Na programação em linguagem de máquina, o programador monta o código executável, 

composto por palavras binárias, a partir de uma tabela contendo o código de cada instrução da 

CPU. Este tipo de programação é complexo e demorado, sendo usado, geralmente, para 

criação de pequenos programas e normalmente é utilizado em processos de aprendizagem. 

A programação em linguagem assembly, mais amigável para o 
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programador, permite a criação de código executável em três fases distintas. Inicialmente são 

criados os arquivos fonte do programa, no formato texto e usualmente com extensão ASM e 

INC, contendo os comandos a serem executados pelo microcontrolador utilizando os 

mnemônicos das instruções da CPU e diretivas do programa montador em uso. Em seguida o 

programa fonte é compilado através do programa montador assembly. O resultado obtido 

nesta fase é um arquivo de código objeto em linguagem de máquina com endereçamentos 

temporários. Finalmente o código objeto é ligado por um programa relocador a uma biblioteca 

de funções e os endereços relativos são substituídos por valores válidos e em conformidade 

com o hardware onde será executado. 

 
 

 

Figura 8 - Programação Assembly 

 

A Figura 8 apresenta o fluxograma para a geração de código 

executável para microcontroladores da família PIC. Sem perda de generalidade, este 

fluxograma também se aplica na geração de código para a família ATMEL. 
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3.2.3 Sistemas Supervisórios 

Os sistemas supervisórios são programas de computador 

desenvolvidos para realizar o controle, monitoramento e o gerenciamento de informações de 

sistemas industriais, proporcionando a visualização dos valores instantâneos das variáveis do 

processo através de interfaces gráficas.  

Através destes programas o operador pode realizar coleta de 

informações relativas à operação de qualquer tipo de equipamento e a partir das mesmas 

monitorar e controlar com precisão a operação do sistema, proporcionando o gerenciamento 

de forma rápida e eficiente de todo o sistema de produção. 

Embora seja possível controlar sistemas de maneira eficiente sem o 

emprego de sistemas supervisórios há o inconveniente de não se dispor de recursos de 

monitoramento, supervisão e aquisição de dados com extrema confiabilidade que são de 

grande importância para o gerenciamento de processos. 

Atualmente existem diversos tipos de programas supervisórios dotados 

de tecnologia HMI (Human Machine Interface) e SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition), que são utilizados para o controle de processos nas mais diversas áreas. 

Para se realizar uma boa escolha de um programa supervisório levam-

se em consideração diversos fatores, tais como, sistemas operacionais em que podem ser 

executados e a confiabilidade do suporte técnico oferecido pelo seu fabricante. Entende-se 

como suporte técnico eficiente a capacidade do fornecedor em prover constantes atualizações 

e proporcionar de forma rápida o fornecimento de módulos adaptadores de comunicação para 

novos equipamentos ou protocolos. 

Na Figura 9 são apresentados os principais tipos de sistema supervisão. 

 

3.2.3.1 Sistema SCADA 

A palavra SCADA é utilizada para caracterizar um sistema de controle 

de processo em tempo real com capacidade de aquisição de dados e supervisão. 

Os primeiros sistemas desenvolvidos com essa tecnologia permitiam 

informar periodicamente o estado corrente do processo industrial, monitorando sinais 

representativos de medidas, parâmetros e estados de dispositivos, através de um painel de 



45 

lâmpadas e indicadores, sem que houvesse qualquer tipo de interface da aplicação com o 

operador. 

 

 

Figura 9 - Tipos de Supervisórios existentes no mercado 

 

Com a evolução tecnológica, os computadores assumiram um papel de 

gestão na aquisição e no tratamento de dados. Os sistemas SCADA atuais utilizam tecnologias 

de computação e comunicação para automatizar o monitoramento e o controle dos processos, 

efetuando aquisição de dados em ambientes complexos apresentando-os ao operador, de modo 

amigável, através de Interfaces Homem-Máquina (HMI). 

Os sistemas SCADA, instalados em microcomputadores PC, 

melhoram a eficiência do processo uma vez que disponibiliza o estado do sistema, em tempo 

real, através de um conjunto de interfaces gráficas de usuário (GUI), permitindo a tomada de 

decisões apropriadas, quer automaticamente, quer por iniciativa do próprio operador. 

 

3.2.3.2 Elipse SCADA 

O Elipse SCADA é um programa que foi desenvolvido para criação de 

aplicativos de supervisão e controle de processos podendo ser executado em qualquer 

plataforma (sistema operacional). Possui um ambiente orientado a objetos e é de fácil 

configuração. 
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Este programa está disponível em diversas versões, sendo que a mais 

adequada para aplicações de grande porte, que envolvam um grande número de variáveis e a 

necessidade de recursos de animação e operação remota é o Elipse PRO. 

O Elipse PRO está disponível para as plataformas Windows 95, 98, 

ME, NT,2000 e XP. 

Quando o projeto a ser desenvolvido apresenta telas com detalhes 

gráficos pesados e muitas variáveis, é necessário que se disponha de uma configuração 

mínima para um computador do tipo PC. A Figura 10 apresenta a configuração sugerida pelo 

fabricante. 

 

 

Figura 10 - Configuração mínima para o Elipse PRO 

 

Por se tratar de um programa comercial, o Elipse PRO é 

comercializado com uma chave de segurança (Hardkey) a ser instalada na porta paralela do 

computador. Quando não se dispõe desta chave o programa é executado com limitação no 

número de variáveis (Tags) e a aplicação nele desenvolvida só pode ser executada durante 10 

minutos. 

A criação de uma aplicação no Elipse PRO envolve a configuração de 

vários elementos do programa que são descritas a seguir. 

 

3.2.3.2.1 Tela Principal 

Uma interface de usuário é realizada através de uma tela principal, que 

pode conter vários elementos ou objetos. Os objetos podem ser do tipo: animação, display, 
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gauge, slider e gráfico de tendência. Estes elementos facilitam a criação de aplicativos para a 

realização do controle de qualquer processo. A Figura 11 apresenta a tela principal do Elipse 

Windows, mostrando uma das telas de uma aplicação que está sendo desenvolvida, onde se 

pode identificar os elementos principais. 

 

 

Figura 11 - Característica da Tela Principal 

 

A Barra de Titulo mostra o diretório e o nome da aplicação, bem como 

o título da tela que está sendo editada. A Barra de Ferramentas permite a execução de 

determinadas tarefas rapidamente, tais como: salvar o aplicativo, abrir o organizer, obter 

ajuda, executar a aplicação e entre outros, sem a necessidade de recorrer ao uso dos menus. A 

Barra de Telas mostra o título da tela corrente e permite alternar entre as telas desenvolvidas 

para a aplicação através de uma caixa de lista (List Box) que mostra o nome de todas as telas 

existentes. A Barra de Status mostra informações relacionadas com a área da tela que está 

sendo editada, indicando as coordenadas da posição do mouse em relação à tela editada. Os 

Objetos de Tela são componentes que podem ser inseridos na tela para visualizar e atuar sobre 
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as variáveis que contêm dados provenientes dos periféricos externos. 

 

3.2.3.2.2 Administração e Organização da Aplicação 

O Elipse PRO permite uma visão simples e organizada de toda a 

aplicação através de uma concepção estrutural denominada Organizer, que auxilia na 

configuração de todos os objetos envolvidos em uma aplicação. 

 

 

Figura 12 - Propriedades do Organizer 

 

A estrutura do Organizer pode ser comparada à árvore de diretórios do 

Gerenciador de Arquivos do Windows. Através dele é possível visualizar todos os 

componentes do projeto e seus respectivos atributos, listando-os em uma estrutura hierárquica 

e em forma de árvore conforme é mostrado na Figura 12. Todos os objetos presentes na 

aplicação são agrupados de acordo com seus tipos que se comportam como pastas em um 

sistema de arquivos. Os principais tipos de objeto são: Tag, Tela, Alarme, Receita, Histórico, 

Relatório, Driver, Base de Dados e Aplicação Remota. 

A Barra de Ferramentas (ToolBar) é composta de botões que permitem 
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a realização repetitiva de determinadas tarefas sem a utilização de menus. Os botões, dispostos 

da esquerda para a direita, possuem as seguintes propriedades: Delete – Apaga um elemento 

da área de trabalho, Duplicate – Duplica um elemento da área de trabalho, App Browser – 

Abre uma janela que contém as funções e os atributos de todos os objetos, Cross Reference – 

Mostra as referências cruzadas entre objetos, Compile – Compila um script corrente 

retornando informações relativas a erros de programação, Build – Compila todos os scripts 

que ainda não tenham sido compilados, Rebuild All – Compila toda a aplicação. 

Para facilitar a criação de scripts, esta barra também contém os botões: 

If, Else...If, Else, For...Next, While...Wend e Repeat...Until. 

A partir do Organizer é possível visualizar todas as características da 

aplicação que esta sendo desenvolvida apenas selecionando a raiz Aplicação, como mostra a 

Figura 13. Selecionada uma aplicação, todas as suas propriedades são apresentadas em uma 

árvore localizada no lado direito do Organizer. 

 

 

Figura 13 - Propriedades Gerais da Aplicação 

 

3.2.3.2.3 Tag 

Todas as variáveis numéricas ou alfanuméricas envolvidas em uma 

aplicação do Elipse PRO são denominadas Tag. Existem vários tipos tag, cada uma com uma 

função específica. Através das tags que contêm dados provenientes de equipamentos externos 

é possível, por exemplo, criar gráficos de tendências ou de barras e atualizar displays ou 

gauges, proporcionando uma melhor compreensão do processo que está sendo controlado. 

Para facilitar a operação sobre tags estão disponíveis três objetos 

básicos: SetPoint que altera o conteúdo de uma tag, Slider que altera o valor de uma tag 

representando-o graficamente como um potenciômetro e o Button  que operam com tag lógica, 
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que geralmente é utilizada, por exemplo, para comandar as ações de liga e desliga em motores. 

Conforme mostra a Figura 14, o Elipse PRO dispõe de oito tipos de 

tag. 

 

 

Figura 14 - Tipos de Tag 

 

Tag PLC – São utilizadas para trocar dados com equipamentos que 

têm a estrutura de um PLC (Controlador Lógico Programável). Para serem utilizados é 

necessário configurar um adaptador de comunicação apropriado para o dispositivo externo 

com o qual se deseja comunicar. A sua configuração envolve o estabelecimento do tipo de 

registro que se pretende acessar e a operação que se deseja realizar sobre ele, ou seja, ler ou 

escrever. Para o supervisório estas tags podem representar qualquer tipo de variável do 

processo, que pode ser uma entrada ou uma saída, digital ou analógica. 

Tag DDE – São utilizados para realizar a troca de dados entre o Elipse 

PRO e outras aplicações, tais como, Excel, Matlab, Word, Access. Este tipo de tag utiliza o 

serviço disponível no sistema operacional Windows, denominado DDE (Troca Dinâmica de 

Dados), através do qual é possível realizar a troca de dados entre diferentes aplicações que 
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estejam disponíveis no computador. Este recurso é extremamente útil quando se deseja 

realizar a troca de dados entre diferentes aplicações que estejam sendo executadas pelo 

sistema operacional. 

Tag RAM – São utilizadas para criar variáveis numéricas ou 

alfanuméricas na memória RAM. As variáveis criadas por este tipo de tag são voláteis, o que 

quer dizer que as mesmas existem enquanto a aplicação está sendo executada.  

Tag DEMO – Através deste tipo de tag é possível criar variáveis que 

podem ser utilizadas em processos de simulação. Seus valores iniciais podem ser definidos 

pelo usuário ou serem atribuídos de forma aleatória conforme uma curva escolhida. Sua 

configuração é auxiliada pela caixa diálogo apresentada na Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Configuração de Tag DEMO 

 

Na sua configuração é necessário fornecer o limite inferior e superior 

de seu valor, o intervalo de tempo de sua atualização e freqüência de sua varredura. 

Esta tag pode ser utilizada em objetos de tela para, por exemplo, 

mostrar os quadros de uma animação em sincronismo com a variação de seu valor. 
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Tag BLOCO - Este tipo de tag possui as mesmas características da tag 

do tipo PLC, ou seja, realiza a troca de informações com os dispositivos externos através de 

adptadores de comunicação. Sua principal característica é permitir que várias tags tenham seus 

valores lidos ou escritos simultaneamente, proporcionando uma redução no tempo médio de 

varredura das variáveis e a conseqüente otimização do uso do meio físico de comunicação. 

Sua aplicação é comum quando se necessita configurar vários tags do 

tipo PLC de maneira idêntica, alterando apenas os seus endereçamentos. 

Tag EXPRESSÃO – Com o auxílio deste tipo de tag é possível 

realizar cálculos envolvendo as variáveis do processo, atribuindo-se à mesma uma expressão 

matemática ou relacional. As equações a ela atribuída podem  se referir a qualquer tipo de 

variável, numérica, alfanumérica ou ainda a tags ou atributos. 

Tag MATRIZ – Através deste tipo de tag é possível criar uma matriz 

ou um vetor de dados que podem ser utilizados para a realização de cálculos ou para o 

armazenamento de dados. 

Os valores presentes em uma tag do tipo MATRIZ podem ser de forma 

individual, associando a cada célula desta matriz um tag. 

Tag CRONO – São utilizadas para a criação de objetos do tipo 

cronômetro que incorporam operações básicas para contagem de tempo e de temporização. A 

contagem pode ser crescente ou decrescente. Sua aplicação típica é de temporização, 

permitindo que uma determinada tarefa seja executada quando o valor do contador atingir um 

determinado valor. 

 

3.2.3.2.4 Telas 

A principal tarefa do programador na criação de uma aplicação no 

Elipse PRO é a criação de Telas. Quando se inicia a criação de uma nova aplicação o 

programa cria automaticamente uma tela em branco. Uma tela pode ser caracterizada como 

sendo uma janela para monitoramento de um sistema, onde serão inseridos diversos Objetos 

de Tela que proporcionarão a interface entre o usuário e o processo a ser controlado. A 

configuração de uma tela é auxiliada através de uma caixa de diálogo conforme mostra a 

Figura 16. 
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Figura 16 - Propriedades de Tela 

 

Através do Organizer é possível visualizar todas propriedades das telas 

desenvolvidas em um certo aplicativo. Selecionando-se o nome de uma tela na estrutura 

hierárquica em forma de árvore do Organizer aparece no lado direito todas as propriedades da 

mesma. A partir desta funcionalidade é possível definir suas propriedades, ou seja, atribuir um 

nome para a tela, se ela será a tela inicial da aplicação, atribuir ao seu fundo uma figura do 

tipo BMP, JPG ou GIF, ajustar sua largura e altura, estabelecer a posição em que esta será 

mostrada na tela do monitor de vídeo do computador. 

O Elipse PRO é um programa orientado a objetos onde todos os 

elementos que compõem uma aplicação são objetos que possuem propriedades e métodos, 

característica que possibilita acompanhar o estado do sistema controlado em tempo real 

através de interfaces gráficas de usuário (GUI), que estão relacionadas com as variáveis do 

processo. Este software possui um ambiente orientado a objetos que melhora a eficiência do 

processo. Portanto, são definidos Objetos de Tela que operam como elementos gráficos com 

capacidade de mostrar e controlar o estado das variáveis de um processo. A Figura 17 

apresenta os objetos de tela disponíveis na versão 2.23. 
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Todos os objetos de tela possuem propriedades comuns, por exemplo, 

a página de tags, através da qual os tags são relacionados com os objetos de tela, a página de 

moldura, que possibilita a criação de uma caixa em volta do objeto com diferentes estilos 

visuais, tais como, borda, efeito tridimensional, título e outros e a página de tamanho e 

posição, onde se podem configurar algumas características de posicionamento do objeto e 

outras especificações genéricas. 

 

 

Figura 17 - Objetos de Tela e Propriedades 

 

3.2.3.2.5 Alarmes 

Os alarmes disponíveis no supervisório têm como objetivo informar 

aos usuários sobre as anomalias ou mudanças de estado no processo, de forma que possam ser 

tomadas as medidas corretivas necessárias a fim de superá-las e restabelecer o equilíbrio no 

desenvolvimento do processo. 

Todas as tags do Elipse PRO possuem uma página de configuração de 

alarme, conforme mostra a Figura 18. Através desta página é possível configurar até quatro 
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valores da variável e suas prioridades, LOLO (baixo crítico), LOW (baixo), HI (alto) e HiHi 

(alto crítico). Estes valores são utilizados para gerar eventos, sinalizando ocorrências que estão 

relacionadas com o valor da variável, possibilitando tomadas de decisão apropriadas através 

de scripts ou simplesmente informando o operador deste sistema. 

 

 

Figura 18 - Configuração de Alarmes 

 

Os objetos de tela do tipo Alarme permitem a monitoração do sistema 

em tempo real através da visualização daqueles que estão ativos. 

Os alarmes podem ser separados em grupos de forma que os eventos 

relacionados aos mesmos podem ser gravados em arquivos separados. Quando são utilizadas 

conexões à Internet é possível enviar valores de tags para clientes SNMP (Simple Network 

Management Protocol) na ocorrência de alarmes. 

 

3.2.3.2.6 Receita 

As receitas são objetos que podem ser utilizados quando há a 

necessidade de controlar um processo onde os valores das tags enviadas a determinados 
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periféricos são sempre constantes ou quando se faz necessário criar modelos que possuam um 

determinado número de tags e seus valores devem ser salvos para posteriormente configurar 

um processo especifico. Portanto, as receitas têm como função básica ler e gravar arquivos em 

disco rígido, sua utilização típica é o armazenamento de dados de um processo. Os arquivos 

gerados em disco rígido podem guardar qualquer tipo de informação, tais como, identificação 

dos operadores e senhas, valores de inicialização de tags e etc.. 

O armazenamento e recuperação de dados podem ser iniciados 

manualmente, por exemplo, acionando-se um botão em uma tela, ou dinamicamente, através 

da ocorrência de algum evento de sistema. Com isso, a aplicação de receitas para realizar o 

controle economiza tempo, remove a necessidade de entrada repetitiva de dados e ajuda a 

eliminar erros que são causados freqüentemente por falhas humanas. 

Cada nova receita criada dentro de uma aplicação aparece abaixo da 

opção Receita na árvore do organizer. Ao selecionar uma receita específica, suas propriedades 

gerais são mostradas ao lado direito da árvore, onde podem ser configurados o nome e a 

descrição da receita, o arquivo onde serão armazenados os valores das tags e as tags que estão 

selecionadas para o modelo da receita corrente. 

Após selecionar as variáveis que serão controladas pela receita, é 

necessário configurar os diferentes valores que cada tag armazenará. Esta operação é realizada 

acionando-se o botão Editar, que disponibiliza uma janela do lado direito conforme mostra a 

Figura 19. Para criar um novo conjunto de valores para os tags, basta acionar o botão Nova 

receita e especificar o nome que esse conjunto de valores terá no quadro Descrições. Após este 

procedimento, para se alterar os valores dos tags basta clicar no tag desejado e editar o mesmo 

com o novo valor desejado. 

 

3.2.3.2.7 Históricos 

Os históricos são utilizados quando se deseja armazenar os dados 

coletados em um processo para serem utilizados em análises futuras. É possível criar quantos 

arquivos de históricos forem necessários e cada um deles conectados a diversos tags. Cada 

arquivo de histórico criado possui uma taxa de amostragem que define a freqüência (tempo de 

escrita) em que os dados serão escritos no arquivo. 
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Figura 19 - Configuração de Receitas 

 

O Elipse PRO dispõe, basicamente, de dois tipos de históricos: 

Contínuo ou em Batelada. O primeiro realiza o armazenamento de dados continuamente 

durante toda a execução da aplicação e o segundo é utilizado para processos em Batelada e 

precisa de um comando via script para ser iniciado e terminado. Para definir o histórico como 

sendo do tipo batelada basta apenas selecionar Processo de Batelada nas propriedades gerais 

do mesmo. 

Da mesma forma que os outros objetos, quando um histórico criado é 

selecionado na árvore do Organizer, suas propriedades principais são mostradas ao lado direito 

desta mesma tela, como mostra a Figura 20. 

Após realizar a configuração das propriedades do histórico, pode-se 

escolher o modo como os dados serão mostrados em tela. O botão Análises permite a 

visualização dos dados salvos em disco em forma gráfica, que também pode ser chamado com 

a função Analisys() através de um script e pelo botão CEP, que chama o Controle Estatístico 

de Processos, a fim de proceder uma análise estatística dos dados coletados salvos no 

histórico. 

Na árvore do Organizer, abaixo do respectivo histórico criado, é 

possível visualizar o item de Análise Histórica (HAnálises). 
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Figura 20 - Propriedades de Histórico 

 

Conforme mostra a Figura 21, a Análise Histórica se sub-divide em 

três objetos: Consulta, Plotagem e Relatório. Ao selecionar HAnálises suas propriedades serão 

mostradas ao lado direito da árvore do Organizer. O conteúdo desta janela é apresentado na 

Figura 22 e mostra que outras seis janelas de propriedades podem ser abertas para 

configuração. 

Geral – Nesta janela, são apresentadas as opções gerais da Análise 

Histórica, onde se definem as propriedades de exibição das janelas de Análise História, os 

tipos de janelas de diálogo (dialog), que podem ser modal e não modal. As modais não 

permitem acesso a outras janelas sem o seu prévio fechamento e o estilo da janela, como 

sendo redimensionável, ou seja, são dotadas de botões para minimizar e maximizar. 



59 

 

Figura 21 - Árvore do Organizer - Históricos 

 

 

 

Figura 22 - Páginas de Análise Histórica 

 

Gráfico – Nesta janela, são apresentadas as opções para configurar a 

aparência dos dados registrados quando mostrados em gráficos. As propriedades dos gráficos 

a serem ajustadas são: cores de réguas, dos textos, do fundo, da grade e dos eixos, escalas dos 

eixos X e Y. Além destas propriedades, também é possível habilitar a exibição das réguas 

inferior, superior, lateral esquerda e lateral direita. 



60 

Penas – Nesta página, penas são relacionadas com as tags ou os 

atributos que serão mostrados no gráfico, associando-os aos eixos X e Y. A diferenciação de 

cada pena e ajustada através de suas cores e forma. 

Configurações – Nesta página, é especificado o arquivo de histórico 

que será utilizado na análise. Quando a opção Processo de Batelada estiver assinalada na 

página principal do histórico, deve-se configurar também qual das bateladas deverá ser 

utilizada na análise. 

Consulta – Nesta página, se configuram os intervalos de tempo que 

serão utilizados para consultar o arquivo de histórico, onde se pode selecionar datas 

específicas ou utilizar todo o arquivo de histórico. 

Impressão – Nesta página, são definidas as opções de impressão da 

Análise Histórica. 

 

3.2.3.2.8 Relatórios 

Este é o módulo através do qual o usuário pode criar relatórios 

personalizados, podendo conter dados que são armazenados em arquivos de históricos ou 

alarmes ou arquivos de bateladas. A emissão de relatórios pode estar ligada a um evento de 

tempo ou data através da utilização de scripts. 

Conforme mostra a Figura 23, existem quatro opções para o tipo de 

relatório. Podendo ser do tipo Texto, que imprime os dados no formato texto, do tipo Gráfico, 

que imprime os dados na forma gráfica, do tipo Formatado, que imprime os dados coletados 

pelas tags em tempo real e do tipo Análise Histórica, que cria um relatório na tela do 

computador para análise gráfica de dados históricos. 

Para inserir um relatório em uma aplicação, basta selecionar a opção 

Relatórios na árvore da aplicação do Organizer e escolher a opção novo. Assim, será aberta a 

janela de escolha que é apresentada na Figura 23. 

Todos os relatórios possuem Ficha de Consulta (Query), onde se 

especifica o intervalo de busca de dados e Ficha de Configurações (Settings), onde se 

especifica o arquivo de dados ou de bateladas. 
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Figura 23 - Escolha do tipo de Relatório 

 

3.2.3.2.9 Adaptadores de Comunicação 

Os adaptadores de comunicação ou drivers de comunicação são 

módulos com processamento independentes ou threads e são empregados para a comunicação 

com dispositivos externos específicos. Eles podem ser fornecidos pela Elipse Software. 

Quando se tratar de caso muito específico, deve ser desenvolvido pelo próprio usuário através 

de kits de desenvolvimento em linguagem C++. O Elipse SCADA não impõe restrições 

lógicas quanto ao número de equipamentos e respectivos adaptadores de comunicação para 

uma mesma aplicação. Portanto, em uma mesma aplicação podem ser utilizados vários tipos 

de conexão através de portas seriais, portas ethernet, modens ou outras redes específicas. 

Os drivers são classificados em duas categorias: drivers de I/O, que 

dependem do tipo de equipamento externo e drivers de rede, que dependem do tipo de 

conexão de rede. 

Os adaptadores de comunicação fornecidos pela Elipse Software são 

arquivos executáveis do tipo DLL (Dinamic Link Library) contendo funções que são 

executadas a partir de chamadas do programa supervisório. Cada arquivo vem acompanhado 

de um arquivo de ajuda no formato texto para orientar o programador na fase de configuração. 

A instalação de um novo driver em uma aplicação é bastante simples. 

Basta selecionar a opção Drivers na árvore hierárquica do Organizer e em seguida selecionar a 

opção Novo. Com este procedimento, o Elipse PRO disponibiliza uma janela onde o 
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programador dever preencher campos relativos ao nome do arquivo do adaptador e de seus 

parâmetros de comunicação. Durante a fase de configuração o programador pode fazer uso da 

opção Help, que utiliza o arquivo de ajuda em formato texto. 

 

3.2.3.2.10 Database 

O Elipse PRO oferece as funcionalidades necessárias para se criar e 

manipular banco de dados através de recursos OBDC (Open Database Connectivity) e DAO 

(Data Access Objects). Ferramentas de auxílio ao programador, conhecidas como Wizards, 

auxiliam no processo de conexão e configuração de uma base de dados. Entre as bases de 

dados suportadas, as mais importantes são: SQL Server, Access, Oracle e DBase. A interface 

de banco de dados do Elipse PRO também possibilita a integração com sistemas corporativos 

do tipo ERP (Enterprise Resource Planning), o  aplicativo SAP é um deles. 

Através deste recurso um ou vários bancos de dados relacionais podem 

coletar e escrever dados provenientes dos tags em tempo real. As informações armazenadas no 

banco de dados podem ser escritas, lidas ou modificadas em variáveis do processo. Da mesma 

maneira, os valores das variáveis de processo podem ser armazenados em base de dados 

através de scripts. 

 

3.2.3.2.11 Usuários 

O sistema de gerenciamento e segurança do Elipse PRO para Windows 

é baseado no usuário. A cada usuário é atribuída uma senha (password) e um nível (level) de 

segurança. Existem 999 níveis de segurança. Esta funcionalidade assegura que os usuário 

somente terá acesso a certas áreas da aplicação. As senhas e os níveis de acesso são gravados 

em um arquivo criptografado. 

O acesso do usuário para certas funções depende do nível de segurnaça 

a ele atribuído. Isto é, usuário com nível 1 é considerado um superusuário. Um superusuário 

tem acesso à função UserAdministration(), que permite criar, modificar e remover atributos de 

outros usuários. Usuários com nível de segurança inferior, somente têm acesso a esta função 

para modificar sua senha. 
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Um usuário somente pode acessar o sistema após a sua autenticação, 

que é realizada através da função Login(), Esta função disponibiliza os campos necessários 

para a autenticação do usuário em uma tela de entrada, onde o usuário deve fornecer o seu 

nome de usuário (LoginName) e a sua senha (password). Para o usuário se retirar do sistema 

deve ser executa a função Logout(). O Elipse PRO não permite acesso simultâneo de usuários, 

ou seja, ele é monousuário. 

 

3.2.3.2.12 Aplicações Remotas 

Uma funcionalidade importante do Elipse PRO é o fato de permitir a 

comunicação entre aplicações, isto é, aplicações distintas podem compartilhar objetos de 

dados entre si. O compartilhamento é realizado na forma de Cliente/Servidor usando 

diferentes meios físicos e protocolos de comunicação. Os meios de acesso podem ser através 

de modem, wireless, serial ou ethernet e os protocolos podem ser TCP/IP, IPX/SPX ou Dial-

Up Networking. 

Este serviço se baseia no conceito de Aplicações Remotas, onde os 

dados de uma aplicação servidora são acessados por um cliente, podendo realizar a leitura e 

escrita em qualquer parâmetro que seja disponibilizado. Uma estrutura de sockets permite que 

por um mesmo canal de comunicação trafeguem dados on-line e também seja realizada a 

transferências de arquivos de dados e imagens. Para estabelecer um canal de comunicação 

entre uma aplicação servidora e uma aplicação cliente é necessário instalar e configurar um 

driver de rede apropriado. Os drivers mais utilizados no Elipse PRO são apresentados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Drivers de Comunicação para Aplicações Remotas 

Driver Descrição 

IPX.DLL Comunicação através de rede com protocolo Novell ® IPX/SPX 

SERIAL.DLL Comunicação por cabo serial ou fibra ótica 

DIALUP.DLL Comunicação através de linha discada (Dial-Up Networking) 

TCPIP.DLL Comunicação via Ethernet com protocolo TCP/IP 
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3.2.3.2.13 Scripts 

Scripts são módulos de linguagem Elipse Basic onde se definem linhas 

de código que serão responsáveis pela realização de ações ou eventos específicos. Os objetos 

que admitem a edição de script são: Aplicação, Tags, Telas, Objetos de Tela, Alarmes, Drivers 

e Aplicações Remotas. A página para edição de script de um objeto é apresentada na Figura 

24. 

 

Figura 24 - Página de edição de Script 

 

Para facilitar a edição de Scripts estão disponíveis uma série de botões 

de comando nas barras de ferramentas do Organizer, do App Browser e do X-Reference. 

O App Browser é um recurso que permite navegar por toda a 

aplicação, através de uma árvore de objetos do lado esquerdo de uma janela, conforme a 

apresentada na Figura 25. Do lado direito desta mesma janela, são apresentados os seus 

atributos e as funções de cada objeto. Esta ferramenta pode ser utilizada para copiar algum 

atributo ou função do objeto para dentro da janela de edição de script corrente. 

A ferramenta X-Reference possui a mesma estrutura do App Browser, 
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entretanto, quando é selecionado o objeto na árvore do lado esquerdo da janela, suas 

referências são listadas à direita. 

 

 

Figura 25 - Janela do App Browser 

 

3.3 Fundamentos de Redes Neurais Artificiais 

Redes Neurais Artificiais são técnicas computacionais que apresentam 

um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que 

adquirem conhecimento através da experiência. Uma grande rede neural artificial pode ter 

centenas ou milhares de unidades de processamento; já o cérebro de um mamífero pode ter 

muitos bilhões de neurônios. 

 

3.3.1 O Neurônio Biológico 

O sistema nervoso humano é formado por um conjunto extremamente 

complexo de células, os neurônios. Eles têm um papel essencial na determinação do 

funcionamento e comportamento do corpo humano e do raciocínio. Os neurônios são 

formados pelos dendritos, que são um conjunto de terminais de entrada, pelo corpo central e 

pelos axônios, que são longos terminais de saída. A Figura 26 apresenta o esquema dos 

constituintes de uma célula. 
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Figura 26 - Esquema de uma célula neuronal 

 

Os neurônios se comunicam através de sinapses. Sinapse é a região 

onde dois neurônios entram em contato e através da qual os impulsos nervosos são 

transmitidos entre eles. Os impulsos recebidos por um neurônio ‘A’, em um determinado 

momento, são processados, e atingindo um dado limiar de ação, este neurônio ‘A’ dispara, 

produzindo uma substância neurotransmissora que flui do corpo celular para o axônio, que 

pode estar conectado a um dendrito de um outro neurônio ‘B’. O neurotransmissor pode 

diminuir ou aumentar a polaridade da membrana pós-sináptica, inibindo ou excitando a 

geração dos pulsos no neurônio ‘B’. Este processo depende de vários fatores, como a 

geometria da sinapse e o tipo de neurotransmissor. 

Em média, cada neurônio forma entre mil e dez mil sinapses. O 

cérebro humano possui cerca de 1011 neurônios, e o número de sinapses é de mais de 1014, 

possibilitando a formação de redes muito complexas. 

 

3.3.2 O Neurônio Artificial 

O neurônio artificial é uma unidade de processamento conectada por 

canais de comunicação que estão associados a determinado peso. A unidade faz operações 
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apenas sobre seus dados locais, que são entradas recebidas pelas suas conexões. O 

comportamento inteligente de uma rede neural artificial vem das interações entre as unidades 

de processamento da rede. 

Uma unidade de processamento conforme proposta por McCulloch 

(1943) é apresentada na Figura 27 e de acordo com Mendes Filho (1999), sua operação pode 

ser resumida da seguinte maneira: 

 

• Sinais são apresentados à entrada;  

• cada sinal é multiplicado por um número, ou peso, que indica a sua influência na saída 

da unidade;  

• é feita a soma ponderada dos sinais que produz um nível de atividade;  

• se este nível de atividade exceder um certo limite (“threshold”) a unidade produz uma 

determinada resposta de saída.  
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Figura 27 - Esquema da unidade de McCulloch 

 

Seja a existência de um número ‘p’ de sinais de entrada na unidade de 

McCulloch apresentada na Figura 27, onde as entradas são X1, X2, ..., Xp, os pesos são W1, W2, 

..., Wp possuindo valores reais e, a existência de um limitador ‘t’ com sinais assumindo valores 

booleanos (0 ou 1). 

Neste modelo, o nível de atividade ‘a’ será dado por: 

  

 pp XWXWXWa ⋅+⋅⋅⋅+⋅+⋅= 2211  (1) 
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A saída ‘y’ será dada por: 

 

 
tasey
tasey

<=
≥=

0
1

 (2) 

 

A maioria dos modelos de redes neurais possui alguma regra de 

treinamento, onde os pesos de suas conexões são ajustados de acordo com os padrões 

apresentados. Em outras palavras, elas aprendem através de exemplos. 

Arquiteturas neurais são tipicamente organizadas em camadas, com 

unidades que podem estar conectadas às unidades da camada posterior. 

 

3.3.3 Histórico e Arquiteturas de Redes Neurais Artificiais 

Um histórico resumido sobre redes neurais artificiais, apresentado por 

Mendes Filho (1999) e Martino (1999), afirma que o assunto inicia-se com três importantes 

publicações, desenvolvidas por: McCulloch e Pitts (1943), Hebb (1949), e Rosemblatt (1958). 

Estas publicações introduziram o primeiro modelo de redes neurais simulando ‘máquinas’, o 

modelo básico de rede de auto-organização, e o modelo ‘Perceptron’ de aprendizado 

supervisionado, respectivamente. 

Alguns historiadores consideram que houve uma lacuna no 

desenvolvimento deste assunto durante as décadas de 1960 e 1970, e um reinício de 

publicações nesta área com os trabalhos de Hopfield (1982) relatando a utilização de redes 

simétricas para otimização, e de Rumelhart, Hinton e Williams (1986) que introduziram o 

poderoso método de treinamento chamado backpropagation. Entretanto, para se ter um 

histórico completo, devem ser citados alguns pesquisadores que realizaram importantes 

trabalhos nestes períodos, especialmente sobre modelos de redes neurais em visão, memória, 

controle e auto-organização, dentre eles, Amari, Anderson, Cooper, Cowan, Fukushima, 

Grossberg, Kohonen, Von der Malsburg, Werbos e Widrow. 

O modelo matemático simplificado de McCulloch, com apenas um 

neurônio apresentado na Figura 27 possuía apenas uma saída (s), que era uma função degrau 

(threshold) da soma de suas diversas entradas (e). Pitts e McCulloch (1947) criaram redes 
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interligando vários elementos processadores (neurônios de McCulloch) e demonstraram que 

estes eram capazes de executar ações complexas quando conectados a outros elementos 

semelhantes. 

Hebb (1949) sugere que a alteração da eficiência sináptica é a base do 

aprendizado, através do seguinte postulado: "Quando uma célula ‘A’ está suficientemente 

próxima para excitar uma célula ‘B’ e, repetida ou persistentemente toma parte no disparo 

desta, algum processo de crescimento ou mudança metabólica ocorre em uma ou ambas as 

células, de modo que a eficiência de ‘A’ em excitar ‘B’ é aumentada". Então, segundo Hebb, 

uma determinada conexão somente é reforçada se tanto as células pré-sinápticas quanto as 

pós-sinápticas estiverem excitadas. 

Rosemblatt (1958) mostra o modelo dos ‘Perceptrons’. Nele, os 

elementos processadores (neurônios) estão organizados em duas camadas (uma para entrada e 

outra para saída) totalmente conectadas entre si (ver Figura 28). 

 

Camada de saída

Camada de Entrada

 

Figura 28 - Perceptrons de Rosemblatt 

 

Estas conexões eram direcionadas da camada de entrada para a de 

saída. Rosemblatt observou que o problema era como achar os pesos apropriados das conexões 

entre cada elemento processador (eficiência sináptica estabelecida entre o neurônio pré-

sináptico e o pós-sináptico). Para solucioná-lo, ele criou um algoritmo que alterava estes 
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pesos, de modo a realizar a computação desejada, que foi denominado ‘algoritmo de 

aprendizado’. 

Assim, cada um dos elementos processadores possui uma função 

degrau de ativação, e calcula sua saída a partir de uma soma ponderada de suas entradas. Ou 

seja, a saída sj representa o resultado da soma das n entradas de um elemento processador j. 

 

 ∑
=

=
n

i
jiij Wus

0

 (3) 

 

Onde: 

ui - estado de ativação do elemento processador i 

Wji - peso da conexão entre i e j 

 

Cada uj é dado por : 
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Os Perceptrons funcionam como classificadores de padrões binários 

(0/1). A atualização dos pesos da única camada ajustável de conexões pode ser feita por 

diferentes regras de aprendizado, porém, todas utilizando o mesmo princípio, conforme mostra 

a Equação (5). 

 

 ( ) ijjjiji uutWW ⋅−⋅+= η  (5)  

Onde: 

Wji - peso da conexão entre i e j 

ui - valor da saída do elemento i 

uj - saída do elemento j 

tj - saída desejada do elemento j 

η - constante denominada ‘taxa de aprendizado’ 
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De acordo com este princípio, quando a saída desejada for maior do 

que a saída real, a taxa de aprendizado é adicionada ao peso, caso contrário, é subtraída. Se a 

saída real for igual à desejada, não há mudanças no peso. 

Widrow e Hoff (1960) criam o Adaline (abreviação de ‘Adaptive 

Linear Neurone’), composto de elementos processadores similares aos perceptrons. Logo em 

seguida criam também o Madaline (abreviação de ‘Multilayer Adaline’), que possui uma 

arquitetura onde dois ou mais elementos processadores tipo Adaline são utilizados como 

entrada para um outro elemento tipo Madaline, cuja saída nada mais é do que a resposta de 

maior incidência entre os Adalines, criando a primeira arquitetura de três camadas (ver Figura 

29). 

 

 

Madalane

Adalines

 

Figura 29 - Madaline de Widrow & Hoff 
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O modelo Adaline é similar ao Perceptron. Os elementos 

processadores também são binários, porém, variam em {-1,1}, ou seja, embora o Adaline 

funcione como uma soma ponderada de suas entradas, sua saída é dada por: 

 

 
( ) ( )
( ) ( ) 01

01
≥=
<−=
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 (6)  

 

Minsky (1969) publica seu livro "Perceptrons", divulgando as 

limitações dos Perceptrons. Cada unidade de saída só poderia classificar entradas linearmente 

separáveis e não conseguiria nem mesmo aprender a resolver problemas simples como a 

função XOR (ou-exclusivo). Poucos pesquisadores, como Werbos, Anderson e Grossberg, 

continuaram as pesquisas na área, porém, sem o interesse outrora legado pelos demais 

pesquisadores da comunidade científica internacional. 

Em 1982, a partir da publicação dos trabalhos de Hopfield, que 

aplicava redes neurais em otimização, o interesse na área tornou a crescer. Ele apresentou um 

novo modelo de rede no qual todos os elementos processadores estavam totalmente 

interconectados entre si, como mostrado na Figura 30. 

 

 

 

Figura 30 - Rede de Hopfield 
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O modelo desenvolvido por Hopfield era essencialmente distinto de 

seus predecessores. Este tipo de topologia tornava a rede recursiva pois a saída de cada 

elemento servia como entrada para todas as demais unidades. Era necessário, então, garantir 

que a rede chegasse à estabilidade na ausência de entradas externas. Para tanto, Hopfield 

associou o estado da rede a uma ‘função de energia’ definida por: 

 

 ∑ ∑
≠

⋅⋅−=
j jii

ijji uuTE
)(2

1  (7)  

 

Demonstra-se que a rede de Hopfield funciona de modo a minimizar 

esta função de energia, até alcançar um estado onde ela seja mínima (estável). Isto é possível 

desde que o procedimento de atualização somente reduza (ou mantenha) o valor desta função. 

Este, no entanto, não garante achar o mínimo global de energia, pois, avançar em direção a um 

estado de menor energia que o anterior, pode levar a um mínimo local da mesma (ver Figura 

31). 

Mínimo Global

Mínimos Locais

 

Figura 31 - Mínimos locais de uma função genérica 

 

As redes de Hopfield funcionam como uma memória associativa, onde 

cada padrão a ser memorizado deve ser escolhido à priori e associado a um mínimo da função 

de energia da rede. Porém, na prática, o efeito dos mínimos locais faz com que o padrão 

retornado não necessariamente seja o mesmo do padrão desejado e sim outro qualquer 
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(correspondente a um mínimo local). Um outro efeito colateral ainda pior é que este mínimo 

local pode não corresponder a nenhum padrão desejado de memória. 

 

3.3.4 Processos de Aprendizagem e Algoritmos de Treinamento 

Existem muitas referências sobre a aplicação de redes neurais na 

resolução de diversos problemas, porém, a maioria refere-se à aplicação de um único tipo de 

rede (backpropagation) cujo desempenho já foi testado e aprovado em determinadas 

aplicações. Ao contrário do que se imagina, cada modelo de rede possui diferentes 

propriedades que, devido a características inerentes, as tornam adequadas à resolução de 

determinada classe de problemas. Estes conceitos são de grande valia para a compreensão dos 

padrões que serão apresentados, além de uniformizar os jargões utilizados na área. 

O ‘paradigma conexionista’ procura entender e emular as propriedades 

decorrentes do alto grau de paralelismo e conectividade. As redes neurais são modelos que 

utilizam este padrão na resolução de determinados tipos de problemas. 

Uma rede neural é composta por um elevado número de elementos 

processadores também denominados unidades de processamento, amplamente conectados 

entre si. Cada uma das conexões interliga somente dois elementos processadores, geralmente 

em um único sentido, e possui um valor que determina o grau de conectividade entre estes, 

denominado peso da conexão.  

Deste modo, todo o processamento é realizado de forma distribuída 

entre os elementos processadores da rede, onde cada qual o realiza isolada e paralelamente, 

enviando seu resultado para outras unidades através das conexões entre eles. Por isso, as redes 

neurais também são conhecidas como sistemas de ‘processamento distribuído e paralelo’ 

(PDP). 

A forma pela qual os elementos processadores estão interligados é 

denominada ‘topologia’ ou ‘padrão de interconexão’. Uma rede é dita ‘rígida’ ou fixa quando 

sua topologia não pode variar; caso contrário, é denominada flexível ou ‘plástica’, uma vez 

que poderá crescer e diminuir de acordo com a necessidade do sistema. As redes rígidas são 

mais simples e, conseqüentemente, as mais utilizadas. Um dos maiores problemas em sua 

utilização é determinar o número de elementos processadores a serem utilizados e a topologia 
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das conexões entre eles. Apesar dos inúmeros artigos sobre este assunto, o método mais 

utilizado continua sendo o de tentativa e erro. Existem poucas redes plásticas conhecidas. 

Estas são particularmente úteis quando o problema não é conhecido ou quando ele varia no 

tempo. 

Normalmente, uma rede é dita ‘estática’ quando o peso das conexões 

entre os elementos processadores não pode variar, caso contrário é denominada ‘dinâmica’. As 

redes estáticas são utilizadas na resolução de problemas conhecidos e equacionados. As redes 

dinâmicas possuem mecanismos de ‘aprendizado’, que possibilitam a modificação dos pesos 

de suas conexões de modo a melhorar seu desempenho. Geralmente, quando se quer 

implementar uma rede neural em hardware, utilizam-se redes estáticas. Porém, até chegar ao 

modelo estático ideal, utiliza-se uma rede dinâmica em software. 

A dinâmica ou plasticidade da rede neural pode ser feita de dois modos 

distintos: (i) criação (ou remoção) de novos elementos e/ou conexões, e (ii) modificação nos 

elementos e/ou conexões existentes. Normalmente, modificam-se os pesos das conexões sem 

criar ou remover novos elementos. Porém, a modificação dos pesos pode ser considerada 

como um caso especial do modo (i), pois alterar o valor de uma conexão de zero para qualquer 

outro valor, equivale a criar uma nova conexão, e zerá-la equivale a eliminá-la. Embora isto 

não represente um grande problema do ponto de vista matemático, pode representar um sério 

problema na prática, pois os recursos computacionais são limitados e o tempo de 

processamento é proporcional à quantidade de recursos necessários. 

A capacidade das redes neurais em resolver um determinado problema 

encontra-se embutida na topologia (padrão de interconexão) da rede. Ou seja, o modo pelo 

qual os elementos processadores estão interconectados e os pesos destas conexões determinam 

o problema que uma rede neural é capaz de resolver. 

O processo de síntese de uma rede neural consiste em ‘inicializá-la’ de 

modo a ser capaz de resolver o problema ao qual se destina. A idéia dos métodos de síntese é 

gerar, de uma única vez, o padrão de interconexão capaz de resolvê-lo. Caso contrário, ela 

deve possuir algum processo de treinamento capaz de modificar gradualmente um padrão de 

interconexão inicial, de modo a adaptá-lo à resolução deste problema. A síntese de redes 

neurais é muito aplicada em problemas de otimização, cuja equação de resolução seja bem 

conhecida, enquanto o treinamento se aplica aos demais problemas. É importante ressaltar que 
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as redes treináveis não estão livres do problema de síntese. A ‘inicialização’ dos pesos das 

conexões (síntese) pode ser um fator determinante do sucesso ou fracasso do treinamento 

destas na resolução de um problema. 

Os mecanismos de aprendizado possibilitam a modificação do padrão 

de interconexão de uma rede neural, capacitando-a a resolver um determinado problema. Para 

treinar uma rede neural podem ser utilizados três mecanismos distintos de aprendizado: (a) o 

‘aprendizado supervisionado’, quando são fornecidos integralmente os resultados desejados; 

(b) o ‘aprendizado por reforço’, quando apenas um parâmetro externo de comparação (ou 

medida relativa da adequação) é fornecido para saber se estão agindo corretamente ou 

erroneamente; (c) o ‘aprendizado não-supervisionado’, quando a própria rede é capaz de 

ajustar o seu funcionamento. 

A maioria absoluta das aplicações existentes compõe-se de redes 

neurais com aprendizado supervisionado, que pode ser considerado como a capacidade que a 

rede possui de modificar o seu desempenho a partir da comparação entre a resposta obtida e a 

resposta desejada, conforme apresentado na Figura 32. 

 

REDE NEURAL

REGRA DE
APRENDIZADO

ESTÍMULO RESPOSTA

RESPOSTA DESEJADA  

Figura 32 - Aprendizado em redes neurais supervisionadas 

 

O treinamento supervisionado do modelo de rede ‘Perceptron’, 

consiste em ajustar os pesos e a função degrau (threshold) de suas unidades para que a 

classificação desejada seja obtida. Para a adaptação da função degrau juntamente com os 
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pesos, pode-se considerar o peso como sendo associado a uma conexão, cuja entrada é sempre 

igual à –1, e adaptar o peso relativo a essa entrada. 

Quando um padrão é inicialmente apresentado à rede, ela produz uma 

saída. Após medir a distância entre a resposta atual e a desejada, são realizados os ajustes 

apropriados nos pesos das conexões de modo a reduzir esta distância. Este procedimento é 

conhecido como ‘Regra Delta’ (ver Figura 33). 
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Figura 33 - Regra Delta 

 

Deste modo, tem-se o seguinte algoritmo básico de treinamento: 

• Iniciar todas as conexões com pesos aleatórios; 

• Repitir até que o erro ε seja satisfatoriamente pequeno (ε = e): 

• Para cada par de treinamento (X,d) calcular a resposta obtida O; 

Se o erro não for satisfatoriamente pequeno ε > e, então: 

• Atualizar pesos: 

 

 XWW anteriornovo ⋅⋅+= εη  (8)  
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Onde:  

X - corresponde ao padrão de entrada  

d - resposta deseja da para o padrão de entrada X 

O - resposta obtida 

ε - erro, ou resposta desejada menos a resposta obtida (d - O) 

η - taxa de aprendizado 

 

A taxa de aprendizado η é uma constante positiva e corresponde à 

velocidade do aprendizado. 

A Figura 34 apresenta um esquema do treinamento do Perceptron. 

 

XWW AnteriorNovo ⋅⋅+= εη

F(y)

y

1

0,5 Resposta
ObtidaEntrada ( )∑ ⋅= Entradafy ε

 

Figura 34 - Esquema de Treinamento do Perceptron 

 

As respostas geradas pelas unidades são calculadas através de uma 

função de ativação. Existem vários tipos de funções de ativação, as mais comuns são a função 

rampa, a função degrau, a função degrau bipolar, a função sinal, entre outras. 

As redes que utilizam o treinamento não-supervisionado, por sua vez, 

têm a capacidade de determinar uma correlação entre os possíveis padrões de entrada e são 

particularmente úteis nos problemas em que as entradas variam com o tempo de forma 

conhecida. Podemos considerar este mecanismo de aprendizado como sendo a capacidade que 

a rede possui de abstrair correlações entre os estímulos de modo a obter as respostas desejadas, 

conforme a Figura 35. 

O algoritmo de aprendizado por reforço utiliza uma mistura desses 

dois mecanismos de aprendizado apresentados. 
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REGRA DE
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Figura 35 - Aprendizado em redes neurais não supervisionadas 

 

Basicamente são necessárias três etapas para aplicar redes neurais à 

resolução de um problema qualquer. Na primeira etapa, ou ‘treinamento’, ensina-se a rede a 

resolver um conjunto de padrões de saída associados à padrões de entrada. Na segunda etapa, 

ou ‘teste’, são apresentados padrões de entrada à rede, e as saídas obtidas são comparadas às 

saídas desejadas. Na terceira etapa, ou ‘aplicação’, a rede aprovada é utilizada na resolução do 

problema. A primeira etapa é a única em que há aprendizado e o processo como um todo pode 

se repetir até que a rede obtenha resultados satisfatórios. Normalmente, as etapas mencionadas 

compõem o ‘ciclo de vida’ de uma rede neural, porém, nem todos os tipos de redes utilizam 

este ‘ciclo de vida’. 

Teoricamente, o processo de ‘inicialização’ de uma rede neural pode 

ser ignorado, ou seja, a determinação da topologia e os valores iniciais dos pesos das conexões 

podem ser adotados aleatoriamente. Porém, a prática tem mostrado que estes aspectos são 

fundamentais para seu desempenho. Assim, prefere-se chamar a resolução destes problemas 

de etapa zero, ou ‘síntese’. 

Note-se que a interação entre as etapas é sempre controlada 

empiricamente, não existindo uma metodologia de desenvolvimento de redes neurais. Existe 

também um outro tipo de ‘ciclo de vida’ que pode ser comparado à prototipação. Isto ocorre 

quando a rede é capaz de aprender mesmo durante sua etapa de aplicação, situação na qual a 

rede é dita ‘evolutiva’, pois o aprendizado continua indefinidamente. Porém esta mesma 

denominação também pode ser aplicada às redes que modificam sua topologia durante o 

aprendizado. 

O modelo de elemento processador normalmente possui n entradas e 
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uma única saída (ver Figura 36) e seu processamento consiste em transferir para sua saída um 

valor calculado a partir de outros valores presentes em suas entradas, através de uma função 

denominada ‘função de transferência’. 

Soma            Transf.

ENTRADAS

PESOS

SAÍDAS

 

Figura 36 - Modelo simplificado de um elemento processador 

 

Usualmente, as entradas são combinadas por uma simples soma 

ponderada e transferidas para a saída através de uma função degrau : 

 

 ( )∑ ⋅= pesoentradasdegrausaída  (9)  

 

Existem outras funções de transferência além da função degrau 

(threshold), como a função ‘linear’ e a função ‘sigmóide’, todas apresentadas na Figura 37. 

O valor da saída de um elemento processador em um instante de tempo 

é denominado ‘estado de ativação do elemento processador’. O conjunto dos estados de 

ativação de cada um dos elementos processadores de uma rede neural é denominado ‘função 

de ativação da rede neural’ ou ‘estado de ativação da rede neural’. 

Os elementos processadores são, geralmente, agrupados em pelo 

menos duas camadas. Uma camada para apresentação dos dados à rede (camada de entrada) e 

outra para obtenção dos resultados (camada de saída). A maior parte dos modelos possui, além 
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destas, uma ou mais camadas intermediárias, também denominadas camadas escondidas. 

 

(a) Threshold (b) Linear (c) Sigmóide  

Figura 37 - Funções de transferência: (a) degrau (theshold), (b) linear e (c) sigmóide 

 

As camadas são processadas no sentido da camada de entrada para a 

de saída, de modo que para cada padrão de entrada corresponderá um padrão de saída. 

Normalmente, não existe conexão entre os elementos de uma mesma camada. Esses elementos 

se conectam com os elementos das camadas imediatamente anterior e posterior (ver Figura 

38). Porém, em alguns modelos, os elementos se conectam internamente na camada, ou com 

camadas não adjacentes. 

O número de elementos em uma camada pode variar de um único até 

todos os elementos processadores de uma rede neural (como na rede de Hopfield). 

Uma rede neural pode ser considerada basicamente como uma 

associadora de padrões. Se os padrões de entrada forem iguais aos padrões de saída desejados, 

a rede é denominada ‘auto-associativa’ (ver Figura 39), caso contrário, é denominada ‘hetero-

associativa’ (ver Figura 40). 

É possível encontrar na bibliografia outras classificações de redes 

neurais tais como ‘auto-associador’, ‘associador de padrões’, ‘classificador’, ‘detetor de 

regularidades’, etc., porém, este trabalho será restrito às duas classificações acima, que 

representam os dois extremos possíveis. 
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Figura 38 - Rede neural de cinco camadas 
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Figura 39 - Rede neural auto-associativa 
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Figura 40 - Rede neural hetero-associativa 
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Os padrões são processados de acordo com a topologia das redes 

neurais, que dividem-se em dois tipos distintos: ‘redes sem realimentação’ (feed-foward, não-

recursivas, direcionadas) e ‘redes com realimentação’ (realimentadas, recursivas). Nas redes 

sem realimentação, a informação flui em algum sentido, de modo que ao ser processada por 

um elemento, não mais retorne a ele. Já nas redes com realimentação, a informação processada 

por um elemento, poderá ser novamente utilizada por este. Esta nomenclatura é análoga àquela 

utilizada em circuitos elétricos e eletrônicos. 

A representação gráfica proporciona um meio de saber se uma rede 

neural possui ou não realimentação. As redes sem realimentação podem ser representadas 

graficamente por um diagrama acíclico, já as redes realimentadas são representadas por 

diagramas que possuem ciclos. 

As redes sem realimentação só possuem uma memória de curtíssimo 

prazo, sendo as únicas informações armazenadas, aquelas relativas ao processamento 

imediatamente anterior de cada elemento. Nelas, os padrões de entrada são processados até 

originarem os padrões de saída, e pode-se garantir que a rede chegará ao estado final após o 

processamento de seus elementos.  

Em uma rede realimentada é necessário algum mecanismo capaz de 

garantir que ela oscilará até atingir um estado estável nas suas saídas em um determinado 

intervalo de tempo. 

Observa-se que existe uma certa confusão entre redes realimentadas ou 

não-realimentadas e, redes auto-associativas ou hetero-associativas. Isto deve-se ao fato de 

que, normalmente, as redes hetero-associativas utilizam uma topologia sem realimentação 

(e.g. back-propagation), enquanto que as auto-associativas utilizam topologia com 

realimentação (e.g. Hopfield). 

 

3.3.5 Algoritmo ‘Back-Propagation’ 

Rumelhart e McClelland (1986) publicaram dois volumes do mais 

utilizado livro no assunto: Parallel Distributed Processing. Nele, foi divulgado por Rumelhart 

um modelo desenvolvido por Werbos (1974), e reinventado independentemente por Parker 

(1982), denominado Back-Propagation. Apesar de parecer, em muito, com seu antecessor 
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Perceptrons, difere deste por permitir a utilização de mais de duas camadas de elementos 

processadores (ver Figura 41) sendo, por isso, conhecido também como ‘Perceptron Multi-

Camadas’, ou seja, além das camadas de entrada e saída, podem ser acrescentadas uma ou 

mais camadas intermediárias (ou escondidas). 

Neste modelo, os elementos processadores estão organizados em 

camadas, estando cada elemento de uma camada amplamente conectado à camada 

subseqüente. 

CAMADA DE SAÍDA

CAMADA DE ESCONDIDA

CAMADA DE ENTRADA

 

Figura 41 - Perceptron multi-camadas 

 

O padrão apresentado é propagado até a camada de saída (foward-

propagation), onde é calculado o erro entre a saída obtida e a saída desejada de cada elemento 

processador da camada de saída, como mostra a Equação (10). 

 

 jjj ut −=ε  (10)  

Onde: 

εj - erro de um elemento j 

tj - saída desejada 

uj - saída obtida 
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Este erro é então propagado de volta (backward) para os elementos 

concetados a j através dos respectivos pesos das conexões. Assim, o erro para cada elemento j 

(que não pertença à última camada) pode ser calculado através da soma ponderada de cada um 

dos k erros εk propagados através da conexão Wkj. 

 

 ∑ ⋅=
k

kjkj Wεε  (11)  

Onde: 

εj - erro de um elemento j 

εk - erro de um elemento k 

Wkj - peso da conexão entre k e j 

k - número de elementos conectados a j 

 

A variação dos pesos é dada por: 

 

 jjji uW ⋅⋅=∆ εη  (12)  

Onde: 

∆Wji - variação do erro 

η- coeficiente (ou taxa) de aprendizado 

 

A utilização deste algoritmo denominado backward-error-propagation, 

permitiu treinar redes neurais que possuem camadas intermediárias, resolvendo a principal 

limitação dos ‘Perceptrons’. Este é o padrão de redes neurais mais utilizado em todo o mundo, 

e tem sido aplicado com sucesso nas mais diversas áreas. 

Desde então, a maior parte das pesquisas na área tem se dedicado a 

utilizar variações dos modelos existentes em diversas aplicações. Esta tarefa foi facilitada com 

o advento de ferramentas (principalmente simuladores) para a experimentação destes modelos. 

Dentre os principais modelos que surgiram neste período podem ser destacados o Brain-State-

in-a-Box (BSB) de Anderson, o Self-Organization-Map (SOM) de Kohonen e a Adaptive 

Ressonance Theory (ART) de Grossberg. 
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3.3.6 A Rede Perceptron Multi-Camadas (PMC) 

Quando redes neurais artificiais de uma só camada são utilizadas, os 

padrões de treinamento apresentados à entrada são mapeados diretamente em um conjunto de 

padrões de saída da rede, ou seja, não é possível a formação de uma representação interna. 

Neste caso, a codificação proveniente do mundo exterior deve ser suficiente para implementar 

esse mapeamento. 

Tal restrição implica que padrões de entrada similares resultem em 

padrões de saída similares, o que leva o sistema à incapacidade de aprender importantes 

mapeamentos. Como resultado, padrões de entrada com estruturas similares, fornecidos do 

mundo externo, que levem a saídas diferentes, não são possíveis de serem mapeados por redes 

sem representações internas, isto é, sem camadas intermediárias. Um exemplo clássico deste 

caso é a função ou-exclusivo (XOR). 

Minsky e Papert (1969) analisaram matematicamente o ‘Perceptron’ e 

demostraram que redes de uma camada não são capazes de solucionar problemas que não 

sejam linearmente separáveis. Como não acreditavam na possibilidade de se construir um 

método de treinamento para redes com mais de uma camada, eles concluíram que as redes 

neurais seriam sempre suscetíveis a essa limitação. 

Contudo, o desenvolvimento do algoritmo de treinamento 

backpropagation, por Rumelhart, Hinton e Williams (1986), precedido por propostas 

semelhantes ocorridas nas décadas de 1970 e 1980, mostrou que é possível treinar 

eficientemente redes com camadas intermediárias, resultando no modelo de redes neurais 

artificiais mais utilizado atualmente, as redes Perceptron Multi-Camadas (PMC) treinadas com 

o algoritmo backpropagation. 

Nessas redes, cada camada tem uma função específica. A camada de 

saída recebe os estímulos da camada intermediária e constrói o padrão que será a resposta. As 

camadas intermediárias funcionam como extratoras de características, seus pesos são uma 

codificação de características apresentadas nos padrões de entrada, e permitem que a rede crie 

sua própria representação, mais rica e complexa do problema. 

Se existirem as conexões certas entre as unidades de entrada e um 

conjunto suficientemente grande de unidades intermediárias, pode-se sempre encontrar a 
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representação que irá produzir o mapeamento correto da entrada para a saída através das 

unidades intermediárias (ver Figura 42). 

Como provou Cybenko, a partir de extensões do Teorema de 

Kolmogoroff, são necessárias no máximo duas camadas intermediárias, com um número 

suficiente de unidades por camada, para se produzir quaisquer mapeamentos. Também foi 

provado que apenas uma camada intermediária é suficiente para aproximar qualquer função 

contínua. 

CAMADAS
INTERMEDIARIAS

CAMADA DE
SAÍDA

CONEXÕES

 

Figura 42 - Camadas de uma Rede Neural 

 

Durante o treinamento com o algoritmo backpropagation a rede opera 

em uma seqüência de dois passos. Primeiro, um padrão é apresentado à camada de entrada da 

rede. A atividade resultante flui através da rede, camada por camada, até que a resposta seja 

produzida pela camada de saída. No segundo passo, a saída obtida é comparada à saída 

desejada para esse padrão particular. Se esta não estiver correta, o erro é calculado. O erro é 

propagado a partir da camada de saída até a camada de entrada, e os pesos das conexões das 

unidades das camadas internas vão sendo modificados conforme o erro é retropropagado.  

As redes que utilizam backpropagation trabalham com uma variação 

da regra delta, apropriada para redes multi-camadas, qual seja, a regra delta generalizada. A 

regra delta padrão essencialmente implementa um gradiente descendente no quadrado da soma 

do erro para funções de ativação lineares. Redes sem camadas intermediárias, podem resolver 

problemas onde a superfície de erro tem a forma de um parabolóide com apenas um mínimo. 
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Entretanto, a superfície do erro pode não ser tão simples, como a ilustrada na Figura 43, e suas 

derivadas serem  mais difíceis de serem calculadas. Nestes casos devem ser utilizadas redes 

com camadas intermediárias. Ainda assim, as redes ficam sujeitas aos problemas de 

procedimentos de mínimos locais (hill-climbing). 

 

Superfície de ErroSUPERFÍCIE DE ERRO

 

Figura 43 - Exemplo de Superfície de Erro 

 

A regra delta generalizada funciona quando são utilizadas na rede 

unidades com uma função de ativação semi-linear, que é uma função diferenciável e não 

decrescente. Note que a função degrau (threshold) não se enquadra nesse requisito. Uma 

função de ativação amplamente utilizada nestes casos é a função sigmóide. 

A taxa de aprendizado é uma constante de proporcionalidade no 

intervalo [0,1], pois este procedimento de aprendizado requer apenas que a mudança no peso 

seja proporcional à η. 

Entretanto, o verdadeiro gradiente descendente requer que sejam 

tomados passos infinitesimais. Assim, quanto maior for essa constante, maior será a mudança 

nos pesos, aumentando a velocidade do aprendizado, o que pode levar a uma oscilação do 

modelo na superfície de erro. O ideal seria utilizar a maior taxa de aprendizado possível que 

não levasse a uma oscilação, resultando em um aprendizado mais rápido. 

O treinamento das redes PMC com backpropagation (ver Figura 44) 

pode demandar muitos passos no conjunto de treinamento, resultando um tempo de 

treinamento consideravelmente longo. Se for encontrado um mínimo local, o erro para o 

conjunto de treinamento pára de diminuir e estaciona em um valor maior que o aceitável. Uma 
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maneira de aumentar a taxa de aprendizado, sem levar à oscilação, é modificar a regra delta 

generalizada para incluir o termo ‘momentum’, que é uma constante que determina o efeito 

das mudanças passadas dos pesos na direção atual do movimento no espaço de pesos. 

Desta forma, o termo ‘momentum’ leva em consideração o efeito de 

mudanças anteriores de pesos na direção do movimento atual no espaço de pesos. O termo 

‘momentum’ torna-se útil em espaços de erro que contenham longas gargantas, com curvas 

acentuadas ou vales com descidas suaves, como o apresentado na Figura 43. 

Reiterando, o treinamento supervisionado da rede PMC utilizando 

backpropagation ocorre com a apresentação inicial de um padrão às unidades da camada de 

entrada e a partir desta camada, as unidades calculam sua resposta que é produzida na camada 

de saída, e o erro é calculado. Em seguida, este erro é propagado a partir da camada de saída 

até a camada de entrada, e os pesos das conexões das unidades das camadas internas vão 

sendo modificados utilizando a regra delta generalizada. 

Estes procedimentos podem ser visualizados na Figura 44, que 

apresenta o esquema básico do treinamento de uma rede do tipo Perceptron Multi-Camadas 

(PMC) através do algoritmo backpropagation. 

PADRÃO DE ENTRADA

SAÍDA OBTIDA

A
TI

VI
D

A
D

E

ER
R

O

 

Figura 44 - Esquema de Treinamento Backpropagation 

 

Com isso o erro vai sendo progressivamente diminuído, como pode ser 
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observado na Figura 45. 

Superfície de Erro

 

Figura 45 - Superfície de Erro e Treinamento Backpropagatoin 

 

Depois que a rede estiver treinada e o erro estiver em um nível 

satisfatório, ela poderá ser utilizada como uma ferramenta para classificação de novos dados. 

Para isto, a rede deverá ser utilizada apenas no modo progressivo (feed-forward), ou seja, 

novas entradas são apresentadas à camada de entrada, são processadas nas camadas 

intermediárias e os resultados são apresentados na camada de saída, como no treinamento, mas 

sem a retropropagação do erro. A saída apresentada é o modelo dos dados, na interpretação da 

rede (ver Figura 46). 
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Figura 46 - Utilização da Rede PMC 
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Uma outra limitação refere-se ao tempo de treinamento de redes 

neurais utilizando backpropagation, que tende a ser muito lento. Algumas vezes são 

necessários milhares de ciclos para se chegar à níveis de erros aceitáveis, principalmente se 

estiver sendo simulado em computadores seriais, pois a CPU deve calcular as funções para 

cada unidade e suas conexões separadamente, o que pode ser problemático em redes muito 

grandes, ou com grande quantidade de dados. Muitos estudos estão sendo realizados para 

implementação de redes neurais em computadores paralelos. 

É muito difícil definir a arquitetura ideal da rede, de forma que ela seja 

tão grande quanto o necessário para conseguir obter as representações necessárias, ao mesmo 

tempo pequena o suficiente para se ter um treinamento mais rápido. Não existem regras claras 

para se definir quantas unidades devem existir nas camadas intermediárias, quantas camadas, 

ou como devem ser as conexões entre essas unidades. Para resolver este tipo de problema, 

Algoritmos Genéticos poderiam ser utilizados para encontrar automaticamente boas 

arquiteturas de redes neurais, eliminando muitas armadilhas associadas às abordagens de 

engenharia humana. 

 

3.3.7 Desenvolvimento Passo a Passo de Aplicações de Redes Neurais 

Artificiais 

Os dois primeiros passos do processo de desenvolvimento de redes 

neurais artificiais são a coleta de dados relativos ao problema e a sua separação em um 

conjunto de treinamento e um conjunto de testes. Esta tarefa requer uma análise cuidadosa 

sobre o problema, para minimizar ambigüidades e erros nos dados. Além disso, os dados 

coletados devem ser significativos e cobrir amplamente o domínio do problema; não devem 

cobrir apenas as operações normais ou rotineiras, mas também as exceções e as condições nos 

limites do domínio do problema. 

Normalmente, os dados coletados são separados em duas categorias: 

(a) dados de treinamento, que serão utilizados para o treinamento da rede e (b) dados de teste, 

que serão utilizados para verificar sua performance sob condições reais de utilização. Além 

dessa divisão, pode-se usar também uma subdivisão do conjunto de treinamento, criando um 

conjunto de validação, utilizado para verificar a eficiência da rede quanto a sua capacidade de 
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generalização durante o treinamento, e podendo ser empregado como critério de parada do 

treinamento. 

Depois de determinados estes conjuntos, eles são, geralmente, 

colocados em ordem aleatória para prevenção de tendências associadas à ordem de 

apresentação dos dados. Além disso, pode ser necessário pré-processar estes dados, através de 

normalizações, escalonamentos e conversões de formato para torná-los mais apropriados à sua 

utilização na rede. 

O terceiro passo é a definição da configuração da rede, que pode ser 

dividido em três etapas: 

 

• Seleção do padrão neural apropriado à aplicação. 

• Determinação da topologia da rede a ser utilizada - o número de camadas, o número de 

unidades em cada camada, etc.  

• Determinação de parâmetros do algoritmo de treinamento e funções de ativação. Este 

passo tem um grande impacto na performance do sistema resultante. 

 

Existem metodologias, dicas e truques na condução destas tarefas. 

Freqüentemente estas escolhas são feitas de forma empírica. A definição da configuração de 

redes neurais é ainda considerada uma arte, que requer grande experiência dos projetistas. 

O quarto passo é o treinamento da rede. Nesta etapa, seguindo o 

algoritmo de treinamento escolhido, serão ajustados os pesos das conexões. É importante 

considerar alguns aspectos tais como a inicialização da rede, o modo de treinamento e o tempo 

de treinamento. 

Uma boa escolha dos valores iniciais dos pesos da rede pode diminuir 

o tempo necessário para o treinamento. Habitualmente, os valores iniciais dos pesos da rede 

são números aleatórios, uniformemente distribuídos em um intervalo definido. A escolha 

errada destes pesos pode levar a uma saturação prematura. Nguyen e Widrow (1990) 

encontraram uma função que pode ser utilizada para determinar valores iniciais melhores que 

valores puramente aleatórios. 

Quanto ao tempo de treinamento, vários fatores podem influenciar a 
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sua duração, porém sempre será necessário utilizar algum critério de parada. O critério de 

parada do algoritmo backpropagation não é bem definido, e geralmente é utilizado um número 

máximo de ciclos. Mas deve ser consideradas a taxa de erro médio por ciclo e a capacidade de 

generalização da rede. Pode ocorrer que em um determinado instante do treinamento, a 

generalização comece a degenerar, causando o problema de over-training, ou seja, a rede se 

especializa no conjunto de dados do treinamento e perde a capacidade de generalização. 

O treinamento deve ser interrompido quando a rede apresentar uma 

boa capacidade de generalização e quando a taxa de erro for suficientemente pequena, ou seja, 

menor que um erro admissível. Assim, deve-se encontrar um ponto ótimo de parada com erro 

mínimo e capacidade de generalização máxima. 

O quinto passo é o teste da rede. Durante esta etapa o conjunto de teste 

é utilizado para determinar a performance da rede com dados que não foram previamente 

utilizados. A performance da rede, medida nesta fase, é uma boa indicação de sua performance 

real. 

Finalmente, com a rede treinada e avaliada, poderá ser integrada em 

um sistema do ambiente operacional da aplicação. Para maior eficiência da solução, este 

sistema deverá conter facilidades de utilização como: interface conveniente e facilidades de 

aquisição de dados através de planilhas eletrônicas, interfaces com unidades de processamento 

de sinais, ou arquivos padronizados. Uma boa documentação do sistema e o treinamento de 

usuários são necessários para o sucesso do mesmo.  

Além disso, o sistema deve periodicamente monitorar sua performance 

e fazer a manutenção da rede quando for necessário ou indicar aos projetistas a necessidade de 

retreinamento. Outras melhorias poderão ainda ser sugeridas quando os usuários forem se 

tornando mais familiares com o sistema, e estas sugestões poderão ser muito úteis em novas 

versões ou em novos produtos. 

 

3.3.8 Matlab – Neural Network Toolbox 

Redes neurais artificiais apresentam desenvolvimento recente e um 

incremento significativo nos últimos anos, especialmente na modelagem computacional de 

fenômenos físicos que apresentam dificuldades para sua modelagem clássica. A arquitetura do 



94 

Perceptron Multi-Camadas (PMC) tem se mostrado bastante útil para este tipo de utilização. 

Inicialmente, quando se trabalha com redes neurais artificiais é 

importante efetuar seu desenvolvimento e implementação passo a passo, a fim de 

compreender-se com exatidão o seu funcionamento, adquirindo assim a capacidade necessária 

para interpretação dos resultados, para efetuar os ajustes necessários à rede. Entretanto, este é 

um processo por demais demorado e trabalhoso, exigindo disponibilidade de tempo e meios 

computacionais. 

Após a compreensão do modus operandi das redes neurais, torna-se 

muito mais prático e eficiente, a utilização de subrotinas já existentes e disponíveis para 

implementação de redes neurais e, dentre elas, destaca-se o toolbox de redes neurais artificiais 

existentes no software MATLAB versão 5.2.0.3084. 

 

3.4 Redes de Comunicação de Dados 

O aprimoramento da tecnologia empregada nos computadores e nos 

sistemas de comunicação de dados influenciou profundamente o modo como são organizados 

os sistemas computacionais e, portanto, os sistemas de automação. O conceito antigo de centro 

de computação tornou-se obsoleto e um novo modelo tomou seu lugar. Os modernos sistemas 

de processamento são constituídos de um grande número de computadores autônomos, 

independentes, porém interconectados por redes de comunicação de dados. De acordo com 

Tanenbaum (1996), estes sistemas são chamados de redes de computadores. 

 

3.4.1 Sistemas Distribuídos 

Conforme Moraes e Castrucci (2001), dependendo do número de 

unidades de processamento aplicadas em automação, os tipos de sistemas existentes podem 

classificados em concentrados ou distribuídos. 

Entende-se por sistema concentrado aquele em que um único 

computador gerencia todo o processo constituído de unidades remotas, onde todo 

processamento é realizado por uma única máquina. A informação percorre uma estrutura 

hierarquizada vertical. 
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No sistema distribuído (distributed system), o gerenciamento de toda 

informação bem como o controle da automação é realizado por máquinas alocadas ao longo da 

instalação. As unidades remotas deixam de ser executoras para assumirem a participação no 

processamento. 

Geralmente, os sistemas de automação existentes possuem um grande 

número de CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) e interfaces homem-máquina 

operando em locais distintos. Com o decorrer do tempo, verificou-se que a integração destes 

dispositivos em uma rede poderia levar a uma maior confiabilidade e possibilitar o uso 

compartilhado de recursos (resource sharing) existentes, proporcionando sistemas mais 

seguros e econômicos. 

As redes de comunicação de dados viabilizam a utilização de 

computadores de pequeno em um modelo Cliente-Servidor em que cada usuário ou cliente 

possui um computador do tipo PC e os dados são armazenados em um ou mais servidores de 

arquivos. 

No modelo cliente-servidor, a comunicação através da rede geralmente 

é feita através de mensagens do cliente para o servidor, com pedidos de execução de 

determinadas tarefas. O servidor as executa e manda de volta a resposta desejada. 

 

3.4.2 Redes 

Com o advento das redes de comunicação de dados, tornou-se ideal, 

tanto para fabricantes de equipamentos de automação e controle quanto para os usuários, a 

padronização dos equipamentos e de seus programas. Em 1983 a  ISO (International Standards 

Organization) propôs o modelo de referência para interconexão aberta, para uso universal, 

chamado OSI (Open Systems Interconnection Reference Model), para ser aplicado na 

fabricação de equipamentos digitais. 

Os conceitos básicos do modelo OSI são as camadas, as entidades e os 

protocolos. 

Camadas (Layers): São níveis de hierarquia, dispostos de forma que 

cada um presta serviço para um nível mais alto, agregando valor ou função aos serviços dos 

níveis mais baixos. Uma estação de trabalho pode participar, física e logicamente, de uma ou 
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mais camadas. 

Entidades: São dispositivos de hardware ou de software que cooperam 

para produzir serviços em uma camada. 

Protocolos: São conjuntos de regras que regulam a comunicação entre 

as entidades de uma determinada camada. 

O modelo de referência OSI da ISO tem sete camadas (ver Figura 47) 

com as seguintes funções: 
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Figura 47 - Arquitetura do Modelo ISO/OSI 

 

Camada 7 – Aplicação (Application): Fornece recursos e os administra 

para realizar a transferência de dados da aplicação; 

Camada 6 – Apresentação (Presentation): Realiza as transformações e 

representações da informação; 

Camada 5 – Sessão (Session): Proporciona a manutenção da 

associação entre entidades da aplicação e controle dos diálogos; 

Camada 4 – Transporte (Transport): Controla o fluxo de dados e o 

tratamento de erros entre estações; 
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Camada 3 – Gerência de Rede (Network): Faz o encaminhamento 

(routing) de dados, chaveamento e outros serviços internos à rede; 

Camada 2 – Transmissão de Dados (Data Transmission): Faz o 

controle de fluxos e de erros nos enlaces de dados simples e acesso ao meio de comunicação; 

Camada 1 – Rede Física (Physical Network): Proporciona a 

transferência de bits de dados e de sinalização. 

 

No nível físico, a padronização de conexões com periféricos é muito 

importante. Os principais padrões são: IEEE488 Bus, também conhecido por General Purpose 

Interface Bus (GPIB); geralmente empregado para interconexão de equipamentos de medição 

em laboratórios, EIA RS232 Standard; mais utilizado para interconexão de pequena distância 

e o Padrão 20 mA; um dos padrões mais utilizado em meios industriais. Como uma variante 

do padrão RS232, para situações em que as distâncias envolvidas superam 15 metros e se 

deseja comunicação multi-pontos, existem os padrões RS422, RS423 e RS485, que 

proporcionam maior imunidade a ruídos externos. 

 

3.4.3 Protocolos de Enlace 

Segundo Silveira e Santos (1998), conforme o nível de segurança, a 

velocidade e a eficiência, requeridos por uma rede de comunicação, existem basicamente dois 

grandes tipos de protocolos: os assíncronos e os síncronos. Os protocolos assíncronos são 

orientados a bit, onde o início e final de um elemento de informação são determinados por 

uma sinalização adequada, por exemplo, o protocolo start-stop-bit. Este tipo de protocolo se 

caracteriza pela sua simplicidade e economia, com baixo nível de segurança e velocidade de 

propagação dos dados entre 1.200 a 19.600 bits por segundo. Os protocolos síncronos são 

orientados a byte e oferecem um maior grau de segurança no transporte da informação. São 

mais rápidos e mais eficientes. Possuem custo elevado em função de suas características. Um 

exemplo deste tipo de protocolo é o HDLC, no qual a mensagem e transportada através de 

pacotes de bytes. 

Além dos protocolos baseados em bits e bytes existem os mais antigos, 

que eram empregados em redes de grande distância, baseados em caracter. 
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Dentre os protocolos industriais mais conhecidos, podem-se citar: 

Interbus, Devicenet, Fieldbus, Profibus, Modbus, entre outros, cujas características básicas 

estão apresentadas no Quadro 1. Todos destinados à comunicação entre sistemas de 

automação, por meio de barramento de campo do tipo serial onde os bits da informação são 

transmitidos serialmente. 

Um outro protocolo de uso bastante difundido na automação 

automotiva é o CAN, que tem como característica principal o controle de acesso ao meio de 

transmissão por meio da detecção de colisão CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Detection). 

 Entre os protocolos industriais o de maior simplicidade de 

implementação é o modbus. 

 

3.4.4 Protocolo MODBUS 

O protocolo modbus foi originalmente desenvolvido pela empresa 

Modicon Incorporation, para ser aplicado nos sistemas de comunicação de controladores 

programáveis de sua fabricação. Este protocolo é realizado no nível 2 do modelo OSI, 

conforme mostra a Figura 48. 

É um protocolo de comunicação serial e emprega o modelo Mestre-

Escravo. Em um sistema mestre-escravo somente pode existir um mestre, de onde devem se 

originar todas as requisições de inicio de comunicação para enviar comandos aos nós escravos 

e processar as respostas. Aos escravos não é permitida a transmissão de dados sem que haja 

uma solicitação explícita do mestre. Também não é permitido aos escravos se comunicarem 

entre si. Devido a estrutura da mensagem, podem existir até 247 escravos em um mesmo 

barramento de rede serial. No nível físico de rede podem ser utilizados diferentes tipos de 

interface, por exemplo, RS232 ou RS485, sendo que a segunda, implementada a dois ou 

quatro fios é a mais comum. 

No modelo mestre-escravo deve-se atribuir um endereço único, de um 

byte, a cada unidade do tipo escravo. O endereço 0 é reservado para a comunicação do tipo 

broadcast, como será visto mais adiante. Ao mestre não é necessária a atribuição de um 

endereço, visto que somente ele poderá iniciar uma transação. 
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Quadro 1 - Características Básicas dos Protocolos de Rede Industriais  

Barramento Tecnologia Ano de introdução Normas associadas 

PROFIBUS DP/PA Siemens DP-1994, PA-1995 EN 50170 / DIN 19245 part 
3(DP) /4 (PA), IEC 1158-2 
(PA) 

INTERBUS-S Phoenix Contact, 
Interbus Club 

1984 DIN 19258  
EN 50.254 

DeviceNet Allen-Bradley Março 1994 ISO 11898 &11519 
ARCNET Datapoint 1977 ANSI/ATA 878.1 
AS-I AS-I Consortium 1993 Submitted to IEC 
Foundation Fieldbus 
H1 

Fieldbus Foundation 1995 ISA SP50/IEC 61158 

Foundation Fieldbus 
High Speed Ethernet 
(HSE) 

Fieldbus Foundation 

Em 
desenvolvimento/fase 
de testes em lab. – 
Versão preliminar 
para os membros 

IEEE 802.3u  
RFC for IP, TCP & UDP 

IEC/ISA SP50  
Fieldbus 

ISA & Fieldbus F. 1992 - 1996 IEC 1158/ANSI 850 

Seriplex APC, Inc. 1990 Seriplex spec 
WorldFIP WorldFIP 1988 IEC 1158-2 
LonWorks Echelon Corp. March 1991  
SDS Honeywell Jan., 1994 Honeywell Specification, 

Submitted to IEC, ISO11989 
ControlNet Allen-Bradley 1996 ControlNet International 
CANopen CAN In Automation 1995 CiA 
Ethernet DEC, Intel, Xerox 1976 IEEE 802.3, DIX v. 2.0 
Modbus Plus Modicon   

Modbus RTU/ASCII Modicon  EN 1434-3 (layer 7)  
IEC 870-5 (layer 2) 

Remote I/O Allen-Bradley 1980  
Data Highway Plus 
(DH+) Allen-Bradley   
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Figura 48 - Modelo ISO/OSI - Aplicação do Protocolo MODBUS 

 

3.4.4.1 Modelo Mestre-Escravo 

O mestre pode enviar uma requisição MODBUS para os nós escravos 

de dois modos: unicast e broadcast. 

A Figura 49 apresenta o modelo mestre-escravo no modo de operação 

unicast do protocolo. Neste modo, o mestre, geralmente implementado em um computador 

PC, envia um comando para um escravo em particular e aguarda a recepção da resposta para 

em seguida poder processá-la. Neste modo, o tipo que comunicação que se estabelece é 

chamado de ponto-a-ponto. Como o início de comunicação entre mestre e um escravo somente 

pode ser iniciado pelo primeiro, os dispositivos escravos que estão conectados em uma mesma 

linha devem permanecem sempre no modo de escuta, devendo entrar no modo de transmissão 

somente no período necessário para transmitir a resposta à requisição a ele enviada. Por outro 

lado, o mestre pode permanecer sempre no modo de transmissão e entrar no modo escuta 

somente enquanto aguarda a resposta de uma solicitação. Alternativamente, para evitar 

consumo excessivo de energia, o transmissor pode se comportar do mesmo modo que os 

escravos, isto é, entra em modo transmissão somente quando há necessidade de proceder 

alguma requisição a algum escravo ou enviar algum comando a todos os escravos. 
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Figura 49 - Modelo Mestre-Escravo modo unicast 

 

A Figura 50 apresenta o modelo mestre-escravo no modo de operação 

broadcast do protocolo. Este modo é utilizado quando é necessário enviar um comando a todos 

os escravos presentes na linha, por exemplo, ajuste de relógio de tempo real. Mensagens do 

tipo broadcast não demandam resposta por parte dos escravos. 
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PERGUNTA

 

Figura 50 - Modelo Mestre-Escravo modo broadcast 
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3.4.4.2 Padrão de Mensagem do MODBUS 

Na implementação do nível mais baixo da pilha do protocolo, 

correspondendo à camada 1 do modelo OSI para o caso da comunicação serial, a transmissão 

dos bytes constituintes da mensagem geralmente emprega o padrão NRZ (Non Return to 

Zero). 

No padrão NRZ os valores de tensão ou corrente presentes no meio 

físico de transmissão, correspondendo aos valores lógicos1 ou 0 dos bytes da mensagem 

somente podem assumir valores positivos ou negativos e a sinalização serial padrão 

geralmente adotada é a do tipo start-stop-bit, conforme mostra a Figura 51. 

 

1

0

t

Start bit Byte de mensagem Start bit

Transmissão Assícrona
 

Figura 51 - Padrão start-stop-bit 

 

O start bit, que corresponde a uma transição de nível alto (geralmente 

1) para nível baixo e é empregado no processo de sincronização na recepção de cada byte da 

mensagem. O byte de mensagem pode se constituir de 7 ou 8 bits de dados. Quando se utiliza 

somente 7 bits de dados o oitavo bit geralmente é usado como bit de paridade e é empregado 

para a detecção de erro nas transmissões. Os stop bits são empregados para indicar o final de 

transmissão de cada byte e correspondem à permanência do nível 1 no meio de transmissão 

por um intervalo de tempo correspondente a 1, 1½ ou 2 bits. 

Na implementação da camada de transmissão de mensagem do 

protoloco, correspondendo à camada 2 do modelo OSI, o MODBUS realiza a troca de 

mensagens entre os diferentes dispositivos instalados na rede através de um padrão 

apresentado na Figura 52, denominado PDU (Protocol Data Unit).  

O PDU contém dois campos: código da função e dados. O campo da 
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função deve conter um byte que representa o código binário da função que o escravo deve 

executar e o campo de dados deve conter os parâmetros ou dados da função a ser executada. 

 

CÓDIGO DA FUNÇÃO DADOS

UNIDADE DE DADOS DO MODBUS
 

Figura 52 - Protocol Data Unit (PDU) do Modbus 

 

O mapeamento do protocolo em um barramento de rede específico 

incorpora alguns campos específicos ao PDU. O cliente, que inicia uma transação Modbus, 

deve construir o PDU e acrescentar os campos apropriados para sua transmissão. 

A Figura 53 apresenta a estrutura de um PDU para comunicação sobre 

linha serial. 

CÓDIGO DA FUNÇÃO DADOS

UNIDADE DE DADOS DO MODBUS - COMUNICAÇÃO SERIAL

CRC OU (LCR)ENDEREÇO

 

Figura 53 - PDU para comunicação sobre linha serial 

 

Os campos acrescentados ao PDU básico são: endereço e CRC ou 

LCR. O campo de endereço deve conter o endereço do servidor para onde a é mensagem 

transmitida e o campo relativo ao CRC é utilizado para o envio do um código verificador de 

erro na recepção da mensagem. 

Dependendo do modo de transmissão a ser empregada, as mensagens 

do protocolo podem ser de dois tipos: RTU (Remote Terminal Unit) e ASCII (American 

Standard Code for Information Interchange). Os modos de transmissão definem o conteúdo 

dos bits da mensagem que devem ser transmitidos serialmente através do canal de 

comunicação. 

 

3.4.4.3 Modo de Transmissão RTU 

Quando dispositivos se comunicam através da rede utilizando o modo 

RTU, cada byte da mensagem é codificado em dois caracteres de 4 bits no formato 
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hexadecimal. A principal vantagem deste modo é que a sua grande densidade de caractere 

permite uma grande velocidade no fluxo de dados. Portanto, cada mensagem deve ser 

transmitida como uma seqüência contínua de caracteres. 

O formato de cada byte da mensagem transmitida é composto 

conforme mostra a Figura 54. Quando se utiliza o bit de paridade a transmissão de cada byte 

ocupa o tempo de 11 bits (ver Figura 54.a). Por outro lado, quando não se utiliza o bit de 

paridade, são enviados 2 stop bits mantendo-se assim o mesmo tempo de transmissão (ver 

Figura 54.b). 

Start
bit b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 Pari-

dade
Stop
bit

(a) Com verificação de paridade

Sequência de bits do modo RTU

Start
bit b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 Stop

bit

(b) Sem verificação de paridade

Stop
bit

 

Figura 54 - Sequëncia de bits do modo RTU 

 

O PDU resultante é uma seqüência de bits composta por um dos dois 

elementos acima, cuja forma é apresentada na Figura 55. Durante a transmissão da mensagem 

é necessário que o intervalo de tempo entre cada um de seus elementos não exceda o tempo 

correspondente a 1½ bits, caso contrário, o dispositivo receptor a declara como incompleta e 

aborta a recepção. 

Endereço
do Escravo

Código da
Função Dados CRC

1 byte 1 byte 0 a 252 bytes 2 bytes
CRCLo e CRCHi

Conteúdo da Mensagem RTU
 

Figura 55 - Conteúdo da Mensagem RTU do Modbus 
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No modo RTU, o campo de verificação de erro da mensagem, CRC é 

composto de 2 bytes (CRCLo e CRCHi), cada um representado por 2 caracteres hexadecimais 

de 4 bits. A sua composição será apresentada mais adiante. 

 

3.4.4.4 CRC do Modo RTU 

A geração do campo de verificação de erro no modo RTU é baseada 

no método de verificação cíclica de redundância CRC (Cyclical Redundancy Checking), no 

conteúdo da mensagem. Este método é aplicado independentemente da verificação de paridade 

dos seus elementos. O CRC da mensagem é composto de 16 bits implementados como 2 

bytes, compreendendo o byte mais significativo CRCHi e o byte menos significativo CRCLo. 

Na construção da mensagem o byte CRCLo é colocado logo após o 

campo de dados e o byte CRCHi termina da mensagem. 

O cálculo do CRC é iniciado carregando-se um registrador de 16 bits 

com o valor FFFFH, isto é, inicialmente todos os bits do registro devem ser igual a 1. 

Em seguida são realizados os seguintes procedimentos: (a) aplica-se a 

operação lógica OU entre o registro e o primeiro grupo de 8 bits da mensagem (sem os bits de 

sinalização e controle) e salva-se o resultado no próprio registro; (b) realizam-se 8 operações 

sucessivas de deslocamento para a direita no registro, preenchendo-se com 0 o seu bit mais 

significativo e; (c) em cada uma destas operações de deslocamento verifica-se se o valor do bit 

menos significativo do registro é igual a 1, em caso afirmativo, realiza-se uma operação lógica 

OU do registro com uma palavra binária de 16 bits pré-determinada e salva-se o resultado no 

próprio registro; (d) após as 8 operações de deslocamento, repetem-se os passos de (a) a (c) 

para o próximo grupo de 8 bits da mensagem; (e) repetem-se os passos de (a) a (c) para todos 

os bits da mensagem. O conteúdo final do registro representa o CRC da mensagem. 

 

3.4.4.5 Modo de Transmissão ASCII 

Quando dispositivos se comunicam através da rede utilizando o modo 

ASCII, cada byte da mensagem é codificado como 2 caracteres ASCII. Este modo de 

comunicação é utilizado quando o enlace físico de comunicação ou os dispositivos não 
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possuem funcionalidades suficientes para cumprir as restrições de tempo impostas pelo modo 

RTU. Este modo é menos eficiente do que o modo RTU, uma vez que cada byte da mensagem 

a ser transmitida é codificado em 2 bytes, provocando uma maior carga de tráfego na rede. 

O formato de cada caractere da mensagem transmitida é composto dos 

mesmos  elementos do modo RTU, conforme mostra a Figura 54.a e Figura 54.b. 

Como a representação de cada 4 bits dos bytes da mensagem são 

codificados em valores compreendidos no intervalo de 0 a 15, os códigos ASCII empregados 

são: 48 a 57 e 65 a 70, que quando representados na forma binária têm valores: 3016 a 3916 e 

4116 a 4616. Esta codificação ocupa apenas 7 bits em cada byte a ser transmitido. Quando a 

verificação de paridade é utilizada, é recomendável a adoção de paridade par. 

A composição do PDU para este modo de comunicação é apresentada 

na Figura 56. 

 

Endereço
do Escravo

Código da
Função Dados LRC

2
caracteres

2
caracteres 0 a 2x252 caracteres 2

caracteres

Conteúdo da Mensagem ASCII

Início da
Mensagem

1 caractere
:

Fim da
Mensagem

2 caracteres
CR  LF

 

Figura 56 - Conteúdo da Mensagem ASCII do Modbus 

 

No modo ASCII o campo de verificação de erro da mensagem, LRC é 

composto de 2 caracteres contendo o valor de um byte cuja composição será vista a seguir. 

 

3.4.4.6 LRC do Modo ASCII 

A geração do campo de verificação de erro do RTU é baseada no 

cálculo de verificação longitudinal de redundância LRC (Longitudinal Redundancy Checking) 

no conteúdo da mensagem, inclusive nos caracteres de início e final de mensagem. 

Para se obter LRC de uma mensagem é necessário realizar as seguintes 

operações: (a) efetua-se sucessivamente a soma de todos os bytes da mensagem, desprezando-
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se o 9o bit do resultado de cada uma das operações; (b) calcula-se o complemento de dois do 

byte resultante no passo anterior. Os dois nibles (conjunto de quatro bits) do byte resultante 

são representados por dois caracteres ASCII. 

 

3.4.4.7 Tratamento de Erro de Comunicação 

Um dispositivo escravo, ao receber uma mensagem, calcula o CRC ou 

o LRC correspondente, compara-o com o valor recebido e se os valores não coincidirem, gera 

uma mensagem de erro para o dispositivo mestre. A Figura 57 apresentada o formato da 

mensagem de erro para o modo RTU. 

 

Endereço
do Escravo

Código da
Função Código de Erro CRC

Endereço Código + 128 1 byte de código 2 bytes

Conteúdo da Mensagem de Erro
 

Figura 57 - Mensagem de Erro do Modbus 

 

A mensagem de erro é composta pelos campos: de endereço do 

escravo, de código da função, de código de erro e do CRC/LRC. O conteúdo do campo de 

endereço do escravo é preenchido com o endereço do escravo que tenha sido interrogado. O 

campo da função deverá conter o código de função solicitada acrescido do valor 128. O campo 

de código de erro deverá conter o código do erro, composto de um byte, que será utilizado 

pelo dispositivo mestre para identificar o tipo de erro ocorrido e o campo do CRC/LRC é 

preenchido da mesma forma que em uma mensagem normal. 

 

3.4.4.8 Funções do Modbus 

O campo de código de função de uma mensagem é composto de dois 

caracteres no modo ASCII ou de um byte no modo RTU. Códigos válidos estão 
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compreendidos no intervalo de 1 a 255. A maioria dos dispositivos implementa apenas uma 

parte destes códigos, Modicon (1996). 

A Tabela 2 apresenta, de forma genérica, alguns códigos de funções 

que estão disponíveis para os equipamentos produzidos pela Modicon. As funções realçadas 

são as mais utilizadas em aplicações de dispositivos de aquisição de dados. 

Tabela 2 - Funções do MODBUS (uso comum) 

Função Nome Parâmetros 

01 Lê estado de bobina (1 bit por bobina) Endereço inicial (2 bytes) 
Número das bobinas (2 bytes)

02 Lê entrada (1 bit por entrada) Endereço inicial (2 bytes) 
Número das bobinas (2 bytes)

03 Lê registros internos (16 bits) Endereço inicial (2 bytes) 
Número de registros (2 bytes) 

04 Lê registros de entrada (16 bits) Endereço inicial (2 bytes) 
Número de registros (2 bytes) 

05 Força uma bobina (1 bit por bobina) Endereço inicial (2 bytes) 
Número das bobinas (2 bytes)

06 Pré-ajusta um registro (16 bits por registro) Endereço do registro (2 bytes)
Valor do registro (2 bytes) 

07 Lê registro de exceção (16 bits) Sem parâmetros 
 

08 Realiza Diagnóstico Sub-função (2 bytes) 
Dado (2 bytes) 

Fonte: Modicon Modbus Protocol Reference Guide 
 

O formato do PDU enviado para os dispositivos servidores (escravos) 

solicitando a execução de uma função é apresentado na Figura 58. 

CÓDIGO DA FUNÇÃO PARÂMETROS

PDU para requisição de Função
 

Figura 58 - PDU para requisição de Função 
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Ao receber um PDU com requisição para executar uma função, o 

dispositivo servidor (escravo) monta o PDU de resposta conforme  o padrão apresentado na 

Figura 52. 

3.5 Sistemas de Comunicação por Rádio Freqüência (RF) 

É inegável a importância dos modernos sistemas de comunicação para 

a economia, para a cultura, para a ciência e muitas outras atividades, afirma Nascimento 

(1992). Isso decorre da enorme quantidade de informação gerada em locais diferentes daquele 

onde as mesmas são utilizadas. Informações transitam entre estabelecimentos bancários e 

comerciais através de sistemas de comunicações espalhados pelo mundo todo; programas de 

rádio e televisão são transmitidos para centenas de milhões de pessoas em todos os 

continentes, difundindo notícias, cultura e lazer; sinais oriundos de espaçonaves em regiões 

distantes do sistema solar chegam à terra trazendo informações que resultam em novas 

descobertas científicas. Tudo isso, com a velocidade da luz. 

 

3.5.1 Sistemas de Comunicações Genéricos 

A Figura 59 mostra a representação gráfica de uma cadeia de 

comunicação, onde se pode identificar três elementos essenciais: (a) fonte de informação, (b) 

sistema de comunicação, (c) destino. 

 

Fonte de
Informação

Sistema de
Comunicação Destino

Informação
Transmitida

Informação
Recebida  

Figura 59 - Sistema de Comunicação 

 

A fonte de informação é, como o nome sugere, a origem da mensagem 

ou informação transmitida. As formas comuns de mensagem transmitidas através de sistemas 
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de comunicações podem ser som, imagem, texto ou dado. O destino representa o local onde a 

informação será recuperada e utilizada. A finalidade do sistema de comunicação é transportar 

a informação da fonte ao destino, preservando suas características originais. 

 

3.5.2 Elementos de um Sistema de Comunicação 

De acordo com Nascimento, os elementos básicos que fazem parte de 

um sistema de comunicação podem ser representados por um diagrama de blocos como o da 

Figura 60. 

Transmissor Meio de
Transmissão Receptor

Sinal
Transmitido

Sinal
Recebido

Informação
Recebida

Informação
Transmitida

 

Figura 60 - Diagrama de blocos de um Sistema de Comunicação 

 

O transmissor tem como finalidade transformar a informação em um 

sinal adequado para vencer a distância que o separa do receptor. No diagrama de blocos 

apresentado na Figura 60, as setas indicam o fluxo do sinal. 

O meio de transmissão é responsável pelo transporte do sinal do 

transmissor até o receptor, sendo, com certeza, o elemento que, isoladamente, exerce maior 

influência sobre o desempenho de um sistema de comunicação, determinando inclusive, o tipo 

de transmissor e receptor a serem utilizados. 

Ao receptor, finalmente, cabe a tarefa de resgatar a informação 

presente no sinal recebido, devolvendo-lhe o formato original. 

 

3.5.3 Sistemas de Comunicação por Sinais Elétricos 

Os sistemas de comunicação que utilizam sinais elétricos para a 

transmissão de informações conseguem um excelente desempenho no processamento dos 

sinais, sendo indicados para comunicação a grandes distâncias. Esses sistemas podem ser 
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divididos em dois grandes grupos: (a) sistemas via cabo (b) sistemas via rádio. 

 

3.5.3.1 Sistemas de Comunicação Via Cabo 

O meio de transmissão utilizados nos sistemas de comunicação via 

cabo é, como o nome sugere, um cabo condutor, chamado de linha de transmissão. 

As principais características deste sistema são: confiabilidade 

excelente, pouca flexibilidade para ampliações que não tenham sido objeto de cuidadoso 

planejamento, necessitando de grandes investimentos de capital para implantação da rede de 

cabos e da central de comutação. Essas características tornam estes sistemas adequados para a 

comunicação de curta distância. 

A necessidade de uma linha de transmissão, interligando o transmissor 

ao receptor, torna impossível a comunicação móvel e é a principal causa dos custos elevados 

destes tipos de sistemas. 

 

3.5.3.2 Sistemas de Comunicação via RF 

Os sistemas de comunicação via rádio freqüência (RF) utilizam ondas 

eletromagnéticas como elemento de ligação entre transmissor e receptor. Como essas ondas 

possuem a propriedade de se irradiarem pelo espaço, dispensando a existência de quaisquer 

meios físicos para sua transmissão a implantação de sistemas de comunicação via rádio é 

grandemente facilitada. 

Quando comparado com os sistemas via cabo, os sistemas de 

comunicação via rádio apresentam as seguintes características: (a) utilizam equipamentos 

eletrônicos relativamente complexos para o processamento dos sinais necessários à operação 

do sistema; (b) a confiabilidade é menor e depende das condições de propagação da onda 

eletromagnética. Em compensação, os custos de implantação são menores para distâncias 

superiores e algumas dezenas de quilômetros, apresentando ótima flexibilidade para 

ampliações. Essas características tornam estes sistemas adequados tanto para comunicações a 

longa distância quanto para comunicação móvel. 

Os sistemas de telemetria são exemplos deste tipo de sistema. 



112 

3.5.4 Configuração dos Sistemas de Comunicação via RF 

Um sistema de comunicação via rádio é composta por duas estações de 

rádio, pelo menos, sendo uma transmissora (Tx) e a outra receptora (Rx). Conforme  

esquematizado na Figura 61. 

Transmissor Receptor

Sinal RF
Transmitido

Sinal RF
Recebido

Informação
Recebida

Informação
Transmitida

Estação
Transmissora

Estação
Receptora

ANTENAS

 

Figura 61 - Diagrama de blocos de um Sistema de Comunicação via RF 

 

Cada estação é composta por um equipamento de radiofreqüência, uma 

linha de transmissão e uma antena. A função dos equipamentos de RF é, no caso do 

transmissor, gerar sinais de RF e, no caso do receptor, recebê-los. Cabe à linha de transmissão 

conduzir o sinal de RF do transmissor até a antena, ou da antena até o receptor. Finalmente, a 

função da antena é gerar ou captar ondas eletromagnéticas. 

 

3.5.5 Transdutores, Moduladores e Demoduladores 

Para transformar as informações, que se apresentam originalmente na 

forma de sons, imagens ou dados, em sinais elétricos os sistemas de comunicações utilizam 

transdutores eletroacústicos, eletromagnéticos ou optoeletrônicos. O microfone, utilizado para 

transformar sons em sinais elétricos, e ou alto falante para fazer a transformação oposta, são 

exemplos de transdutores eletroacústico. 

Para transformar os sinais provenientes de transdutores em sinais 

adequados para transmissão por meio de ondas eletromagnéticas, utilizam-se circuitos 
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moduladores, que são essenciais nos transmissores de RF. 

Os moduladores são circuitos utilizados com a finalidade de incorporar 

informação a um sinal de alta freqüência, controlando-lhe uma de suas características: (a) 

amplitude, (b) freqüência, (c) fase. 

O sinal correspondente à informação e o sinal de alta freqüência são 

chamados, respectivamente, de sinal modulante e portadora, sendo este último proveniente de 

um circuito oscilador. O sinal de saída do modulador é chamado de sinal modulado. Tanto a 

portadora quanto o sinal modulado são denominados sinais de RF. 

Para recuperar a informação incorporada ao sinal modulado, os 

receptores de rádio utilizam circuitos demoduladores (pelo menos quando se trata de sinais 

modulados em amplitude). 

Para a demodulação, é necessário aplicar o sinal modulado, mais um 

sinal que é a portadora, num circuito demodulador, para que na saída se obtenha o sinal 

modulante. 

 

3.5.6 O Canal de RF 

A antena de uma estação transmissora de rádio irradia para o espaço 

sinais de forma de ondas eletromagnéticas. Como é grande o número de estações 

transmissoras existentes, uma antena receptora é capaz de captar inúmeros outros sinais, além 

do sinal desejado. Portanto, antes de recuperar a informação contida num determinado sinal, é 

necessário separá-lo dos demais. Para que isso possa ser realizado, o sinal precisa possuir 

alguma característica que permita distinguí-lo dos demais. Esta característica é a sua 

freqüência ou faixa de freqüência. 

A faixa de freqüência reservada a um sistema de comunicação é 

chamada de canal de RF, ou simplesmente canal. Para que a recepção ocorra sem 

interferências é essencial que não existam dois sinais ocupando o mesmo canal numa mesma 

região. A aplicação mais conhecida desse conceito está relacionada com os canais de 

televisão, que ocupam uma faixa de freqüências de 6 MHz de largura, cada um. 

Para regulamentar a operação dos sistemas de comunicação via rádio, 

permitindo que os mesmos cumpram seus objetivos com o mínimo de interferência mútua, 
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existem, em todos os países, órgãos governamentais incumbidos da tarefa de controlar a 

ocupação do espectro de radiofreqüência. Esses órgãos são, quase todos, membros do CCIR 

(Comitê Consultivo Internacional de Radiocomunicações), com sede na Suíça. 

No Brasil, o órgão governamental responsável por este serviço é o 

DENTEL (Departamento Nacional de Telecomunicações). 

 

3.5.7 Os Equipamentos de RF 

Um equipamento de RF é utilizado com a finalidade de transmitir ou 

receber mensagens e outras espécies de informação por intermédio de ondas eletromagnéticas, 

incluindo-se nesta categoria os equipamentos destinados à transmissão e recepção de imagens 

(instrumentos ópticos e antenas estão naturalmente incluídos). 

Os equipamentos de rádio mais comuns são os transmissores, os 

receptores e os transceptores, sendo que este último é uma combinação dos dois primeiros. 

 

3.5.7.1 Características dos Equipamentos de RF 

O desempenho de um sistema de comunicação depende das 

características dos equipamentos que o compõe. Na Tabela 3, estão citadas as principais 

características dos transmissores e receptores de rádio, estando incluída a antena, por ser ela 

parte integrante de uma estação. 

 

Tabela 3 - Principais características de antenas e equipamentos de RF 

Antenas Transmissores Receptores 

Freqüência de operação Freqüência de operação Freqüência de operação 

Ganho Potência de saída Sensibilidade 

Diretividade Atenuação de harmônicas Seletividade 

Impedância característica Impedância de saída Impedância de entrada 

Tipo de polarização Tipo de Modulação Tipo de modulação 
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A qualidade da comunicação e a distância alcançada pelo sistema são 

proporcionais à potência dos transmissores, ao ganho das antenas e à sensibilidade do 

receptor, mantidas constantes as outras características. 

 

3.5.7.2 Transmissores de RF 

 
O transmissor de rádio é um equipamento eletrônico especificamente 

projetado para gerar sinais modulados, com freqüência e nível de potência compatíveis com a 

distância a ser alcançada pela transmissão. Os transmissores podem executar três funções 

básicas: (a) geração de RF, (b) modulação da portadora, (c) amplificação do sinal modulado. 

A Figura 62 mostra o diagrama de blocos de um transmissor de rádio 

básico, contendo os três circuitos essenciais: o oscilador de portadora, o modulador e o 

amplificador de potência. O oscilador gera a portadora de radiofreqüência, necessária ao 

procedimento de modulação. No modulador, a informação a ser transmitida é incorporada à 

portadora, obtendo-se o sinal modulado, ainda em baixo nível. Antes de ser aplicado ao 

circuito da antena, o sinal modulado precisa passar por um amplificador de potência, de onde 

sai com nível de potência suficiente para ser irradiado pela antena. 

 

Modulador Amplificador
de Potência

Sinal RF
Transmitido

Sinal RF
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Informação
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Modulante)

Estação
Transmissora

Antena

Oscilador de
Portadora

 

Figura 62 - Diagrama de blocos de transmissor 

 

3.5.7.3 Receptores de RF 

O receptor de rádio é um equipamento eletrônico cuja finalidade é a 
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recepção de pequenos sinais de RF modulados. Isso exige que os receptores de rádio possuam, 

pelo menos, duas características: (a) seletividade, (c) sensibilidade. 

A seletividade está relacionada com a capacidade do receptor 

distinguir um sinal de baixa intensidade desejado entre todos aqueles recebidos pelo circuito 

de antena. A sensibilidade está relacionada com o nível mínimo de sinal que pode ser 

recebido. 

Além de selecionar e amplificar o sinal de RF, os receptores devem 

realizar a sua demodulação. Para cumprir essas funções, os receptores precisam utilizar 

diversos circuitos diferentes. Contudo, um receptor básico pode ser construído a partir de 

apenas dois circuitos: um amplificador sintonizado, que é um circuito composto por um 

amplificador e um filtro, e um demodulador, conforme mostra a Figura 63. 

 

Sinais
Capturados

Amplificador
Sintonizador Demulador

Sinal
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Amplificado Informação

Recebida

Estação
Receptora

 

Figura 63 - Diagrama de blocos do receptor 

 

3.5.7.4 Característica e Aplicações dos Sistemas de RF 

Os sistemas de comunicação via rádio são utilizados basicamente para 

a transmissão de fonia, televisão e telegrafia. 

As estações de rádio podem ser fixas, móveis ou portáteis. As estações 

fixas são instaladas em prédios ou casas, sendo alimentadas, na maioria das vezes, pela rede de 

energia elétrica. 

São incontáveis as aplicações dos sistemas de comunicação via 

radiofreqüência, sendo que cada uma exige equipamentos com característica apropriadas. 
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Dentre as muitas aplicações existentes, pode-se destacar as seguintes: 

(a) radio difusão, (b) radio comunicação, (c) radio amadorismo, (d) radio controle, (e) radio 

sinalização. 

A radiodifusão destina-se ao entretenimento. Um único transmissor 

gera sinais que são captados por muitos receptores. Para reduzir os custos, com o objetivo de 

tornar mais popular a radiodifusão, os receptores são simples e econômicos, tendo, portanto, 

uma sensibilidade relativamente baixa. Para compensar a falta de sensibilidade dos receptores, 

a potência de transmissão precisa ser bastante elevada, podendo superar a marca dos 100 kW. 

A finalidade da radiocomunicação e do radioamadorismo é a 

transmissão de mensagens, exigindo para isso a comunicação bidirecional. Assim, cada 

estação precisa estar equipada com um transmissor e um receptor, ou um transceptor para 

substituir a ambos. A potência de transmissão raramente excede 100 W, sendo os receptores 

mais caros e complexos do que os destinados à radiodifusão, devido à maior sensibilidade e 

seletividade exigidas. 

O radio controle destina-se ao comando à distância de aparelhos. Os 

equipamentos utilizados são de peso, potência e dimensões reduzidas, sendo que o sinal 

modulante é obtido internamente pelo circuito de controle. 

A radio sinalização é utilizada para fins científicos e destina-se à 

localização de veículos, objetos, pessoas ou animais, tendo que os equipamentos apresentam 

características semelhantes aos dos utilizados para radio controle. 

 

3.5.8 Distorção, Ruído e Interferência 

Num sistema de comunicação, a informação recebida deve ser, 

idealmente, uma cópia fiel da informação transmitida. Contudo, no processo de transmissão, o 

sinal pode ser contaminado por distorções, ruídos e interferências, chegando alterado ao seu 

destino. 

A distorção é, geralmente, uma deformação introduzida no sinal 

devido à falta de linearidade da curva característica de um dispositivo eletrônico, como um 

transistor, diodo ou transformador. A distorção pode ser causada, também, pela variação do 

ganho dos circuitos em função da freqüência do sinal. Neste caso, tem-se a distorção linear. 
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O ruído é uma perturbação introduzida por uma fonte qualquer, 

podendo ser interna ou externa ao circuito. A quantidade de distorção e ruído gerados pelo 

equipamento eletrônico pode ser controlada mediante cuidadoso projeto dos circuitos. Como o 

grau de contaminação pelo ruído depende do nível do sinal, o uso de potências elevadas na 

transmissão e a redução da distância entre as estações, sempre que possível, ajudam a reduzir 

o problema. 

A interferência é uma perturbação causada, quase sempre, por uma 

outra emissão de rádio no mesmo canal do sinal desejado ou num canal adjacente. Ela pode 

ser reduzida, quando a causa for um sinal de freqüência próxima, pelo aumento de seletividade 

e da estabilidade de freqüência dos equipamentos utilizados. 

Um plano eficiente de distribuição dos canais de RF, tendo em vista a 

região coberta pelo sistema de comunicação, a potência e o período de funcionamento das 

estações transmissoras e o tipo de antena utilizada, também contribui para minimizar o 

problema. 

Outras fontes de interferência são os sistemas de comutação (escovas) 

de máquinas elétricas e as lâmpadas de descarga gasosa. Ambos geram grande quantidade de 

ruído, principalmente nas freqüências mais baixas. Neste caso, a interferência precisa ser 

combatida diretamente na fonte, mediante a utilização de filtros de linha, para a obtenção de 

resultados satisfatórios. 

 

3.5.9 Transceptores ASH 

O crescente uso de RF nos sistemas comunicação de dados tem 

motivado os fabricantes de componentes eletrônicos a investirem neste segmento e como 

resultado tem-se hoje uma ampla gama de transceptores especialmente projetados para esta 

finalidade. A RF Monolithcs Incorporation é uma das principais empresas deste segmento. 

Para atender as necessidades de projetistas de sistemas de 

comunicação de dados sem fio (wireless), de curto alcance e de baixa potência, ela passou a 

produzir uma série de transmissores, receptores e transceptores que empregam uma nova 

tecnologia denominada ASH (Amplifier-Sequenced Hybrid), RF Monolithics (2000). Estes 

dispositivos operam em freqüências reservadas para os canais de radio controle e 
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radiotelemetria e fornecem um nível de potência de RF na saída dos transmissores que 

dispensa o licenciamento para a sua utilização. 

A característica importante destes dispositivos é o emprego de filtros 

do tipo SAW (Surface Acoustic Wave) nos transmissores que garantem um elevado grau de 

supressão de harmônicas no sinal transmitido, conferindo-lhes excelente aplicabilidade em 

comunicação digital. 

Estes dispositivos permitem a transmissão serial de sinais digitais 

empregando tanto a modulação OOK (On-Off Keying) como a modulação ASK (Amplitude 

Shift Keying), possibilitando velocidades que podem chegar até 115,2 kbits/s.  

Na modulação OOK uma seqüência de bits a ser transmitida faz com 

que o transmissor emita um nível máximo de potência de RF quando em sua entrada for 

aplicado um sinal de nível lógico alto. Nos instantes que a entrada estiver em nível lógico 

baixo o sinal de RF transmitido é nulo. Esta operação é bastante vantajosa, no que diz respeito 

ao consumo de potência da fonte de alimentação, uma vez que o consumo médio de potência é 

fortemente influenciado pela seqüência de bits com níveis 0 e 1 na mensagem. 

Quando estes dispositivos são utilizados em aplicações alimentadas 

por bateria torna-se bastante vantajosa a adoção de algum algoritmo de codificação que 

garanta um tempo máximo de permanência do nível 1 na entrada do transmissor. 

Na modulação ASK, o transmissor transmite níveis diferentes de 

potência de RF para diferentes níveis de sinal em sua entrada. Neste tipo de modulação, mais 

complexo do que a modulação OOK, o sinal analógico a ser aplicado na entrada do 

transmissor é o resultado da conversão digital/analógica de grupos de bits da mensagem. 

A parte receptora dos dispositivos do tipo ASH foi especialmente 

projetada para identificar sinais com níveis discretos, e garantem uma operação adequada 

quando os diferentes níveis de potência de RF, na entrada do receptor, satisfaçam um requisito 

de tempo mínimo de duração. 

 

3.6 Sensores 

Controle de processo é um termo que descreve qualquer condição, 

natural ou artificial pelo qual uma grandeza física é regulada, (Johnson, 1993). 
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É evidente que os sistemas de controle sempre estão associados com o 

sensoriamento de algum parâmetro físico. No controle do processo produtivo agrícola o 

sensoriamento da temperatura do ar ou do solo, da umidade do ar ou do solo, da radiação 

solar, da velocidade de deslocamento do ar ou de outras grandezas geralmente é um requisito 

indispensável. Para a operação correta dos sistemas de controle é necessário o emprego de 

sensores, que são dispositivos capazes de indicar o comportamento uma grandeza física. 

Segundo Norton (1982), o desenvolvimento de modernas técnicas de 

sensoriamento teve início na década de 60, graças à descoberta dos semicondutores, e ainda 

continua nos tempos atuais. 

Para os modernos sistemas de controle, elétricos ou eletrônicos, os 

dispositivos empregados para o sensoriamento de grandezas físicas devem ser providos de 

uma interface que proporcione uma saída em forma de sinal elétrico (tensão ou corrente), cujo 

valor seja proporcional à grandeza que esteja sendo medida. Este conjunto, ou seja, o elemento 

sensor mais a interface, é denominado de transdutor. 

É comum referir-se a um sensor quando se trata na realidade de um 

transdutor, por exemplo, quando se fala sensor de temperatura, quer se referir a um sensor de 

temperatura com uma saída em forma de sinal elétrico proporcional à temperatura, isto é, um 

transdutor de temperatura. 

A seguir serão revistos os aspectos relacionados com sensores de 

temperatura do ar e do solo e de umidade do ar e do solo, com destaque segundo seus 

princípios de funcionamento. 

 

3.6.1 Sensores Térmicos 

Uma das formas de representar o estado de energia térmica de um 

sistema é através de sua temperatura. A medida da temperatura pode ser realizada segundo 

vários princípios físicos: termoelétrico, resistivo, etc. A seguir apresenta-se uma revisão dos 

dispositivos que operam segundo os princípios termoelétrico e resistivo. 

 

3.6.1.1 Termoelétrico 

Segundo Norton, o sensoriamento e a transdução da temperatura por 
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meio termoelétrico se baseia no efeito Seebeck, ou seja, quando as extremidades de dois 

condutores de materiais diferentes são unidas e submetidas a uma diferença de temperatura 

surge uma corrente elétrica circulando pelo circuito elétrico, conforme mostra a Figura 64. O 

termopar é um sensor de temperatura que emprega este efeito. 

O circuito elétrico do termopar é apresenta na Figura 65, onde dois 

condutores de materiais diferentes formam uma junção t que se constitui no ponto de 

sensoriamento. Os terminais A e B devem ser mantidos a uma mesma temperatura de 

referência Tref e constituem uma junção de referência. A temperatura de referência pode ser 

qualquer uma desde que conhecida. Usualmente emprega-se 0 oC. Quando há uma diferença 

de temperatura entre a junção t e a junção de referência Tref  estabelece uma diferença de 

potencial entre os terminais A e B, que é função desta diferença e do coeficiente de 

temperatura do termopar. O coeficiente de temperatura é função dos materiais empregados na 

fabricação dos condutores. 
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Figura 64 - Efeito Seebeck 
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Figura 65 - Circuito básico de um termopar 

 

A característica elétrica de um termopar é praticamente linear dentre 

de um intervalo de interesse e pode ser representada pela Equação (13). 
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 ( )refe t Tα= −  (13)  

Onde: 

α é o coeficiente de temperatura em mV/oC; 

t é a temperatura da junção em oC; 

Tref é a temperatura de referência em oC. 

 

A são produzidos industrialmente. 

 

Tabela 4 fornece as características de uma série padrão de termopares 

que são produzidos industrialmente. 

 

Tabela 4 - Termopares padrões 

Tipo Materiais Intervalo de Temperatura

J Aço-Constantan™ -190 oC a 760 oC 

T Cobre-Constantan -200 oC a 371 oC 

K Chromel™-Alumínio -190 oC a 1260 oC 

E Chromel-Constantan (Alumel™) -100 oC a 1260 oC 

S 90% Platina + 10% Ródio 0 oC a 1482 oC 

R 87% Platina + 13% Ródio 0 oC a 1482 oC 

Constantan, Chromel e Alumel são marcas registradas 
 

Tendo em vista a robustez e características, os termopares geralmente 

são empregados em medidas de temperaturas elevadas, embora tenham uso bastante difundido 

em aplicações agrícolas. 

  

3.6.1.2 Resistivo 

Norton (1982), afirma que um dos métodos mais simples da medição 
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elétrica da temperatura envolve a mudança da resistência elétrica de certos materiais. Neste 

caso, assim como em outros, o princípio da técnica da medida consiste em se colocar o 

elemento sensor diretamente no ambiente onde se deseja medir a temperatura. Assim, o 

elemento sensor assume a temperatura do próprio ambiente e a medida da sua resistência 

indica a sua temperatura e a do próprio ambiente. A resposta temporal para estes casos é muito 

importante, uma vez que é  necessário aguardar o tempo necessário para que o dispositivo 

sensor atinja o equilíbrio térmico com o ambiente. Os dois dispositivos básicos que operam 

segundo este princípio são o RTD (Resistance Temperature Detector) e o Termistor. O 

primeiro tem operação baseada na variação da resistência dos metais com a temperatura e o 

segundo na variação da resistência de um semicondutor com a temperatura. 

 

3.6.1.2.1 RTD 

O metal é composto por um conjunto de átomos em estado sólido, 

onde cada átomo vibra em torno de uma posição de equilíbrio de acordo com o seu estado 

térmico. A principal característica de um metal e o fato de que cada átomo contribui com um 

elétron de valência que pode se mover livremente pelo material quando submetido a um 

campo elétrico externo. Os elétrons que se movem dentro do material são chamados de 

elétrons livres ou de condução e a sua mobilidade dentro do material depende da temperatura. 

Quanto mais alta a temperatura maior é a vibração dos átomos e, portanto, maior é a 

dificuldade imposta ao movimento dos elétrons de condução, efeito este que se traduz em uma 

maior resistência elétrica do material. 

O RTDs são dispositivos que operam segundo o princípio do aumento 

da resistência elétrica do metal com o aumento de sua temperatura e geralmente são 

construídos com fios de platina, cuja repetibilidade é bastante alta, ou de fios de níquel, que 

apesar de apresentarem ótima repetibilidade são mais sensíveis e de menor custo. 

Em geral os RTDs apresentam resposta de tempo situada entre 0,5 a 5 

segundos. A sua calibração é simples e para o seu dimensionamento leva-se em consideração a 

potência dissipada. Embora possam ser utilizados na medida de temperatura são mais 

empregados em circuitos de proteção. Para a medida de temperatura, geralmente são 

empregados como um elemento de resistência variável em uma ponte de Wheatstone. 
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O comportamento da resistência com a temperatura para RTDs de 

níquel, platina é cobre é mostrado na Figura 66. 
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Figura 66 - Característica de RTDs 

 

3.6.1.2.2 Termistor 

Segundo Johnson (1993), o termistor representa uma classe de sensor 

que mede a temperatura através da mudança de resistência. As características destes 

dispositivos é bem diferente dos RTDs e dependem do comportamento da resistência dos 

semicondutores com a temperatura. 

Em contraste com os metais, nos semicondutores os elétrons de 

valência estão mais fortemente ligados a seus átomos, acarretando uma quantidade muito 

menor de elétrons de livres que podem se mover ao longo do material quando submetido a um 

campo elétrico. Porém, quando submetidos a um aumento de temperatura os elétrons de 

valência podem ser arrancados da órbita em torno de seus núcleos e se tornarem elétrons de 

condução. 

Os termistores industriais são fabricados a partir dos materiais 

semicondutores óxido de níquel, óxido de manganês ou óxido de cobalto e apresentam 

excelente sensibilidade, sendo indicados para aplicações onde se requer baixos níveis de 

potência. 
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De acordo com Millman e Halkias (1972), pode-se afirmar que a 

característica da resistência elétrica de um termistor pode ser determinada pela Equação (14). 

 

 ( )2722
25

0

+= Tk
EG

eRR  (14)  

 

Onde: R é a resistência elétrica à temperatura T  em graus Celcius, R25 

é a resistência elétrica à temperatura de 25 oC; EGO é a energia necessária para um elétron 

saltar da banda de valência para a banda de condução em eV e k é constante de Boltzman em 

eV/oK. 

 

3.6.1.3 Circuitos Integrados 

Uma grande variedade de dispositivos para o sensoriamento de 

temperatura é produzida pelas indústrias fabricantes de circuitos integrados. Na sua grande 

maioria operam empregando sensores baseados em materiais semicondutores. 

Os principais fabricantes destes dispositivos são: Analog Device 

Incorporation, Dallas Semiconductors Corporation e National Semiconductors Corporation. 

Estes dispositivos apresentam a vantagem de serem calibrados em 

fábrica e alguns fornecem em suas saídas uma palavra binária cujo valor é proporcional à sua 

temperatura, o que facilita enormemente o seu uso, tornando-os adequados para aplicações 

microprocessadas.  

O AD22100KT é um sensor de temperatura analógico, fabricado pela 

Analog Device e fornece em sua saída uma tensão proporcional à sua temperatura. 

O DS1620 é um sensor de temperatura digital, fabricado pela Dallas, 

que fornece em sua saída uma palavra binária de 9 bits, correspondente a temperaturas que 

podem variar entre -55 oC a +125 oC. 

 

3.6.2 Umidade do Solo 

A água é um dos elementos básicos no desenvolvimento de culturas 

agrícolas. Ela ocupa os espaços porosos do solo e é retida sob tensão, este processo depende 
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da proporção dos componentes granulométricos e dos seus arranjos. Tais propriedades 

possuem fundamental importância no fornecimento de água às plantas, bem como sua 

capacidade de absorvê-la. 

Segundo Klar (1984), um solo não saturado retém água através de um 

fenômeno denominado forças mátricas, que se estabelecem entre a água contida no solo e a 

sua matriz. Este fenômeno está relacionado com a energia potencial que deve ser consumida 

para liberar a água da matriz do solo, daí atribuir-se o nome Energia Potencial Mátrica. 

A quantidade de água no solo disponível para as plantas geralmente é 

quantificada em termos de capacidade de água disponível, que representa a quantidade de 

água retida no solo compreendida entre a capacidade de campo e o ponto de murchamento 

permanente. 

Entende-se por capacidade de campo a umidade do solo quando o 

mesmo é totalmente saturado até uma profundidade de interesse, mantendo-se sua superfície 

coberta a fim de prevenir evaporação. Nesta condição o solo alcança uma taxa de drenagem 

bastante reduzida. 

O ponto de murchamento permanente corresponde ao valor de 

umidade do solo para o qual as plantas atingem o murchamento permanente. 

Várias técnicas são empregadas para se determinar a quantidade de 

água no solo. A sonda de nêutron, o TDR (Time Domain Reflectrometer), o bloco de gesso e o 

tensiômetro são alguns dos equipamentos empregados para este fim. 

Para a medida de umidade do solo em sistemas de irrigação é comum o 

uso de sensores do tipo capacitivo ou resistivo, os quais operam segundo o princípio da 

variação da permissividade e da resistividade do solo, conforme varia a sua umidade.  

 

3.6.2.1 Tensiômetro 

Segundo Silveira e Stone (2002) o tensiômetro é constituído por um 

tubo plástico, de comprimento variável, em cuja extremidade inferior há uma cápsula de 

porcelana porosa. É fechado hermeticamente na extremidade superior, onde se encontra 

um manômetro de mercúrio ou um vacuômetro metálico tipo Bourdon, como elemento 

indicador do vácuo existente dentro do aparelho, quando em operação. A Figura 67 
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mostra as partes componentes de um tensiômetro de vacuômetro metálico. 

Segundo Faria e Costa (1987) o vacuômetro metálico é calibrado, 

geralmente, em centibar  ou em mmHg (milímetro de mercúrio), mas os valores de tensão podem ser 

dados também em centímetros de água, bar e Pascal (Pa), de acordo com as relações 

apresentadas na Equação (15). 

 

 21 76 1022 1,013 101,3atm cmHg cmH O bar kPa= = = =  (15)  

 

Segundo Azevedo e Silva (1999) o tensiômetro a vacuômetro tem o 

seu emprêgo mais recomendado para o controle das irrigações no campo, em virtude de sua 

simplicidade e facilidade de operação, comparado com o tensiômetro provido de manômetro de 

mercúrio. Embora o tensiômetro de mercúrio possua maior precisão nas leituras apresenta 

manuseio mais difícil, sendo mais utilizado em trabalhos de pesquisa. 

 

Figura 67 – Partes componentes de um tensiômetro com vacuômetro 

 

O tensiômetro mede diretamente a tensão de água e, indiretamente, a 

porcentagem de água do solo. Leituras de valores baixos indicam solo úmido e leituras 

de valores altos indicam solo seco. 
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O tensiômetro tem capacidade para leituras de tensão até 0,80 bar. Para 

tensões maiores do que esta ocorre a entrada de ar nos poros da cápsula de cerâmica e o 

aparelho deixa de funcionar. Sendo assim, ele cobre somente uma parte da água disponível do 

solo. Entretanto, em latossolos dos cerrados, o tensiômetro cobre 65% ou mais da água nele 

disponível, (Azevedo et al., 1983). 

 

3.6.2.2 Resistivo 

Os primeiros sensores empregados para a medida da umidade do solo, 

cujo princípio de operação era baseado na variação da resistência elétrica, foram os tarugos de 

madeira. Devido sua alta sensibilidade ao apodrecimento, ao longo do tempo, formam 

substituídos por blocos de gesso. O gesso é um material inorgânico que pode ser empregado 

para a realização de medidas mesmo em solos em que a umidade é muito elevada. 

Segundo Bouyoucos (1965) e Dela (2003), os blocos de gesso têm sido 

usados na ciência de terra durante os últimos 50 anos. Atualmente existem vários tipos 

comerciais no mercado, os quais são fornecidos com uma curva padrão que mostra a relação 

entre a resistência medida e a tensão de água no solo (tensão mátrica). A estrutura do bloco de 

gesso GB-1, produzido pela Delmhorst Instrument Company, é apresentada na Figura 68. 

 

BLOCO
GESSO

ANÉIS
COBRE

 

Figura 68 - Bloco de gesso GB-1 

 

A Figura 69 apresenta um exemplo de uma curva de calibração de um 

bloco de gesso GB-1. Os dados foram obtidos através de um registrador de dados CR10 da 
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Campbell Scientific, que realizou medidas da resistência para corrente alternada de um bloco 

em intervalos de 10 minutos. 
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Figura 69 - Curva de calibração de bloco de gesso - Umidade relativa (%) x Resistência (Ohm) 

 

Os dados relativos a este tipo de curva também são fornecidos na 

forma de uma tabela, porém, não fornece informação do espalhamento dos pontos para 

diferentes blocos. Nestes casos, para se obter medidas mais exatas, torna-se necessário 

proceder a calibração de cada bloco. 
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O intervalo de umidade de solo mensurável por blocos de gesso está na 

faixa de 0,1 bar a 15 bars, que corresponde a uma umidade muito alta (cerca de 99% a 99,9%). 

 

3.6.2.3 Capacitivo 

Os sensores do tipo capacitivo operam segundo o princípio da variação 

da permissividade elétrica do solo conforme a quantidade de água nele existente. Esta 

propriedade está associada ao fato de que permissividade elétrica da água é muito maior que a 

do solo e qualquer variação de sua quantidade reflete em variações significativas na 

permissividade elétrica do conjunto. 

Presenço (1999) construiu um tensiômetro capacitivo a partir de um 

conjunto duas estruturas cilíndricas de PVC, montadas de tal forma que a parte intermediária 

entre os dois tubos se constitui no espaço de separação de duas placas de um capacitor 

cilíndrico. Na medida que a água contida em seu interior é succionada pelo solo, o dielétrico 

entre as placas se modifica, levando a uma variação da capacitância do conjunto. Através deste 

experimento ficou demonstrado que é possível determinar a umidade do solo, de forma 

indireta, através da medição do valor da capacitância do conjunto. 

Outros sensores de umidade também se baseiam no princípio da 

variação da capacitância de um capacitor quando água é adicionada ao seu dielétrico, como é o 

caso de alguns circuitos integrados disponíveis no mercado. 

 

3.6.2.4 Reflectômetro 

Uma vez que a constante dielétrica relativa do solo seco se situa entre 

3 a 4 e a da água é 80, quanto maior for a quantidade de água no solo maior e a constante 

dielétrica do conjunto. Os reflectômetros são equipamentos empregados para determinar a 

quantidade de água no solo através da medida de sua constante dielétrica. 

A reflectometria pode ser no domínio do tempo ou da freqüência. Os 

reflectrômetros que operam no domínio do tempo são denominados TDR (Time Domain 

Reflectometer) e os que operam no domínio da frequência são denominados FDR (Frequency 

Domain Reflectometer). 
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A Figura 70 apresenta um TDR desenvolvido pela Delta-T Devices, 

em cooperação com o Macaulay Land Use Research Institute de Cambridge, Inglaterra, 

denominado ThetaProbe ML2 (DELTA-T, 1999). 

No ML2, um sinal senoidal de 100MHz é aplicado a um sensor, 

composto por um arranjo de eletrodos cuja impedância depende da constante dielétrica do 

solo, através de uma linha de transmissão especialmente projetada. A operação deste 

equipamento é baseada na medição do coeficiente da onda estacionária que se estabelece na 

linha de transmissão em virtude da variação da impedância da sua terminação, que é 

dependente da constante dielétrica do solo. 

 

Figura 70 - ThetaProbe da Delta-T 

 

O coeficiente reflexão de onda estacionária (OE) na linha de 

transmissão é determinado pela Equação (16). 

 

 M L
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 (16)  
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Onde: 

ρ é o coeficiente de onda estacionária; 

ZM é a impedância do conjunto de eletrodos e da matriz solo/água; 

ZL é a impedância da linha de transmissão. 

 

Como a impedância do conjunto de eletrodos e da matriz solo/água 

tem valor dependente da quantidade de água no solo, o coeficiente de onda estacionária na 

linha de transmissão tem o seu valor afetado pela umidade de solo. Assim, é possível 

determinar indiretamente a umidade através de ρ.  

 

3.6.2.5 Circuitos Integrados 

A disponibilidade de sensores de umidade na forma de circuito 

integrado vem crescendo a cada dia. Empresas como Hygrometrix, General Eastern, 

Honeywell e Sensirion oferecem uma vasta gama de sensores para aplicação em controle de 

processos, cujo princípio de operação é baseado em diferentes tipos de polímeros. 

A Tabela 5 abaixo, apresenta alguns destes componentes. 

 

Tabela 5 - Sensores de umidade do ar (comerciais) 

Fabricante Sensor 

Hygrometrix HMX2000 

General Eastern EMD-2000, G-CAP 2 

Honeywell Série HIH 

Sensirion Série SHT7X e SHT1X (temp. e umidade)  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas as instalações 

existentes de uma casa de vegetação do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências – 

FC, UNESP, Campus de Bauru, que faz parte das instalações do Projeto de Pesquisa 

“Crescimento e Fotossíntese de Plantas de Girassol (Helianthus annus L.): Respostas ao 

suprimento de nitrogênio, água e radiação ultravioleta-B”, na modalidade Jovem Pesquisador 

em Centros Emergentes – FAPESP e que vem sendo desenvolvida pela Profa. Inês Cechin, da 

FC (Processo FAPESP nº 2000/09922-8). 

A casa de vegetação, fabricada pela empresa Van der Hoeven Indústria Comércio 

Ltda., tem uma área construída de 65,6 m2 e conta com as instalações listadas na Tabela 6 e é 

apresentada na Figura 71. 

Os materiais e equipamentos utilizados tais como: software, 

equipamentos de medição, componentes eletrônicos e outros materiais serão citados durante a 

descrição da metodologia desenvolvida, de forma inédita dando uma grande contribuição para 

o controle e gerenciamento do sistema proposto. 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do presente trabalho 
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será descrita conforme os objetivos pospostos e de acordo com a ordem de prioridades para a 

configuração total do sistema: a) Unidade de Sensores; b) Unidade Concentradora de Dados; 

c) Sistema de Comunicação por Rádio Freqüência; d) Configuração do Sistema de Supervisão 

e Controle; e) Sensores. 

 

Tabela 6- Instalações da Casa de Vegetação Van der Hoeven 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

1 Sistema automático de resfriamento através de painéis 
evaporativos humicool 

1 

2 Sistema automático de ventilação e exaustão tipo fan 3 

3 Sistema automático de nebulização tipo mist 1 

4 Sistema automático de cortina de sombreamento tipo tela 
aluminizada aluminet 

1 

5 Sistema de mesas fixas 5 

6 Quadro de Controle e Automação 2 

 

 

Figura 71 - Casa de Vegetação Van der Hoeven 
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4.1 Unidade de Sensores 

As unidades de sensores são módulos microprocessados utilizados na 

aquisição dos parâmetros: a) Temperatura do ar; b) Temperatura do substrato; c) Umidade 

relativa do ar; d) Umidade do substrato; e) Luminosidade e f) TDR. 

Estas unidades são alimentadas por baterias seladas de chumbo-ácido 

com tensão nominal de 12VCC e capacidade de 7,2 Ah. O momento de recarga é controlado 

pela medida de sua tensão terminal que está disponível em um registro que pode ser lido pelo 

Concentrador de Dados quando solicitado pela aplicação. 

A Figura 72 apresenta uma Unidade de Sensor configurada para 

aquisição da Umidade do Substrato. 

 

 

 

Figura 72 - Unidade de Sensor 

 

Esta unidade é constituída dos seguintes estágios: a) Unidade Central 

de Processamento; b) Sensor de Umidade de Substrato; c) Adaptador de Sinais; d) Interface de 

Comunicação; e) Módulo de Rádio Freqüência; f) Fonte de Alimentação. Estas etapas estão 

apresentadas no diagrama de blocos da Figura 73.  
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Figura 73 - Diagrama de blocos da Unidade de Sensor 

 

4.1.1 Unidade Central de Processamento 

A Unidade Central de Processamento foi implementada a partir de um 

microcontrolador ATTiny15L da ATMEL, por se tratar de um componente de baixo consumo 

de energia e de alto desempenho e apresentar as características ideais para o tipo de aplicação 

pretendida. As principais características deste processador estão listadas na Tabela 7 e a 

pinagem do seu circuito integrado é apresentada na Figura 74. 

 

Figura 74 - Pinagem do microcontrolador ATTiny15L 
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Tabela 7 - Principais características do microcontrolador ATTiny15L 

Característica da CPU 

• Arquitetura RISC 

• Conjunto de 90 instruções (maioria com execução em um ciclo de clock) 

• 32 registradores de 8 bits para uso geral 

• 1 kByte de memória de programa do tipo flash 

• 64 Bytes de memória EEPROM para armazenamento permanente de dados 

• Oscilador de clock interno com freqüência até 1,6 MHz 

• Recursos de periféricos: 

- Interrupções e Acorda com mudança de estado de pinos 

- Dois temporizadores/contadores de 8 bits com prescaler 

- Uma saída PWM com freqüência até 150 kHz 

- Quatro canais de conversão A/D de 10 bits, com dois deles podendo operar no 
modo diferencial 

- Um comparador analógico 

- Gerador de clock para timers/contadores de 25,6 MHz 

- Modo de operação idle e power-down, para consumo reduzido de potência 

 

O microcontrolador executa um programa desenvolvido em linguagem 

assembly, que processa as funções MODBUS solicitadas pelo Concentrador de Dados através 

das interfaces de comunicação serial. Nos intervalos entre as solicitações de execução de 

funções o processador permanece no modo sleep (baixo consumo de energia) a fim de 

proporcionar uma maior autonomia das baterias de alimentação. 

Para todo inicio de mensagem recebida o processador sai do modo 

sleep, recebe todo o conteúdo da mensagem e verifica se o endereço contido na mesma é 

idêntico ao seu. Quando há coincidência de endereços a função solicitada é executada e em 

caso contrário o processador volta para o modo sleep. 

Quando é solicitada a função 3 do MODBUS (Leitura de Registros), o 

processador realiza a conversão analógica/digital dos canais associados aos registros 

solicitados (O REG00 corresponde à primeira entrada de sensor e o REG01 pode corresponder 
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à tensão da bateria ou à entrada de outro sensor), monta a mensagem no formato RTU do 

MODBUS e a transmite pela interface de comunicação. 

Quando ocorre alguma condição de erro na recepção da mensagem, o 

processador prepara uma mensagem de erro e a transmite para o Concentrador de Dados. As 

condições de erro podem ser: a) Erro de comunicação; b) Condição de timeout, que significa 

que o tempo estimado para a recepção da mensagem se esgotou.  

O diagrama de fluxo do programa é apresentado na Figura 75. 
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Figura 75 - Diagrama de fluxo do programa da Unidade de Sensor 
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4.1.2 Sensor de Umidade de Substrato Capacitivo 

O sensor de umidade de substrato do tipo capacitivo consta de um 

oscilador astável cuja freqüência é dependente da capacitância do elemento sensor que é 

mostrado na Figura 76. 

 

 

Figura 76 - Sensor de Umidade do Solo (Capacitivo) 

 

O sensor capacitivo apresentado foi especialmente projetado, a fim de 

minimizar a influência do tipo de solo e de sua salinidade. Ele é composto de duas varetas de 

aço inoxidável providas de duas camadas isoladas por um tubo de PVC termo-encolhível. 

A operação do circuito deste sensor está sintetizada no diagrama de 

blocos apresentado na Figura 77, que consta dos seguintes estágios: a) Oscilador; b) Divisor 

de freqüência; c) Bomba de carga; Filtro passa-baixa; d) Adapatador. 

 

 

Oscilador Divisor de
Frequência

Sensor

Bomba
de Carga Adaptador (1)

Filtro P.B. V0

 

Figura 77 - Diagrama de blocos do Sensor de Umidade de Solo 
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4.1.2.1 Oscilador 

O estágio oscilador é composto de um circuito oscilador astável 

CMOS CD4046BE e fornece em sua saída um sinal de forma de onda quadrada com 

freqüência que varia entre 1060 kHz para solo seco a 1380 kHz para solo saturado. 

 

4.1.2.2 Divisor de Freqüência 

O divisor de freqüência é composto de um circuito integrado divisor 

binário CMOS CD4040BE que divide o sinal proveniente do oscilador por um fator de 210. Os 

pulsos na sua saída são usados para controlar a bomba de carga. 

 

4.1.2.3 Bomba de Carga 

A bomba de carga foi construída a partir de um circuito integrado 

LM555HC operando no modo monoestável com largura de pulso de saída de 700 µs seguido 

de um amplificador operacional LM358H que fornece em sua saída um pulso cuja largura 

varia em conformidade com o valor da capacitância do elemento sensor. 

 

4.1.2.4 Filtro Passa-Baixa 

O filtro passa-baixa é um circuito composto de um amplificador 

operacional LM358H operando como integrador e fornece em sua saída um sinal de tensão 

contínua que está relacionada com a umidade do substrato. 

 

4.1.2.5 Adaptador 

O adaptador é composto de um amplificador operacional configurado 

como amplificador não inversor e tem a função de ajustar o nível de tensão da saída do filtro 

passa-baixa dentro do intervalo dinâmico do conversor analógico/digital. 
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4.1.3 Adaptador de Sinais 

A etapa adaptadora de sinais proporciona o ajuste dos níveis de tensão 

provenientes dos sensores externos dentro do intervalo dinâmico do conversor 

analógico/digital da unidade de processamento digital. 

Esta etapa é constituída de amplificadores de ganho ajustáveis 

implementados a partir de amplicadores operacionais de alto desempenho, com entrada FET 

(Field Efect Transistor) de alta impedância, e apropriados para aplicações em equipamentos de 

instrumentação e que operam com alimentação de tensão monopolar. 

 

4.1.4 Módulo de RF 

O módulo de RF foi implementado a partir de um transceptor de baixa 

potência BiM2-433 fabricado pela Radiometrix Ltd., especialmente projetado para 

comunicações digitais de curto alcance (ver Figura 78) e que opera na freqüência de 433 MHz 

a uma potência máxima de saída de RF de 10 dBm. 

 

 

Figura 78 - Transceptor de Rádio Frequência – Radiometrix 

 

Para solucionar problemas relacionados com ruído na recepção foi 

implementado um encapsulamento apropriado das mensagens do protocolo MODBUS que 

compreende três fases no processo de recepção: a) Treinamento; b) Sincronização e c) 

Terminação, que será apresentado mais adiante. 

 

4.1.5 Fonte de Alimentação 

A fonte de alimentação é composta de um regulador de tensão 
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monolítico LM78L05ACZ que converte a tensão de 12 VCC da bateria para 5 VCC e alimenta 

todo o circuito da unidade. 

 

4.2 Unidade Concentradora de Dados 

As unidades concentradoras de dados são módulos microprocessados 

empregados na coleta de dados das unidades sensores através de um processo de interrogação 

cicla e também atuam como acionadores de dispositivos elétricos empregados no processo, 

tais como: a) válvulas solenóides; b) Bombas; c) ventiladores; c) motores de acionamento de 

cortinas, etc. 

Estas unidades oferecem as opções de alimentação por baterias de 12 

VCC ou por eliminadores de bateria. 

A Figura 79 apresenta um Concentrador de Dados que pode ser 

configurado para interrogar até 63 Unidades de Sensor. 

 

 

Figura 79 - Concentrador de Dados 

 

Esta unidade é constituída das seguintes estágios: a) Unidade Central 

de Processamento; d) Interface de Comunicação; c) Módulo de RF; d) Atuadores; e) Fonte de 
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Alimentação. Estas etapas estão apresentadas no diagrama de blocos da Figura 80. 
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Figura 80 - Diagrama de blocos do Concentrador de Dados 

 

4.2.1 Unidade Central de Processamento 

A Unidade Central de Processamento foi implementada a partir de um 

microcontrolador ATMEGA161 da ATMEL, por se tratar de um componente de baixo 

consumo de energia e de alto desempenho. Este microcontrolador contém um espaço de 

memória RAM de dados interno que dispensa o emprego de memória externa adicional e 

conta com duas portas de comunicação assíncrona tornando-o adequado para a aplicação 

pretendida. As principais características deste processador estão listadas na Tabela 8, a 

pinagem do seu circuito integrado é apresentada na Figura 81. 

 

4.2.1.1 Programa Principal 

O microcontrolador executa um programa desenvolvido em linguagem 

C, cujo diagrama de fluxo é apresentado na Figura 82, que processa as funções MODBUS 

solicitadas pelo Elipse através de uma das  interfaces de comunicação serial, realiza a 

varredura de leitura de dados das Unidades de Sensores e ativa/monitora a saída de três relés 

empregados como atuadores. 
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Figura 81 - Pinagem do microcontrolador ATMEGA161 

 

Tabela 8 - Principais características do microcontrolador ATMEGA161 

Característica da CPU 

• Arquitetura RISC 
• Conjunto de 130 instruções (maioria com execução em um ciclo de clock) 
• 32 registradores de 8 bits para uso geral 
• 16 kByte de memória de programa do tipo flash 
• 512 Bytes de memória EEPROM para armazenamento permanente de dados 
• 1 kBytes de memória RAM interna para armazenamento de dados 
• Freqüência de clock (cristal) até 8 MHz 
• Alimentação com tensão de 4,0 a 5,5VDC 
• Recursos de periféricos: 

- Fontes de interrupção internas e externas 
- Dois temporizadores/contadores de 8 bits com prescaler e PWM 
- Um temporizador/contador expandido de 16 bits com prescaler separado, 
captura/compara e um PWM dual de 8, 9 ou 10 bits 
- Duas interfaces de comunicação assíncrona (UART) 
- Uma porta de comunicação serial Mestre/Escravo 
- Um contador de tempo real com gerador de clock separado 
- Modo de operação idle e power-down, para consumo reduzido de potência 
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Figura 82 - Diagrama de fluxo do programa do Concentrador de Dados 
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Nos intervalos entre as recepções de mensagens provenientes das 

Unidades de Sensores e do Sistema de Supervisão e Controle o processador permanece no 

modo sleep (baixo consumo de energia) a fim de proporcionar uma maior autonomia da 

bateria da fonte de alimentação. 

Para a configuração do endereço da unidade e do número de Unidades 

de Sensores com as quais o Concentrador de Dados pode se comunicar, são utilizadas duas 

dip--switch de 8 pólos cada uma, que estão conectadas as portas A e C da CPU. 

A troca de mensagens com as Unidades de Sensores e o Sistema de 

Supervisão e Controle é realizada através das portas de comunicação serial que as processa 

através de serviços de interrupção. Estes serviços estão associados às transmissões e às 

recepções através de uma das UARTs (Universal Assyncronous Receive Transmit). Para toda 

mensagem recebida, o serviço correspondente sinaliza a sua disponibilidade para o 

processador a fim de que este possa verificar o seu conteúdo e executar a ação apropriada. 

Quando ocorre alguma condição de erro na recepção de mensagem do 

Sistema de Supervisão e Controle o processador prepara a mensagem de erro correspondente e 

a transmite como resposta. As condições de erro podem ser: a) Erro de comunicação; b) 

Condição de estouro de tempo (timeout) estimado para a recepção da mensagem. 

O tempo entre as solicitações de dados das Unidades de Sensores é 

controlado pelo serviço de tratamento de interrupção do contador/temporizador 1. Quando 

ocorre uma interrupção deste temporizador o serviço de tratamento de interrupção 

correspondente sinaliza para o programa principal a fim de que este proceda a interrogação da 

próxima Unidade de Sensor. 

Quando ocorre uma sinalização do temporizador 1 o processador 

prepara mensagem de requisição para Unidade de Sensor correspondente, envia e  inicia o 

contador/temporizador 0, que opera como gerador de tempo de espera (timeout) das respostas 

das Unidades de Sensores. Quando ocorre uma sinalização de estouro deste tempo o 

processador retransmite a mensagem de requisição para a mesma Unidade de Sensor. 

 

4.2.1.2 Serviços de Tratamento de Interrupções (STI) 

Os serviços de tratamento de interrupção, que complementam o 
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programa principal são: 

 

• STI do contador/temporizador 0 (Timer0); 

• STI do contador/temporizador 1 (Timer1); 

• STI do contador/temporizador 2 (Timer2); 

• STI de recepção dado pela UART0 (porta de comunicação serial com o Sistema de 

Supervisão e Controle); 

• STI de transmissão dado pela UART0;  

• STI de recepção dado pela UART1 (porta de comunicação serial com as Unidades de 

Sensores); 

• STI de transmissão dado pela UART1. 

 

Os diagramas de fluxo de programa dos serviços de tratamento de 

interrupção dos contradores/temporizadores (ver Figura 83), de transmissão/recepção da 

UART0 (ver Figura 84), de recepção da UART1 (ver Figura 85) e de transmissão da UART1 

(ver Figura 86) demonstram a operação desta parte do programa da unidade. 

 

4.2.2 Interface de Comunicação 

A interface de comunicação é composta de duas portas de 

comunicação serial assíncrona que são utilizadas na comunicação com o Sistema de 

Supervisão e Controle.e as Unidades de Sensores. 

A primeira porta é provida de dois circuitos adaptadores de níveis de 

sinais para os padrões RS-232 e RS-485. O primeiro adaptador foi implementado através do 

circuito integrado MAX232 que converte os níveis de tensão de 0 e 5 VCC da porta do 

microcontrolador para +8 e –8 VCC respectivamente. O segundo adaptador foi implentado 

através do circuito integrado MAX485 que converte os níveis de tensão 0 e 5 VCC em uma 

tensão diferencial de ±0,3 VCC que é transmitida através de pares trançados de fios. 

A segunda porta, utilizada para a comunicação com Unidades de 

Sensores fornece e recebe mensagens do Módulo de Rádio freqüência. 
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Figura 83 - Diagramas de fluxo de programa dos STIs de Contadores/Temporizadores 
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Figura 84 - Diagramas de fluxo de programa dos STIs de Transmissão/Recepção da UART0 
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Figura 85 - Diagramas de fluxo de programa do STI de Recepção da UART1 
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Figura 86 - Diagrama de fluxo de programa do STI de Transmissão da UART1 

 

4.2.3 Módulo de Rádio Freqüência 

O módulo de rádio freqüência do Concentrador de Dados também foi 

implementado a partir de um transceptor de baixa potência BiM2-433 fabricado pela 

Radiometrix Ltd., e opera de forma idêntica ao módulo empregado nas Unidades de Sensores. 
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4.2.4 Atuadores 

Foram incorporados três atuadores ao Concentrador de Dados que 

permitem o acionamento direto de elementos do sistema, dispensando em alguns casos a 

necessidade do uso de controladores lógicos programáveis para esta finalidade. Cada um dos 

atuadores é compostos de um relé de um contacto reversor com capacidade de 10 A/110 V e 

um transistor de acionamento que recebe comandos através de pinos de uma porta paralela do 

microcontrolador. 

 

4.2.5 Fonte de Alimentação. 

A fonte de alimentação desta unidade também é composta de um 

regulador de tensão monolítico LM78L05ACZ que converte a tensão de 12 VCC fornecida por 

uma bateria, ou por um eliminador de baterias de 12 VCC, para 5 VCC e alimenta todo o 

circuito. 

 

4.3 Sensores 

Para a medida dos vários parâmetros de controle da casa de vegetação 

foram utilizados sensores de temperatura, unidade relativa do ar, irradiação luminosa no 

ambiente e um sensor de precisão para a determinação da umidade do substrato (TDR), cujos 

valores foram empregado no treinamento dos sensores de umidade de substrato do tipo 

capacitivo, anteriormente descrito. 

 

4.3.1 Sensor de Temperatura 

Para a medida da temperatura do substrato e da temperatura ambiente 

da casa de vegetação utilizou-se o circuito integrado AD22100 fabricado pela Analog Divices 

Inc.. As principais características deste sensor são: 

 

• Alimentação de 4,0 a 6,0 VCC; 

• Intervalo de temperatura de –50 a 150 oC; 

• Precisão melhor do que 2% para toda a escala de medição; 
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• Coeficiente de temperatura igual 22,5 mV/oC; 

• Temperatura proporcional à tensão de saída. 

A sua função transferência dada pela Equação  (17). 
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Onde: 

TA - temperatura ambiente em graus Celsius; 

VS - tensão terminal de saída em Volt (CC); 

V+ - tensão de alimentação do circuito integrado em Volt (CC). 

 

4.3.2 Sensor de Umidade Relativa do Ar 

Para a medida da umidade relativa do ar dentro da casa de vegetação 

foi utilizado o sensor HIH-3605-A produzido pela Honeywell Inc. Este sensor é um circuito 

integrado que opera segundo a variação da capacitância de um capacitor planar com uma 

segunda camada de polímero para proteção contra poeira, óleo e outros agentes agressivos. 

Este circuito integrado é alimentado por uma tensão de +5 VCC e 

fornece em um de seus terminais uma tensão proporcional à umidade relativa do ar. A Figura 

87 apresenta a sua pinagem e as três opções de seu encapsulamento. 

(-) (+)(Vo)

Encapsulamentos

Série HIH 3605-A

 

Figura 87 - Sensor de Umidade HIH-3605-A e Encapsulamentos 
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A Figura 88.a apresenta a sua característica de resposta, quando 

alimentado pela tensão nominal, para a temperatura de 0 oC. A Figura 88.b apresenta a 

variação da tensão de saída para as temperaturas de 0, 25 e 85 oC. 
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Figura 88 - Curvas de calibração do sensor de umidade HIH-3605-A 

 

4.3.3 Sensor de Radiação 

Para a medida da radiação solar no ambiente da casa de vegetação foi 

utilizado o sensor de luminosidade TSL235 de fabricação de Texas Advanced Optoelectronic 

Solutions. Este circuito integrado fornece em seu terminal de saída um sinal com forma de 

onda quadrada cuja freqüência é diretamente proporcional à radiação no ambiente. As 

principais características deste sensor são: 

 

• Tensão de alimentação monopolar mínima de 2,5 VCC; 

• Erro de não linearidade típico de 0,2% a 100 kHz; 

• Coeficiente de temperatura 100 ppm/oC; 

• Interface direta com microcontrolador, dispensando componentes externos; 

• Encapsulamento cerâmico compacto de três pinos (ver Figura 90). 
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A sua resposta característica é apresentada na Figura 89. 
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Figura 89 – Resposta característica do TSL235 
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Figura 90 - Pinagem do TSL235 

 

Para o condicionamento do sinal de saída deste sensor foi utilizado o 

mesmo circuito de conversão freqüência/tensão desenvolvido para o sensor de umidade de 

substrato capacitivo já descrito anteriormente. 
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4.3.4 TDR 

O sensor empregado para medir a umidade do substrato com precisão 

foi um ThetaProbe tipo ML2x de fabricação da Delta-T Devices Ltd., cujas características são 

apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Características Técnicas do ThetaProbe ML2x da Delta-T 

Característica Técnica 

Tipo ML2x 

Parâmetro medido Conteúdo volumétrico de água no solo, θv (m3.m-3 ou %Vol.) 

Intervalo Valores com precisão entre 0,05 a 0,6 m3.m-3 

Precisão ±0,01 m3.m-3 para 0 a 40 oC 
±0,02 m3.m-3 para 40 a 70 oC 

Dependendo da salinidade Erro menor que ±0,05 m3.m-3 para 0 a 70 oC 

Erro de salinidade de solo Para 0 a 250 mS.m-1, <-0,0001 m3.m-3 
Para salinidade entre 250 e 2000 mS.m-1 na há variação significativa 

Volume de amostragem do solo > 95% de um cilindro de influência com diâmetro de 4 cm e altura de 6 
cm (aprox. 75 cm3), considerando a haste central. 

Ambiente Suporta fincamento em ampla gama de tipo de solo ou água por longo 
período sem problemas de funcionamento e corrosão (IP68 para 5 m) 

Tempo de estabilização 1 a 5 segundos a partir do instante que é ligado, dependendo da precisão 
desejada 

Tempo de resposta Menor que 0,5 segundos para 99% de variação da umidade 

Fator de ciclo 100% (operação contínua é permitida) 

Interface Requisitos de alimentação: 5 a 15 VCC (sem regulação) 
Consumo de corrente: 19 mA (típico), 23 mA (máximo) 
Saída de sinal: 0 a 1 VCC para 0 a 0,5 m3.m-3 

Material da embalagem PVC 

Material das hastes Aço inoxidável 

Comprimento do cabo Padrão: 5 m, Máximo: 100 m 

Fonte: Manual do Usuário – ML2x-UM-1.21 
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De acordo com o manual do usuário fornecido pelo fabricante, a 

relação entre a tensão de saída (V) do TDR em volts e a raiz quadrada da constante dielétrica 

(ε) do solo, no intervalo de 0 a 1 VCC, pode ser ajustada precisamente através do polinômio de 

terceira ordem apresentado na Equação (18) e a quantidade volumétrica de água (θ) no  solo 

em m3.m-3 é determinada pela Equação (19). 

 

 32 7,44,63,607,1 VVV +−+=ε  (18)  

 

 
1

0

a
a−

=
ε

θ  (19)  

 
Sendo que os coeficientes a0 e a1 dependem do tipo de solo e são apresentados na   

Tabela 9. 
 
Tabela 9 - Constantes para determinar θ (m3.m-3) 

Coeficientes a0 a1 

Solo Mineral 1,6 8,4 

Solo Orgânico 1,3 7,7 
Fonte: Manual do Usuário – ML2x-UM-1.21 

 

 

4.4 Protocolo de Comunicação por RF 

Para o estabelecimento do canal de comunicação de rádio freqüência 

entre o Concentrador de Dados e as Unidades de Sensores foi necessário o estabelecimento de 

um protocolo proprietário a fim de eliminar os problemas de ruído de entrada nos receptores. 

A ocorrência de ruído está relacionada com o fato de que quando todos transceptores estão no 

modo recepção, sinais provenientes de outras fontes de rádio freqüência induzem sinais de 

freqüência elevada em suas saídas que podem ser interpretados como o início de uma 

mensagem. Desta forma, quando uma unidade começa uma transmissão, os receptores 

somente conseguem receber corretamente a mensagem depois de transcorrido um intervalo de 
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tempo de aproximadamente 100 µs. 

Um outro problema associado aos transceptores está relacionado com 

o fato destes dispositivos empregarem um filtro digital passa-baixa em seu estágio de saída 

que impõe a necessidade de se manter um padrão serial de bits por um certo tempo em sua 

entrada para que seja possível a decodificação correta do sinal de mensagem. 

O protocolo desenvolvido para solucionar estes problemas está 

representado na Figura 91 e compreende o encapsulamento da mensagem MODBUS-RTU em 

três fases: 

 

• Treinamento;  

• Sincronização; 

• Terminadora. 

 

4.4.1 Fase de Treinamento 

Durante a fase de treinamento o transceptor transmite uma seqüência 

de 10 bytes com valor 85 (55H = 101010102) com 1 start bit e 1 stop bit na velocidade de 9600 

bauds. Esta seqüência consiste de um trem de pulsos, cada um com tempo de duração igual a 

10 ms. Nesta fase o receptor deixa de apresentar ruído em sua saída e ao mesmo tempo ajusta 

o comportamento de seu filtro digital para a recepção dos bytes de dados que virão a seguir.  

 

4.4.2 Fase de Sincronização 

Esta fase compreende a transmissão de 4 bytes com valor 255 (FFH = 

111111112) e tem como objetivo, proporcionar a sincronização da recepção da mensagem, de 

maneira que o receptor seja informado de quando começa a mensagem MODBUS que é 

transmitida a seguir. 

 

4.4.3 Fase Terminadora 

A fase terminadora consiste da transmissão de 1 byte com valor 85 e 

tem a finalidade de não permitir que o ruído esteja presente na saída do receptor no término da 
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recepção da mensagem MODBUS, prorcionando o tempo necessário para o programa encerrar 

a recepção e desativar a recepção de novos bytes até que a mensagem seja tratada. 

 

 

Treinamento (10 x 8510=55H=010101012)

55H55H 55H

S
ta

rt 
bi

t

S
to

p 
bi

t

Sincronização (4 x 25510=FFH=111111112)

FFHFFH FFH

S
ta

rt 
bi

t

S
to

p 
bi

t

Mensagem MODBUS

55H

Terminador

Ruído

Ruído  

Figura 91 - Protocolo para comunicação por RF 

 

4.4.4 Erro no Processo de Interrogação Cíclico 

Como em comunicação de dados através de canais de comunicação de 

rádio freqüência é impossível atingir taxa nula de erro, adotou-se um algoritmo de 

comunicação com as Unidades de Sensores de tal forma que, quando ocorre algum erro de 

recepção o Concentrador de Dados repete a operação por quatro vezes, se nestas tentativas não 

houver sucesso a comunicação passa para a próxima Unidade de Sensores.  
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4.5 Sistema de Supervisão e Controle 

O software de supervisão e controle Elipse PRO (SCADA), 

desenvolvido pela Elipse Software Ltda., foi escolhido dentre os outros programas 

supervisórios tendo em vista que este aplicativo oferece sofisticados recursos que otimizam o 

tempo de desenvolvimento e a manutenção dos sistemas, tais como: 

 

• Pode ser executado em qualquer plataforma Microsoft Windows; 

• linguagem de programação simples e orientada a objeto; 

• facilidade de comunicação com os mais diversos tipos de periféricos existentes no 

mercado ou mesmo com outros aplicativos; 

• há uma maior confiabilidade por se tratar de um software nacional e, com isso, há uma 

maior suporte local e de drivers de comunicação; 

• disponibiliza o suporte à rede e acesso remoto via Internet; 

• possui suporte a banco de dados via ODBC, Access, SQL Server, Oracle; 

• comporta uma biblioteca gráfica para criação e edição de telas; 

• configuração e reconhecimento de alarmes; 

• relatórios formatados, graficamente customizados pelo usuário; 

• registro de dados em disco rígido e análise histórica; 

• programação de valores para serem enviados ao processo através das Receitas; 

• CEP (Controle Estatístico de Processos) aplicado aos dados coletados; 

• módulo matemático para a formulação de equações; 

• segurança através do controle de acesso por nível de usuário; 

• captura, registro e transmissão digital de imagens; 

 

Para a configuração do aplicativo Elipse PRO dedicada à utilização em 

casas de vegetação, segue abaixo, conforme já citado anteriormente uma lista dos parâmetros 

medidos e dos elementos controlados no sistema proposto: 

 

Para coleta de dados (sensores): 

• Temperatura do Substrato e do Ar; 
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• Umidade do Ar e do Substrato; 

• Radiação Solar no Ambiente. 

 

Para controle do sistema (atuadores do concentrador de dados): 

• Cortina de Sombreamento (Fotoperíodo e Radiação Solar); 

• Irrigação por Gotejamento (Umidade do Substrato); 

• Humicool e Sistemas de Ventiladores e de Exaustores (Umidade do Ar); 

• Sistema de Nebulização e a Estrutura da Casa de Vegetação (Temperatura Interna). 

 

Com a definição destas variáveis foi possível estabelecer os tipos de 

tags que estariam presentes no sistema de supervisão. Como o sistema apresenta apenas um 

sensor de temperatura e umidade do ar, e um de radiação solar, as tags utilizadas para a 

aquisição de seus dados foram a do tipo PLC. Para os sensores de umidade e temperatura do 

substrato, foram utilizadas as tags do tipo Bloco, uma vez que há um maior número destes 

sensores dentro da casa de vegetação e estão localizados em diferentes áreas. 

Para realizar a comunicação entre os atuadores da unidade remota de 

controle e medição e o computador, onde está localizado o sistema de supervisão, também foi 

necessário o uso de tags do tipo PLC. Para se ter uma melhor visualização da operação deste 

sistema foi criado este diagrama de fluxograma que é apresentado na Figura 92. 

Para uma melhor compreensão da configuração do software, são 

relacionados a seguir os procedimentos que foram adotados: 

 

• Criação de telas e definição dos usuários que gerenciariam o sistema; 

• definição dos tipos de tags a serem utilizadas e seus respectivos atributos; 

• instalação e configuração do protocolo MODBUS; 

• configuração dos Objetos de Tela. 

 

Na seqüência é apresentado na Figura 93 um conjunto de telas que se 

constituiu na base para a configuração do sistema de supervisão e controle e que foi 

desenvolvido conforme a estrutura real da casa de vegetação. O conjunto de telas da 
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aplicação de supervisão concebida permite ao operador controlar e supervisionar 

completamente toda a operação da casa de vegetação. As telas estão organizadas em uma 

estrutura hierárquica do tipo árvore que permite um acesso rápido a qualquer uma delas. 

 

 

Figura 92 - Fluxograma dos parâmetros a serem medidos e coletados 

 

Estas telas foram moldadas de modo a transmitir a sensação de que o 

usuário do sistema esteja realmente dentro da casa de vegetação. 

Para a aquisição de dados e auxiliar na definição dos botões de 

comando do sistema foi necessário o desenvolvimento e configuração de um conjunto de tags. 

Para as telas de animação foram utilizadas tags do tipo DEMO, que foram configuradas com 

um tipo de curva em que a variação no tempo é constante, com limites de 0 a 15 valores e 
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com um período de 50 ms, de modo que as animações de telas são compostas de 15 figuras. 

 

 

Figura 93 - Telas criadas para a configuração do Sistema de Supervisão e Controle 

 

Como as tags criadas para realizar a troca de informações com os 

equipamentos de aquisição de dados foram do tipo PLC e do tipo BLOCO, para realizar a 

configuração das mesmas, foi necessária a instalação de um driver de comunicação 

responsável pela comunicação do sistema de supervisão com os periféricos externos. 

O driver empregado foi o MODBUS32.DLL, que implementa o 

protocolo de mesmo nome e opera no modo RTU. Para a sua instalação foram utilizados os 

recursos do Organizer. Este driver possui os seguintes parâmetros, que devem ser ajustados 

para a sua operação: a) Porta de comunicação serial (COM1, COM2, COM3,...), b) Paridade, 

c) Taxa de transferência de bits (Baud Rate) e d) Tempo de espera (Timeout) (veja Figura 

94). 

Para a configuração das tags PCL e BLOCO, também foram 

necessárias as seguintes informações sobre parâmetros de acesso: a) Endereço do periférico 
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(parâmetro N1); b) Tipo de variável acessada (parâmetro N2, que pode ser do tipo Bit ou do 

tipo Word); c) Número do arquivo de memória extendida (parâmetro N3) e d) Endereço da 

variável na unidade remota (parâmetro N4). Ainda, como parte da configuração, foi adotada 

a opção de escala, que faz com que os valores das tags sejam convertidos para intervalos de 

valores pré-definidos. 

 

 

Figura 94 - Janela de configuração de Tag do Organizer 

 

Após a criação das telas e das tags do sistema, foi realizada a 

configuração da aplicação dedicada à supervisão e controle da casa de vegetação, no 

software supervisório Elipse, conforme segue. 

 

4.5.1 Tela de Entrada e Proteção do Sistema 

Esta tela tem o propósito de permitir o acesso à aplicação somente às 

pessoas autorizadas, de maneira que somente elas possam interferir no processo de 

supervisão e controle. Para este fim, foram adicionados somente os usuários colaboradores 

do projeto de pesquisa (veja Figura 95). 
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Figura 95 - Tela de Entrada e Proteção do Sistema 

 

Estão presentes na Tela de Segurança três botões: a) Login; b) Logout 

e c) Sair. O botão Login permite o acesso de um usuário à aplicação. Os botões Logout e 

Sair permitem a saída do usuário da aplicação e o seu encerramento, respectivamente. 

Assim que o usuário tem acesso à aplicação, o script de entrada 

executa o comando Show(), responsável pela abertura da primeira tela do sistema de 

supervisão e controle, que corresponde a tela de entrada da aplicação. 

 

4.5.2 Tela inicial do Sistema de Supervisão e Controle 

A tela inicial do sistema de supervisão e controle possui quatro 

objetos que são descritos a seguir (veja Figura 96): 

• Botão de Voltar - Este botão inicia a execução de um comando momentâneo através 

do script Activate(), que retorna à tela de segurança do sistema; 

• Nome do Usuário - Este SetPoint possui referência ao tag de sistema denominado 
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Aplicação.UserLogin que mostra o usuário atual. 

• Hora do Sistema - Este SetPoint possui referência ao tag de sistema denominado 

GerenciadorGlobal.CurrentTime, que mostra a hora atual do computador. 

 

 

Figura 96 - Tela inicial do Sistema de Supervisão e Controle 

 

4.5.3 Animação da Porta de Entrada 

Esta animação esta ligada a um tag do tipo DEMO, responsável pela 

apresentação sucessiva dos frames utilizados na animação de abertura e fechamento da porta 

de entrada da casa de vegetação e é acionado pelo comando Activate() quando o usuário 

aciona o mouse sobre o botão invisível localizado sobre a porta de entrada da casa de 

vegetação. 

Após o usuário ter acionado o mouse sobre porta presente na tela 

inicial (veja Figura 96), esta se abre através do script que comanda sua animação, que utiliza 

a tag Porta. Esta animação se inicia pela atribuição do valor 1 a uma variável de sistema 

denominada Porta.Enabled. É através deste processo que a animação dos frames é iniciada e 

termina no estado em que a porta é mantida aberta.  

 



166 

4.5.4 Câmara de Entrada da Casa de Vegetação 

Após a abertura da porta, o script executa o comando Activate(), que 

fornece o foco de mouse para a tela da câmara de entrada da casa de vegetação. Assim que o 

usuário aciona o mouse sobre este foco a aplicação apresenta a tela do seu interior, conforme 

mostra a Figura 97. 

De acordo com a configuração, quando o usuário se encontra neste 

ambiente tem três opções que podem ser acionadas por botões invisíveis sobre cada uma 

delas, ou seja: a) entrar na câmara interna da casa de vegetação; b) visualizar o painel de 

controle ou c) sair de dentro da casa de vegetação(ver Figura 97). 

 

 

Figura 97 - Câmara de entrada da casa de vegetação 

 

Se o operador desejar realizar alguma ação de controle sobre os 

motores elétricos ou outro dispositivo existente na casa de vegetação, ele deve acionar o 

mouse sobre um botão transparente que está localizado sobre o painel. Após esta ação a 

aplicação apresenta uma tela contendo os elementos do painel, conforme mostra a Figura 98, 

aos quais estão associados a botões invisíveis. 
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Caso o operador deseje realizar alguma ação de controle sobre os 

motores e periféricos existentes na casa de vegetação ele deve acionar o mouse sobre o botão 

correspondente. As ações possíveis são: 

 

• Ligar/Desligar manualmente o sistema de irrigação; 

• Ligar/Desligar manualmente o Humicool; 

• Ligar/Desligar manualmente o sistema de exaustão; 

• Ligar/Desligar manualmente o sistema de nebulização; 

• Abrir/Fechar a cortina de sombreamento; 

• Desligar todo o sistema; 

• Solicitar a emissão de históricos; 

• Editar receitas; 

• Visualizar alarmes. 

 

 

Figura 98 - Painel de controle da casa de vegetação 

 

Quando o operador acionar o mouse sobre o botão invisível 
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localizado sobre a porta que dá acesso à câmara interna da casa de vegetação esta é aberta da 

mesma maneira que a porta de entrada e é apresentado um novo foco de mouse para se ter 

acesso a este compartimento. Se o operador acionar o mouse sobre este foco a aplicação 

apresenta a tela do seu ambiente interno (ver Figura 99). 

 

 

Figura 99 - Câmara interna da casa de vegetação 

 

4.5.5 Câmara interna da Casa de Vegetação 

Os componentes deste ambiente estão associados a animações de 

maneira a mostrar o estado em que se encontram. Para obter informação sobre a umidade do 

ar, a temperatura do substrato ou outro parâmetro qualquer, o operador deve acionar o 

mouse sobre o sensor correspondente. Os dados apresentados correspondem às leituras 

atuais e que estão sendo utilizadas no processo de supervisão e controle. 

Também é permitido ao operador, alterar o estado de operação de 
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cada um dos equipamentos existentes com o uso do mouse, bastando que o mesmo acione o 

mouse sobre aquele com o qual deseja interagir. 

Uma tela que apresenta todos os valores coletados pelas unidades de 

sensores será apresentada no capítulo referente aos resultados e discussões.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa foi conduzida através de várias etapas a fim 

estabelecer a configuração necessária para atingir o objetivo proposto e que constaram do 

seguinte desenvolvimento: 

 

• Sistema de Aquisição de Dados e de Controle ; 

• Coleta de dados; 

• Treinamento da RNA; 

• Configuração do Elipse SCADA. 

 

5.1 Sistema de Aquisição de Dados e de Controle 

Durante esta etapa foram desenvolvidas uma Unidade Concentradora 

de Dados e cinco Unidades de Sensores baseadas nos microcontroladores ATMEG161 e 

ATtiny15L, conforme descritas no capítulo 4, utilizadas na coleta de dados provenientes dos 

diversos sensores e realizar as ações de controle nos diversos componentes instalados na casa 
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de vegetação. 

Empregando comunicação serial por meio de um cabo RS232 foram 

estabelecidas as funções do protocolo MODBUS para aquisição e transferência de dados 

provenientes das Unidades de Sensores. As funções do protocolo implementadas por estas 

unidades, são: 

 

• Função 3 – Lê Registro 

• Função 4 – Lê Bloco de Registros 

• Função 6 – Escreve em Registro 

 

Para o condicionamento de sinal provenientes do sensor capacitivo 

empregado na aquisição do valor da umidade do substrato foram realizados os ajustes dos 

sinais da bomba de carga, a fim de atingir os níveis de tensão de saída de acordo com o 

intervalo dinâmico do canal de conversão analógica/digital do microcontrolador. 

A Figura 100 apresenta os valores de ajuste para amostras de solo do 

tipo orgânico e mineral saturados de água, onde foram obtidos os seguintes resultados: 

700µs

220µs

3,20V

 

Figura 100 - Ajustes do Sensor Capacitivo de Umidade de Substrato (solo saturado) 
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• Largura de pulso intermediário da bomba de carga: 700 µs; 

• Largura de pulso da saída da bomba de carga: 220 µs; 

• Tensão de saída da linha de carga: 3,2 VCC. 

 

A Figura 101 apresenta os valores de ajuste para amostras de solo do 

tipo orgânico e mineral secos, onde foram obtidos os seguintes resultados: 

 

• Largura de pulso intermediário da bomba de carga: 700 µs; 

• Largura de pulso da saída da bomba de carga: 25 µs; 

• Tensão de saída da linha de carga: 480 mVCC. 

 

700µs

25µs

480mV

 

Figura 101 - Ajustes do Sensor Capacitivo de Umidade de Substrato (solo seco) 

 

Conforme os resultados obtidos nos ajustes destes estágios, a tensão de 

saída do sensor capacitivo apresenta uma variação de 2,76 VCC, para valores extremos de 

umidade de substrato, que corresponde ao intervalo dinâmico do conversor analógico/digital. 

Durante os ajustes deste sensor foram feitos testes para se verificar a 

influência da salinidade do solo sobre sua resposta, acrescentando-se uma solução aquosa com 
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alta concentração de cloreto de sódio ao substrato, observando-se que não há nenhuma 

modificação dos resultados acima apresentados. Tendo em vista que a forma construtiva dos 

eletrodos do sensor proporciona total isolação dos mesmos em relação ao solo, observou-se 

também que não há interferência nos resultados quando as medições são realizadas em solos 

de diferentes resistividades (solo orgânico e mineral). 

Uma vez que a comunicação entre as Unidades de Sensores e o 

Concentrador de Dados foi implementada através de enlaces de RF, com o propósito de se 

evitar o uso de redes de cabos de sinais devido a agressividade do ambiente, e ao mesmo 

tempo facilitar manejos e substituições para as diferentes fases do cultivo, foi necessária a 

implementação de um protocolo proprietário a fim de garantir confiabilidade de comunicação 

dentro de taxas que não comprometesse o processo de supervisão e controle. 

As partes constituintes do protocolo desenvolvido para realizar a troca 

de dados entre um concentrador de dados e duas unidades de sensores são apresentadas a 

seguir de forma a evidenciar as fases de: 

 

• Treinamento; 

• Sincronização; 

• Mensagem MODBUS; 

• Terminador. 

 

A Figura 102 apresenta a fase de treinamento do protocolo 

desenvolvido, onde pode ser observado: a) presença de ruído no canal de comunicação, em 

virtude de todas as unidades transceptoras estarem operando no modo recepção; b) fase de 

treinamento, constituída de 10 bytes com valor 55H e c) início da fase de sincronização 

constituída de 10 bytes com valor FFH. 

A Figura 103 apresenta a fase de terminação do protocolo, constituída 

de 1 byte com valor 55H, que é transmitida após a mensagem MODBUS-RTU. A inclusão 

deste elemento no protocolo proporciona à unidade receptora o tempo necessário para fazer a 

identificação da mensagem recebida e dar início ao seu tratamento. 
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10 x 55H101010102

Início da Sincronização

Ruído (Msg falsa) Treinamento

 

Figura 102 - Fase de Treinamento do Protocolo de Comunicação 

RTU Terminador

 

Figura 103 - Fase Terminadora do Protocolo de Comunicação 

 

A Figura 104 apresenta  uma mensagem MODBUS endereçada à 

Unidade de Sensor 1, solicitando a execução da função 3 com os parâmetros 0000H e 0002H 
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para o endereço de registro inicial e número de registros, respectivamente e a Figura 105 

mostra uma resposta à solicitação desta mesma função pela Unidade de Sensor 2. 

Final da Sincronização

MSG RTU = 01H 03H 00H 00H 00H 02H CS

 

Figura 104 - Recepção de Mensagem MODBUS 

 

Parte da Sincronização

MSG RTU = 02H 03H 02H 03H 3FH 00H 01H CS

 

Figura 105 - Resposta à Mensagem MODBUS 
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A validação deste protocolo foi concluída durante a fase de coleta de 

dados de sensores, período em que não se observou nenhuma perda de comunicação devido a 

problemas de ruído. 

 

5.2 Coleta de Dados 

Para a coleta de dados foi empregado um corpo de prova constituído 

de um vaso contendo 6 mudas de eucalipto e de 6 mudas de pinus, cedidas pela Duratex S.A, 

onde foram instalados um sensor capacitivo, um TDR e dois sensores de temperatura para 

medir a umidade do substrato e as temperaturas do substrato e do ar, conforme mostra a Figura 

106, sendo que antes de iniciar o processo de aquisição dos dados o substrato foi regado com 

água até atingir a sua saturação. 

 

  

 

Figura 106 - Corpo de prova para coleta de dados 

 

A coleta de dados provenientes dos sensores foi realizada através do 

Elipse, onde foi utilizado um objeto do tipo Databases conectado a uma planilha do Excel 

(Data_Ivo.xls) contendo os campos SENSOR (Tensão do sensor de umidade capacitivo), TDR 
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(Tensão do TDR), TEMPS (Temperatura do substrato), TEMPA (Temperatura ambiente), que 

foram associados a tags de mesmo nome, e os campos Hora, Minuto, Segundo, Dia , Mês e 

Ano, que foram associados às variáveis do sistema. A tela da aplicação do Elipse criada para a 

coleta de dados é apresentada na Figura 107. 

 

 

 

Figura 107 - Tela de coleta de dados de sensores 

 

Durante o período de 02/07/2003 a 17/07/2003, foram adquiridos 2402 

conjuntos de dados, espaçados de 5 em 5 minutos. A Figura 108 apresenta uma parte da 

planilha, contendo 30 pontos, correspondendo ao período compreendido entre as 15:42:56 

horas do dia 02/07/2003 e 11:30:39 horas do dia 04/07/2003. 

Tendo em vista a grande quantidade de pontos coletados, no Apêndice 

2 são apresentados somente os valores médios destes parâmetros, calculados por um script do 

Matlab cac_medias.m, que se encontra no Apêndice 1, tomando-se como base o valor tensão 

fornecida pelo sensor capacitivo (conforme será descrito na parte relativa ao treinamento da 

RNA). 
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SENSOR TDR TEMPS TEMPA Hora Minuto Segundo Dia Mês Ano
1,4363 0,8457 31,4670 24,2405 15 42 56 2 7 2003
1,4311 0,8389 31,0764 23,8498 15 47 56 2 7 2003
1,4156 0,8564 31,2717 23,4592 15 52 56 2 7 2003
1,4389 0,8604 30,8811 24,0451 15 57 56 2 7 2003
1,4052 0,8486 30,4905 23,8498 16 2 56 2 7 2003
1,4233 0,8535 30,8811 23,6545 16 7 56 2 7 2003
1,4000 0,7979 30,6858 23,4592 16 12 56 2 7 2003
1,4104 0,8604 30,0998 23,6545 16 17 56 2 7 2003
1,4363 0,8613 29,9045 23,6545 16 22 56 2 7 2003
1,4363 0,8525 29,9045 22,6780 16 27 56 2 7 2003
1,4104 0,8936 18,9670 17,2092 9 12 53 4 7 2003
1,3845 0,8682 18,7717 17,4045 9 17 53 4 7 2003
1,3975 0,8838 19,1623 18,9670 9 30 13 4 7 2003
1,3975 0,8770 19,7483 19,5530 9 35 39 4 7 2003
1,4233 0,8721 19,9436 20,3342 9 40 39 4 7 2003
1,4285 0,8701 19,7483 19,1623 9 45 39 4 7 2003
1,4311 0,8643 20,7248 19,3576 10 0 39 4 7 2003
1,4078 0,8613 21,1155 19,3576 10 10 39 4 7 2003
1,4285 0,8457 22,4826 20,1389 10 35 39 4 7 2003
1,4052 0,8574 22,6780 20,9201 10 40 39 4 7 2003
1,4337 0,8701 22,8733 21,3108 10 45 39 4 7 2003
1,4440 0,8457 23,2639 23,8498 10 50 39 4 7 2003
1,4130 0,8525 23,6545 25,6076 10 55 39 4 7 2003
1,4285 0,8604 23,8498 23,2639 11 0 39 4 7 2003
1,4104 0,8486 23,8498 22,4826 11 5 39 4 7 2003
1,4182 0,8545 24,0451 22,2873 11 10 39 4 7 2003
1,4052 0,8652 24,0451 22,2873 11 15 39 4 7 2003
1,4285 0,8633 24,4358 23,4592 11 20 39 4 7 2003
1,4415 0,8750 24,6311 23,0686 11 25 39 4 7 2003
1,4233 0,8496 24,8264 22,6780 11 30 39 4 7 2003  

Figura 108 - Amostra da Planilha de Dados  Data_Ivo.xls do Excel 
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O comportamento da umidade do substrato durante todo o período de 

aquisição de dados pode ser avaliado pelo gráfico gerado no Matlab, que é apresentado na 

Figura 109. 
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Figura 109 - Comportamento da umidade do substrato 

 

5.3 Treinamento da Rede Neural Artificial 

A determinação da arquitetura de uma RNA para operar como 

aproximadora de função, a fim de permitir que o sensor capacitivo possa operar de maneira 

análoga a um TDR, foi realizada através dos recursos fornecidos pelo Toolbox de Redes 

Neurais do Matlab. 

Para o treinamento da RNA foram definidas como variáveis de entrada  

os seguintes parâmetros: 

 

• Leitura do Sensor Capacitivo de Umidade do Substrato expressa em tensão contínua – 

VSC (VCC); 

• Temperatura média do Substrato expressa em graus Celsius - TSUB (°C). 
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Como variável de saída foi utilizado o valor do parâmetro: 

  

• Valor médio da leitura do TDR expresso em percentual de umidade do substrato - 

URTDR (%); 

 

Como objetivo do treinamento foram estabelecidas as seguintes metas: 

 

• Épocas de treinamento – 1000; 

• Erro máximo a ser atingido – 5x10-5; 

• Arquitetura da RNA – A que apresentasse o melhor resultado; 

 

A opção pelo uso dos valores médios das leituras do TDR e do sensor 

de temperatura do substrato está relacionada com o fato do que para um mesmo valor de 

leitura do sensor capacitivo existem vários valores, muito próximos, de leituras destes 

sensores. 

 Para a conversão dos valores de leitura de tensão do TDR para 

percentual de umidade do substrato foi utilizado um script do Matlab denominado conv_UR.m, 

que se encontra no Apêndice 1. 

Este script, primeiramente realizou a conversão dos valores de tensão 

de saída do TDR para valores de raiz quadrada da permissividade elétrica do substrato através 

da Equação 18, em seguida determinou a densidade volumétrica de água no substrato através 

da Equação 19 e finalmente converteu estes valores para valores de umidade relativa. 

Como resultado do tratamento dos dados coletados foram obtidos 220 

valores distintos de pontos, dos quais, 200 foram utilizados para o treinamento da RNA e os 

demais foram utilizados como padrões de teste. 

Para o treinamento da RNA foi utilizado um script do Matlab 

denominado sensornet.m, que se encontra no Apêndice 1. 

Como resultado final obteve-se uma RNA cuja arquitetura é 

apresentada na Figura 110. 

 



181 

 

2

3

1 1

2

3

1

2

1

Ts

Vsc

UTDR

Camada de
Entrada

Camada
Escondida

Camada de
Saída

 

Figura 110 -  RNA Perceptron Multicamadas 

 

O desempenho do erro quadrático médio para a RNA obtida é 

apresentado na Figura 111. 
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Figura 111 - Desempenho do Erro Quadrático Médio 

 

As características da RNA são apresentados no  
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Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Características da RNA 

Característica Valores 

Tipo de RNA Perceptron Multicamadas 

No de Camadas 1 de entrada, 1 escondidas e 1 de saída 

Neurônios por Camada Entrada: 3 neurônios 
Escondida: 3 neurônios 
Saída: 1 neurônio 

Algoritmo de Treinamento Levenberg Maquart 

Função de ativação dos Neurônios Tangente Sigmoidal 

Épocas de treinamento 1000 

Erro objetivo 5x10-5 

 

Para a validação da RNA foram aplicados os 20 padrões de teste cujo 

resultado é apresentado na Figura 112. 
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Figura 112 - Resultado dos Padrões de Teste 
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De acordo com os resultados obtidos através dos padrões de teste, é 

possível concluir que a metodologia empregada foi adequada aos objetivos da presente 

pesquisa. Não há dúvidas de que este sensor pode substituir outros de custo bem mais elevado 

na medida da umidade do substrato em casas de vegetação. Esta solução, não só contribui para 

a viabilização da automação deste tipo de instalação, bem como leva a uma drástica redução 

dos custos iniciais da instalação. 

 

5.4 Configuração do Elipse PRO 

Como parte da configuração da aplicação do Elipse para a supervisão e 

controle de uma casa de vegetação, descrita no capítulo 4, a tela que permite ao operador 

estabelecer os ajustes relativos à operação do sistema é a Tela de Receitas, apresentada na 

Figura 113. 

 

 

Figura 113 - Tela de Receitas 
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Através desta tela o operador pode ajustar os valores mínimos e 

máximos de vários parâmetros de controle da casa de vegetação. Através destes valores a 

aplicação realiza o controle da umidade do substrato e do clima do ambiente interno da casa de 

vegetação. 

Os valores de referência ajustados para a umidade do substrato são 

utilizados na comparação com o valor médio das leituras de todos os sensores presentes na 

casa de vegetação. Quando o valor médio se encontra abaixo do valor mínimo é ativado o 

sistema de irrigação até que o valor médio atinja o valor máximo de referência. Este 

comportamento é análogo para os demais parâmetros ajustados, de forma que: a) para o 

controle da umidade relativa do ambiente interno é ativado o sistema de nebulização; b) para o 

controle da temperatura ambiente é ativado o sistema de exaustão em conjunto com o 

humicool. Quando o nível de radiação solar medido no ambiente interno se encontra fora da 

faixa de valores permitidos para o tipo de cultura é ativado o sistema de cortina de 

sombreamento. 
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6 CONCLUSÃO 

O presente trabalho, foi conduzido através de várias etapas a fim 

estabelecer a configuração necessária para atingir o objetivo proposto e que constaram do 

seguinte desenvolvimento: sistema de aquisição de dados e de controle, configuração de uma 

aplicação do Elipse para a supervisão e controle em uma casa de vegetação, coleta de dados e 

treinamento de uma RNA, das quais são extraídas as seguintes conclusões:  

 

• Através da revisão bibliográfica foi possível concluir que os sistemas de controle e 

automação existentes para aplicação de irrigação em casas de vegetação apresentam 

uma sistemática de controle através da programação de temporizadores, sem levar em 

consideração a racionalização do uso de insumos, água e energia elétrica. A 

instrumentação e os sensores dedicados ao controle de sistemas agrícolas na maioria 

das vezes são adaptados do setor industrial, mostrando-se inadequados para a 

instalação em ambientes agressivos, tais como as casas de vegetação ou estufas, ou 

ainda apresentam um tempo de resposta muito elevado, tornando-os tecnicamente 

inadequados para o controle de processos em tempo real; 
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• As unidades de sensores desenvolvidas são módulos microprocessados utilizados na 

aquisição dos parâmetros relacionados com: temperatura do ar; temperatura do 

substrato; umidade relativa do ar; umidade do substrato; luminosidade e TDR. Estas 

unidades empregam alimentação por baterias de chumbo-ácido, seladas, com tensão 

nominal de 12V e capacidade de 7,2 Ah. As suas unidades centrais de processamento 

foram implementadas a partir de um microcontrolador ATtiny15L da ATMEL, por se 

tratar de um componente de baixo consumo de energia e de alto desempenho.  Para a 

adequação dos níveis de tensão provenientes dos sensores externos dentro do intervalo 

dinâmico do conversor analógico/digital da unidade de processamento digital foram 

utilizados circuitos adaptadores através de amplificadores operacionais e para a 

comunicação destas unidades com o concentrador de dados foram empregados enlaces 

de RF que utilizam os transceptores de baixa potência BiM2- 433 da Radiometrix; 

 

• O sensor do tipo capacitivo desenvolvido para realizar a medida da umidade de 

substrato consta de um oscilador astável cuja freqüência é dependente da umidade do 

substrato, que varia entre 1060 kHz para solo seco a 1380 kHz para solo saturado, um 

divisor de freqüência que divide o sinal proveniente do oscilador por um fator de 210, 

uma bomba de carga operando no modo monoestável e com largura de pulso de saída 

de 700 µs, um filtro passa-baixa e um adaptador para ajuste do nível de tensão de 

saída. O elemento sensor é composto por duas varetas de aço inoxidável providas de 

duas camadas isoladas por um tubo de PVC termo-encolhível. Uma das grandes 

vantagens apresentadas por esta configuração, e de forma inédita, é o fato da mesma 

proporcionar uma operação independente do tipo e da salinidade do solo onde se 

realizam as medições. Uma outra inovação introduzida neste dispositivo foi o emprego 

de uma rede neural artificial para converter o sinal de saída diretamente em umidade 

relativa do solo, proporcionando-lhes uma resposta equivalente a de um TDR com um 

custo 10 vezes menor; 

 

• Para os demais sensores, empregados para medir a temperatura do ar e solo, a umidade 

relativa do ar e a luminosidade, foram utilizados componentes eletrônicos facilmente 
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encontrados no mercado, de custo acessível e levando-se em consideração o tipo de 

encapsulamento mais apropriado para aplicações em ambientes agressivos como é o 

caso dos sistemas de irrigação, notadamente em casas de vegetação; 

 

• Para a obtenção das medidas da umidade de solo, utilizadas no treinamento da rede 

neural artificial do sensor do tipo capacitivo foi empregado um sensor do tipo TDR 

(Time Domain Reflectometer), fabricado pela Delta-T Devices, em cooperação com o 

Macaulay Land Use Research Institute de Cambridge, Inglaterra, denominado 

ThetaProbe ML2, que é recomendado para uso em controle de sistemas de irrigação; 

 

• As unidades concentradoras de dados são módulos microprocessados empregados na 

coleta de dados das unidades sensores através de um processo de interrogação ciclo e 

também atuam como acionadores de dispositivos elétricos utilizados no processo de 

controle das condições climáticas no interior da casa de vegetação. Este módulo foi 

implementado a partir de um microcontrolador ATMEGA161 da ATMEL e incorpora 

duas interfaces de comunicação serial, uma RS485 e uma RS232, para a comunicação 

com o software de supervisão Elipse, um módulo de rádio freqüência, que utiliza um 

transceptor BiM2-433, para a comunicação com as unidades de sensores e três relés 

atuadores, que proporcionam o acionamento de dispositivos existentes na instalação, 

dispensando a necessidade do uso dos controladores lógicos programáveis (CLPs), 

com custo geralmente elevado. Algumas das mais importantes contribuições 

apresentadas por este módulo são o seu baixo custo e o fato de proporcionarem o 

sensoriamento dos parâmetros do ambiente controlado através de canais robustos de 

comunicação via RF, que elimina a necessidade do uso de redes físicas de 

comunicação de dados, geralmente inadequadas para os ambientes típicos encontrados 

em sistemas de irrigação; 

 

• Para o estabelecimento dos canais de RF entre o concentrador de dados e as unidades 

de sensores foram introduzidas as adaptações apropriadas no protocolo de 

comunicação a fim de eliminar os problemas indesejáveis de ruído nas entradas dos 
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transceptores, proporcionando ótima confiabilidade na troca de mensagens de dados 

entre receptores e transmissores. As adaptações acrescentadas ao protocolo MODBUS-

RTU, representadas pelas etapas de treinamento, sincronização e terminação 

constituem uma solução inédita e conferem aos enlaces de comunicação a 

confiabilidade necessária para o seu emprego em sistemas de supervisão e controle; 

 

• Com a implementação dos módulos de aquisição de sinais de sensores e do 

concentrador de dados foi possível realizar a coleta de uma série de parâmetros, 

necessários ao treinamento da rede neural artificial do sensor capacitivo. Durante esta 

fase foi possível realizar os diversos ajustes do hardware desenvolvido e ao mesmo 

tempo verificar a qualidade do desempenho do sistema, onde se destacam os seguintes 

resultados: 

 

 Para o condicionamento de sinal provenientes do sensor capacitivo empregado na 

aquisição do valor da umidade do substrato foram realizados os ajustes dos sinais da 

bomba de carga, de maneira a se atingir os níveis de tensão de saída de acordo com o 

intervalo dinâmico do canal de conversão analógica/digital do microcontrolador;  

 Para o ajuste do sinal de saída do sensor do tipo capacitivo quando aplicado em 

substrato saturado foram obtidos os seguintes resultados: largura de pulso 

intermediário da bomba de carga igual a 700 µs, largura de pulso da saída da bomba 

de carga igual a 220 µs, tensão de saída da linha de carga igual a 3,2 VCC; 

 Para substrato seco foram obtidos os seguintes resultados: largura de pulso 

intermediário da bomba de carga mantida em 700 µs, largura mínima do pulso da 

saída da bomba de carga igual a 25 µs, tensão mínima na saída da linha de carga 

igual a 480 mVCC; 

 Conforme testes realizados, o sensor capacitivo não apresentou modificações de 

comportamento quando empregado em substratos com diferentes concentrações de 

salinidade e de diferentes resistividades (solo orgânico e mineral), isto se deve à 

forma construtiva de seus eletrodos, conferindo-lhes total isolação em relação ao 

solo; 



189 

 Quanto ao encapsulamento dos pacotes RTU do protocolo de comunicação 

MODBUS, observou-se que com a inclusão de uma fase de treinamento constituída 

de 10 bytes com valor igual a 55 é possível eliminar os problemas relacionados com 

a presença de ruído nas saídas dos receptores quando todos os transceptores estão 

operando no modo de recepção.  Observou-se também que a inclusão de uma fase de 

sincronização, constituída de 10 bytes com valor igual a 255 é suficiente para 

garantir, com segurança, que os receptores sejam sempre capazes de interpretar um 

início de mensagem; 

 A validação das adaptações realizadas no protocolo de comunicação pode ser 

concluída durante a fase de coleta de dados de sensores, período em que não se 

observou nenhuma perda de comunicação devido a problemas de ruído. 

 

• Para a coleta de dados, foi empregado um corpo de prova constituído de um vaso 

contendo 6 mudas de eucalipto e de 6 mudas de pinus, onde foram instalados um 

sensor do tipo capacitivo, um TDR, um sensor de temperatura para medir a 

temperatura do substrato e um sensor de temperatura para medir a temperatura do ar 

próximo às mudas. Através deste procedimento foi possível realizar o ensaio para 

obtenção dos dados em um ambiente praticamente idêntico ao que se tem quando o 

sistema é empregado para a supervisão e controle do processo produtivo de mudas; 

 

• A coleta de dados provenientes dos sensores foi realizada através do Elipse, 

empregando-se um objeto do tipo Databases conectado a uma planilha do Excel 

contendo os campos SENSOR, TDR, TEMPS, TEMPA, Hora, Minuto, Segundo, Dia, 

Mês e Ano, para o armazenamento das tensões de saída do sensor do tipo capacitivo, 

do TDR, do sensor de temperatura do substrato e do sensor de temperatura do ar, 

respectivamente e do instante de coleta de cada ponto de dado. Este procedimento 

proporcionou a construção automática de um banco de dados, que com as 

funcionalidades oferecidas pelo Excel facilitou enormemente o tratamento dos dados 

para se atingir os objetivos desejados; 
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• A rede neural artificial do tipo Perceptron Multicamadas, obtida após um treinamento 

com apenas 1000 épocas, objetivando um erro de 5x10-5, apresenta uma estrutura 

bastante reduzida, composta de uma camada de entrada e uma escondida com apenas 

três neurônios cada uma e uma camada de saída com um neurônio, que pode ser 

facilmente implementada em um microcontrolador de pequeno porte; 

 

• Conforme é possível observar através dos resultados obtidos, o sensor de umidade do 

solo do tipo capacitivo apresentou característica de operação muito semelhante à do 

TDR; 

 

• A configuração da aplicação para a supervisão e controle de uma casa de vegetação no 

Elipse, além de proporcionar um ambiente virtual através do qual o operador pode 

interagir em tempo real com o processo produtivo de mudas, oferece um conjunto de 

funcionalidades que facilitam o estabelecimento de estratégias que objetivem o uso 

racional de energia e demais insumos bem como a manutenção de bancos de dados que 

podem ser utilizados para diversas finalidades, dentre as quais os estudos para 

aprimoramento de espécies; 

 

• Para dar continuidade ao presente trabalho, destacam-se as possíveis implementações: 

 

 Incorporação do algoritmo da RNA no programa executado pelo microcontrolador 

do sensor do tipo capacitivo; 

 Desenvolvimento de uma interface para troca de dados entre o Elipse e o Matlab 

para o treinamento e atualização dos parâmetros da RNA; 

  Implementação de um enlace de RF entre a casa de vegetação e o LAI 

(Laboratório de Automação Industrial) do Departamento de Engenharia Elétrica da 

Faculdade de Engenharia de Bauru – UNESP; 

 Aquisição dos valores de umidade do substrato através de um tensiômetro para 

obtenção da resposta do sensor do tipo capacitivo desenvolvido em unidades de 

potencial mátrico. 
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 Configuração de uma aplicação remota no Elipse, idêntica a já desenvolvida, para 

ser executada em computador PC instalado no Departamento de Biologia da 

Faculdade de Ciências de Bauru. 
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8 APÊNDICES 

8.1 Apêndice 1 – Scripts do Matlab 

8.1.1 Script para Cálculo de Médias 

% CALCULA MEDIAS DE Ts e Vtdr EM RELACAO A Vsc 
% Copyright: ivo@feb.unesp.br 
 
n=0; 
j=1; 
     
%medias=zeros(size(dados),3); 
 
for i=1:size(dados), 
    if n==0                     %inicia calculo da media! 
        n=1; 
        temp1=dados(i,1); 
        soma1=temp1; 
        soma2=dados(i,2); 
        soma3=dados(i,3); 
    else 
        if dados(i,1)==temp1 
            soma1=soma1+dados(i,1); 
            soma2=soma2+dados(i,2); 
            soma3=soma3+dados(i,3); 
            n=n+1; 
        else 
            media1=soma1/n;     %determina medias para n pontos! 
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            media2=soma2/n; 
            media3=soma3/n; 
            medias(j,1)=media1; %salva medias calculadas!        
            medias(j,2)=media2;         
            medias(j,3)=media3; 
 
            temp1=dados(i,1);   %inicia somatoria de pontos! 
            soma1=temp1; 
            soma2=dados(i,2); 
            soma3=dados(i,3); 
 
            j=j+1;              %aponta para uma nova linha de 
medias! 
            n=1;                %inicia contador de pontos! 
        end 
    end     
end 

 

8.1.2 Script para Cálculo da Umidade Relativa do Substrato 

% CONVERTE VALORES MEDIOS DOS DADOS COLETADOS EM: 
% SensorCapacitivo(V) - TDR(V) -> UmidadeRelativa(%)   - Temperatura 
% (Novos valores estao contidos nas variaveis nmedias e nteste) 
% 
% Copyright: ivo@feb.unesp.br 
 
% Antes de executar a conversao e necessario carrregar o arquivo de 
medias; 
 
medias; 
 
% coeficientes da equacao do TDR: 
a0=1.3; 
a1=7.7; 
 
disp('Calculando Umidade Relativa (%)'); 
disp('Aquarde...'); 
 
for i=1:222, 
    UR=((1.07+6.4*medias(i,2)-
6.4*medias(i,2)^2+4.7*medias(i,2)^3)/a1)*100; 
    nmedias(i,1)=medias(i,1); 
    nmedias(i,2)=int16(UR*10); 
    nmedias(i,2)=nmedias(i,2)/10; 
    nmedias(i,3)=medias(i,3); 
end 
 
for i=1:20, 
    UR=((1.07+6.4*teste(i,2)-
6.4*teste(i,2)^2+4.7*teste(i,2)^3)/a1)*100; 
    nteste(i,1)=teste(i,1); 
    nteste(i,2)=int16(UR*10); 
    nteste(i,2)=nteste(i,2)/10; 
    nteste(i,3)=teste(i,3); 
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end 
disp('Conversao para Umidade Relativa finalizado!'); 

 

8.1.3 Script para Treinamento e Teste da RNA 

% REDE NEURAL ARTIFICIAL PARA SENSOR CAPACITIVO 
% REDE PERCEPTRON MULTICAMADAS (Aproximador de Funcoes) 
% Copyright: ivo@feb.unesp.br 
% 
% Limpa area de trabalho e inicia 
% ------------------------------- 
clear all; 
home; 
 
% Carrega de dados em arquivos 
% ---------------------------- 
 
nmedias; 
nteste; 
 
% Definicao dos parametros da RNA 
% ------------------------------- 
 
% Cria matriz de parametros de entrada: 
X = [ nmedias(:,1)' 
      nmedias(:,3)']; 
 
% Cria vetor de saida 
d = [ nmedias(:,2)']; 
 
% Obtem dominio das entradas 
dominio = [min(X') 
           max(X')]'; 
 
% Especifica camadas neurais: 
camadas = [3,3,1]; 
 
% Especifica funcoes de ativacao das camadas neurais: 
ativacoes = {'tansig','tansig','tansig'}; 
 
% TRAINLM e uma funcao de treinamento da RNA que atualiza os pesos 
% (sinapses) e bias de acordo com otimizacao de Levemberg-Marquardt. 
treinamento = 'trainlm'; 
 
% Criacao da rede Perceptron 
% -------------------------- 
 
net = newff(dominio,camadas,ativacoes,treinamento); 
 
% Definicacao de parametros de treinamento 
% ---------------------------------------- 
 
% Mostrar o desempenho do treinamento a cada 25 épocas: 
net.trainParam.show = 25; 
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% Finalizar o treinamento da RNA após 1000 épocas: 
net.trainParam.epochs = 1000; 
 
% Finalizar o treinamento da rede quando atingir 0.5E-5: 
net.trainParam.goal = 5e-5; 
 
% Minimo gradiente de desempenho: 
net.trainParam.min_grad = 1e-50; 
 
 
% Pre-processamento dos dados de entrada e de saida para 
treinamento: 
[X,min_x,max_x,d,min_d,max_d] = premnmx(X,d); 
 
% Treinamento da RNA 
% ------------------ 
[net, erro] = train(net,X,d); 
 
% Teste da RNA com os padroes de teste: 
% ------------------------------------- 
 
% Monta matriz de entrada de teste: 
X = [ nteste(:,1)' 
      nteste(:,3)']; 
 
% Monta vetor de saida esperada: 
d = [ nteste(:,2)']; 
 
% Normaliza matriz de entrada de teste: 
X = tramnmx(X,min_x,max_x); 
 
% Aplica padroes de teste na RNA e obtem saida normalizada: 
resposta1 = sim(net,X); 
 
% Pos-processamento dos dados de saida (Obtem saidas nao-
normalizadas): 
resposta2 = postmnmx(resposta1,min_d,max_d);  
 
 
% Visualizacao dos resultados 
% --------------------------- 
% Mostra || a resposta obtida pela RNA || e a resposta desejada ||: 
resposta3 = [d'  resposta2']; 
 
% Monta matriz resposta4 para visualizacao tabular do resultado: 
for i=1:20, 
    resposta4(i,1)=resposta3(i,1); 
    resposta4(i,2)=int16(resposta3(i,2)*10); 
    resposta4(i,2)=resposta4(i,2)/10; 
end 
 
% Limpa tela e mostra tabela com os dados: 
home; 
disp('Resultado dos padroes de teste:'); 
disp(' '); 
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disp(resposta4); 
 
 
% Traca curva do erro em funcao das epocas: 
plotperf(erro); 
xlabel('Epocas de Treinamento'); 
ylabel('Erro Quadratico Medio'); 
title('Desempenho do Erro'); 
 
% Fim 
% --- 

 

8.2 Apêndice 2 – Valores Médios dos Dados Coletados 

Tabela 10 – Valores Médios dos dados coletados 

VSC(V) URTDR(%) TSUB(oC) 

2.560 96.500 29.612 
1.452 62.200 29.612 
1.447 60.400 29.514 
1.442 61.000 27.903 
1.439 55.900 29.123 
1.436 57.000 26.779 
1.431 58.000 24.108 
1.429 58.000 23.380 
1.426 57.000 22.911 
1.423 58.500 22.483 
1.421 57.900 22.967 
1.418 57.700 23.478 
1.416 58.200 25.464 
1.413 58.200 23.406 
1.410 58.800 24.118 
1.408 57.300 22.881 
1.403 57.300 22.557 
1.400 57.700 22.621 
1.398 58.500 22.256 
1.395 57.300 21.821 
1.390 55.700 21.932 
1.387 55.200 21.925 
1.385 57.000 21.426 
1.382 57.600 21.116 
1.379 55.900 22.483 
1.377 55.400 21.729 
1.374 57.300 21.262 
1.372 56.300 20.920 
1.369 58.200 21.055 
1.366 56.300 21.408 
1.361 55.900 21.879 
1.359 56.800 21.246 
1.356 56.300 21.401 
1.353 55.900 21.467 
1.351 57.600 20.881 

Tabela 10 – (continuação 1) 

VSC(V) URTDR(%) TSUB(oC) 

1.348 55.000 22.711 
1.346 56.500 21.085 
1.343 56.700 20.660 
1.341 55.600 21.143 
1.338 56.200 21.185 
1.335 55.600 21.463 
1.333 56.700 20.710 
1.330 56.000 20.631 
1.328 56.300 20.602 
1.325 57.100 20.080 
1.322 57.000 20.188 
1.320 57.400 20.529 
1.317 55.800 20.993 
1.315 58.400 20.009 
1.312 56.500 20.158 
1.310 55.400 20.757 
1.307 55.900 20.590 
1.304 57.000 20.529 
1.302 54.300 21.435 
1.299 57.300 20.253 
1.297 55.100 21.701 
1.294 57.400 19.637 
1.291 55.900 21.018 
1.289 57.500 19.651 
1.286 57.600 19.813 
1.284 57.200 19.748 
1.281 58.100 19.651 
1.278 57.200 19.162 
1.263 53.300 24.045 
1.247 52.100 23.459 
1.242 53.800 23.459 
1.240 52.400 23.850 
1.232 52.200 22.873 
1.227 52.400 23.459 
1.219 53.300 23.654 
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Tabela 10 – (continuação 2) 

VSC(V) URTDR(%) TSUB(oC) 

1.216 47.200 28.733 
1.214 49.300 25.998 
1.190 46.500 28.733 
1.128 46.400 28.244 
1.064 47.100 28.244 
1.040 47.000 27.756 
1.009 47.000 27.756 
0.983 45.500 27.756 
0.947 44.200 27.170 
0.929 46.400 26.975 
0.924 46.600 27.170 
0.919 42.000 23.654 
0.911 42.000 23.264 
0.908 42.100 23.264 
0.906 41.900 23.264 
0.903 42.100 23.313 
0.895 41.300 23.459 
0.893 42.300 22.873 
0.888 41.800 23.166 
0.885 41.400 22.873 
0.882 42.100 22.727 
0.880 42.400 22.678 
0.877 43.800 24.279 
0.875 43.100 23.801 
0.872 44.400 25.022 
0.870 44.500 23.915 
0.864 44.500 24.631 
0.862 44.900 25.412 
0.859 43.500 23.543 
0.857 45.000 24.973 
0.854 43.400 23.264 
0.851 40.600 23.329 
0.849 44.500 23.948 
0.846 39.500 23.655 
0.844 42.700 21.506 
0.841 39.700 22.756 
0.839 44.300 23.655 
0.836 45.000 25.608 
0.833 44.400 23.557 
0.828 43.900 23.134 
0.826 43.800 23.029 
0.823 39.500 22.157 
0.820 45.000 24.501 
0.818 42.400 23.654 
0.815 44.200 23.020 
0.810 45.800 26.194 
0.807 44.700 23.264 
0.805 43.700 22.444 
0.802 38.400 22.580 
0.800 44.200 23.655 
0.794 38.300 22.092 
0.792 41.800 22.404 

Tabela 10 – (continuação 3) 

VSC(V) URTDR(%) TSUB(oC) 

0.789 37.600 22.259 
0.787 36.800 22.287 
0.784 37.600 22.216 
0.781 38.000 22.951 
0.779 39.200 22.027 
0.776 35.900 22.092 
0.774 38.200 22.444 
0.771 36.300 21.799 
0.769 35.800 22.190 
0.766 36.700 22.263 
0.763 38.900 22.352 
0.761 38.300 22.062 
0.758 36.600 22.625 
0.756 32.900 22.678 
0.753 37.700 22.057 
0.750 38.800 21.983 
0.748 37.100 21.750 
0.745 36.100 21.701 
0.743 37.100 22.287 
0.740 36.900 21.989 
0.738 38.900 22.068 
0.735 36.600 21.955 
0.732 36.300 21.826 
0.730 38.600 21.716 
0.727 36.500 21.931 
0.725 36.900 21.517 
0.722 36.700 21.689 
0.719 37.200 21.337 
0.717 36.600 21.649 
0.714 37.800 21.667 
0.712 37.300 21.419 
0.709 37.000 21.676 
0.707 38.000 21.532 
0.704 37.400 21.439 
0.701 37.500 21.515 
0.699 36.800 21.618 
0.696 36.500 21.358 
0.694 35.900 21.493 
0.688 36.000 21.067 
0.686 35.000 21.414 
0.681 34.400 20.998 
0.678 35.100 21.333 
0.675 34.600 21.047 
0.673 35.200 21.242 
0.670 35.600 21.184 
0.668 35.500 21.342 
0.665 34.900 21.085 
0.662 35.400 20.829 
0.660 34.700 20.972 
0.657 35.400 20.717 
0.655 35.500 20.755 
0.652 34.900 20.673 
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Tabela 10 – (continuação 4) 

VSC(V) URTDR(%) TSUB(oC) 

0.650 34.900 20.551 
0.647 34.700 20.582 
0.644 35.700 20.794 
0.642 35.500 20.405 
0.639 35.300 20.219 
0.637 34.400 20.176 
0.631 35.500 20.351 
0.629 35.400 20.627 
0.626 35.000 20.725 
0.624 35.300 20.229 
0.621 35.100 20.080 
0.619 36.100 20.855 
0.616 35.900 21.213 
0.613 36.500 21.376 
0.611 36.600 20.627 
0.608 36.600 20.516 
0.606 37.100 21.213 
0.600 36.700 20.261 
0.598 36.400 20.184 
0.595 36.500 20.700 
0.593 36.600 20.064 
0.590 36.700 20.660 
0.588 36.500 20.647 
0.585 36.500 19.895 

Tabela 10 – (continuação 5) 

VSC(V) URTDR(%) TSUB(oC) 

0.582 36.400 19.195 
0.580 36.300 17.404 
0.577 36.300 19.797 
0.572 36.300 20.334 
0.569 36.100 17.112 
0.567 36.400 20.334 
0.564 36.100 18.283 
0.562 36.300 18.902 
0.559 36.200 19.488 
0.556 36.100 19.032 
0.554 35.900 19.358 
0.551 36.200 18.902 
0.549 36.000 18.069 
0.546 36.100 17.962 
0.543 36.000 18.397 
0.541 36.300 18.235 
0.536 36.000 18.403 
0.533 35.600 18.099 
0.530 35.900 17.660 
0.528 36.200 17.665 
0.525 35.900 17.951 
0.523 36.200 18.069 
0.518 36.200 17.763 
0.000 13.800 17.112 
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