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RESUMO

Fundamentado na nova era de consciência verde e sustentabilidade, foi proposta a ideia da criação
de um sistema inteligente de irrigação para jardins, autossuficiente de energia e de baixo custo.
O projeto consiste em dois circuitos independentes que em conjunto, através da análise dos dados
de sensores de umidade de solo, conseguem tomar a melhor decisão de abertura ou fechamento de
uma válvula solenoide para acionamento da irrigação do jardim. Com configurações previamente
realizadas pelo usuário via aplicativo em Android, o sistema trabalha fazendo uso da tecnologia de
comunicação Bluetooth 5 visando maior alcance entre os dispositivos e eficiência na comunicação.
Sendo a sustentabilidade um pilar do projeto, toda parte de energia é provida por painéis fotovol-
taicos que alimentam as baterias para pleno funcionamento do sistema durante a noite. A partir de
experimentos realizados, constatou-se que um sistema inteligente automatizado de irrigação traz
grandes vantagens como: economia de água e energia, mão de obra mínima, garantia de melhor
tomada decisão, etc. O produto pode ser classificado como sustentável, oferecendo um ponto de
partida para futuras implementações, mais robustas e complexas.



ABSTRACT

Based on the new era of green awareness and sustainability, was proposed the idea of creating a
low-cost, self-sufficient intelligent garden irrigation system. The project consists of two independent
circuits that together, through the analysis of soil moisture sensor data, can make the best decision to
open or close a solenoid valve to trigger garden irrigation. With configurations previously made by
the user via the Android application, the system works using Bluetooth 5 communication technology
aiming at greater reach between devices and communication efficiency. Since sustainability is a
pillar of the project, all energy is provided by photovoltaic panels that power the batteries for full
system operation at night. Automation generates numerous benefits, such as: higher productivity,
cost reduction, better use of natural resources, among others. From experiments, it was found
that an intelligent automated irrigation system brings great advantages such as: water and energy
saving, minimum labor, better decision making, etc. The product can be classified as a sustainable
product and offers a starting point for more robust and complex future implementations.
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Capítulo 1

Introdução

A eficiência da irrigação é uma abordagem que trata de um controle que aplique água apenas
no momento certo e na quantidade necessária para a cultura. Mundialmente, apenas 37% da água
utilizada na irrigação é aproveitada pela cultura, considerando a quantidade de água retirada da
fonte que é realmente usada pela irrigação (COELHO; FILHO; OLIVEIRA, 2005). Se o emprego
da água fosse utilizada de forma coerente, cerca de 20% da água seria economizada, evitando o
desperdício.

A técnica de irrigação pode ser dividida em algumas categorias como por aspersão, localiza-
ção ou superficial (TESTEZLAF, 2017). Essas técnicas utilizam-se de alguns componentes no
ambiente, como aspersores, válvulas e motobombas, causando perda de tempo no monitoramento
do solo e, ainda, a necessidade do deslocamento até a região para o acionamento de bombas ou
abertura de válvulas.

Este trabalho propõe a solução dessas dificuldades por meio da implementação do conceito de
IoT, que é a interação entre diversos sensores e atuadores por meio de um ponto central, que tome
decisões sobre o que fazer no ambiente. Uma tecnologia que implementa a IoT é a Bluetooth 5,
utilizada para a comunicação entre sensores e dispositivo central neste projeto.

O projeto é composto por uma plataforma Android para configuração e gerenciamento do
sistema, um circuito central para coletar regularmente informações da umidade do solo e tomar a
decisão da abertura ou fechamento de uma válvula solenoide. A umidade média lida é enviada via
Bluetooth por um circuito periférico e é mostrada ao usuário, possibilitando melhor compreensão do
funcionamento para gerenciar o sistema e configurá-lo quando necessário, bastando estar conectado
ao Bluetooth do produto.

Ainda visando a sustentabilidade, toda a alimentação necessária para o funcionamento do
sistema é gerada por painéis fotovoltaicos, garantindo uma longa vida útil do produto com uso
de energia limpa, sem custos adicionais na energia elétrica da casa, surgindo assim um sistema
autossuficiente de alta qualidade e baixo custo.
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Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

O desperdício de água tem chamado a atenção de empresas e pessoas que se preocupam com o
meio ambiente. A Rain Bird, por exemplo, é uma empresa privada fundada em 1933, líder mundial
na fabricação e no fornecimento de produtos de irrigação e serviços correlatos (RAINBIRD, 2019).
Uma proposta da Rain Bird para uma irrigação inteligente é o SMRT-Y Soil Moisture Sensor,
mostrado na figura 2.1, que consiste em um sensor de umidade do solo e uma interface de usuário
no controlador, possibilitando a verificação da umidade do solo, de forma a permitir a irrigação
apenas quando baixas umidades forem detectadas. Porém, a grande desvantagem do SMRT-Y Soil
Moisture Sensor é o seu preço elevado.

Figura 2.1: SMRT-Y Soil Moisture Sensor (RAINBIRD, 2019).

Outro projeto que vale ser mencionado é o GolfSense (VICENTE, 2009), que se trata de uma
aplicação que monitora o ambiente a fim de controlar a irrigação em um campo de golfe. O
trabalho utilizou WSN (Wireless Sensor Network) para comunicação entre os Nós Sensores e o
Nó de Processamento Final. Cada Nó Sensor é composto por um sensor de umidade do solo, um
sensor de bateria e um MicaZ, responsável pela comunicação com o Nó de Processamento Final.
Os Nós Sensores enviam os dados para o Nó de Processamento Final que processa os dados e avalia
a necessidade de irrigação, enviando para os nós sensores uma resposta com o início e o tempo de
duração da irrigação ou uma resposta padrão, indicando que não é necessário acionar a irrigação.
Nesse caso o usuário apenas visualiza o estado do ambiente do campo de golfe, sem poder controlar
sua irrigação.
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Soluções também foram criadas por alunos de graduação, dentre elas, pode-se citar o trabalho
de bacharelado em sistemas de informação da Universidade Federal do Ceará (SOUSA DANTAS,
2016). O projeto consiste em monitorar e controlar a irrigação localizada voltada para pequenos
agricultores, com o auxílio de um aplicativo móvel conectado à Internet. A desvantagem dessa
proposta é a utilização da Internet, já que o usuário não poderá controlar sua irrigação caso não
tenha acesso à rede. Além disto em ambientes externos, como jardim, nem sempre tem-se a garantia
de acesso à Internet.

Tendo em vista as propostas analisadas, surgiu a ideia deste trabalho, que visa proporcionar,
a um baixo custo, a possibilidade do usuário ter o controle de todo o gerenciamento do sistema
de irrigação, através de uma interface no smartphone com o uso do Bluetooth Low Energy, sem
a necessidade de uma conexão com a Internet. Além disso, este projeto é sustentável, tendo em
vista que a alimentação do sistema é feita por energia solar fotovoltaica.

3



Capítulo 3

Fundamentação Teórica

3.1 Internet das Coisas

A Internet das Coisas é o modo como os objetos físicos estão conectados e comunicando-se
entre si e com o usuário, através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para
uma rede. O resultado do crescimento dessa tecnologia é um planeta mais inteligente e responsivo.

IoT pode ser definida como uma infra-estrutura de rede de autoconfiguração capaz de atuar com
outros dispositivos por meio de protocolos padrão para a troca de informações (SUNDMAEKER
et al., 2010). No contexto de Internet das Coisas, a palavra “Coisas” pode ser entendida como um
objeto físico/real ou como também uma entidade virtual. Desde um relógio ou uma geladeira, até
carros, máquinas, computadores e smartphones. Qualquer utensílio imaginável pode, teoricamente,
entrar para o mundo da Internet das Coisas. Como David Rose fala em seu livro Enchanted Objects,
os objetos são quase encantados e com vida, e são capazes de antecipar nossas necessidades (ROSE,
2015).

As tecnologias Radio-Frequency IDentification, Near Field Communications e Wireless Sensor
Networks, abordadas adiante nesta seção, são tecnologias que implementam o conceito de IoT
(AGRAWAL; VIEIRA, 2013). A tecnologia Bluetooth 5, utilizada para desenvolvimento deste pro-
jeto, é outra tecnologia que expande e habilita novas aplicações IoT e será abordada separadamente
na seção 3.2.

Uma arquitetura de referência para IoT, representada na figura 3.1, foi proposta em 2014
(HÖLLER et al., 2014), descrevendo os serviços fornecidos por um sistema, as relações entre esses
elementos e os princípios dessas relações. Não necessariamente as camadas se comunicam com suas
adjacentes, elas podem se comunicar com qualquer outra.
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Figura 3.1: Arquitetura de referência para IoT (HÖLLER et al., 2014).

Na camada de serviços encontram-se os servidores Web que, junto com a camada de dados
e informações, especificam como os clientes se comunicam com o servidor. A camada de aplica-
ção, onde encontram-se as aplicações de IoT, e a camada de negócios integram os requisitos dos
stakeholders com IoT (HÖLLER et al., 2014).

A camada de dispositivos representa os microcontroladores ou o conjunto da plataforma de
prototipagem com seus componentes. A camada de comunicação é responsável por interligar a
camada de dispositivos com a camada de serviços.

3.1.1 RFID

Radio-Frequency IDentification é uma tecnologia com o objetivo de etiquetar objetos ou pessoas
para facilitar sua identificação por meio de dispositivos de computação (JUELS, 2005).

O RFID é dividido em três componentes principais, um transponder, que é um microchip
de identificador único e possui uma antena de comunicação, implantado em objetos ou pessoas;
um banco de dados, que possui todos os identificadores do transponder como suas informações,
localização ou nome; além de leitores, que permitem a comunicação com os transponder, tem acesso
ao banco de dados e são, geralmente, responsáveis pela lógica e processamento interno (PERIS-
LOPEZ; HERNANDEZ-CASTRO; RIBAGORDA, 2006).

3.1.2 NFC

Near Field Communications é uma tecnologia de interação entre os dispositivos próximos no
ambiente, com uma distância de aproximadamente 10 centímetros, sem a necessidade de o usuário
fazer alguma ação para estabelecimento de uma conexão, trocar dados ou fazer uma transação.
À medida que os dispositivos se distanciam um do outro e ultrapassa o limite de comunicação, é
encerrada a conexão entre eles (COSKUN; OZDENIZCI; OK, 2015).

O NFC pode operar em três modos para comunicação entre os dispositivos: leitura/escrita,
possibilitando que cada dispositivo envie ou receba dados, sendo o menos seguro por não necessitar
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de identificação; emulação de cartão, onde o dispositivo simula um cartão de crédito pessoal,
esse modo é totalmente seguro; e finalmente P2P, semelhante a leitura/escrita porém requer uma
identificação entre os dispositivos (RAHUL et al., 2015).

3.1.3 WSN

Um sensor é uma tecnologia capaz de colher dados do mundo físico e transformá-los em in-
formação para um monitor (ABBASI et al., 2014). Alguns exemplos de parâmetros sensoreados
são: pressão, temperatura, umidade, velocidade do vento e outros. Wireless Sensor Network é um
conjunto de vários sensores chamados de nó sensores. Esses nós são capazes de colher informações
do mundo físico e processá-los para então enviar para uma aplicação remota apenas o necessário,
tornando-os assim dispositivos inteligentes (AKYILDIZ et al., 2002).

A arquitetura é dividida em três camadas: nó sensores, são os nós que coletam ou executam
alguma ação no ambiente; nó coletor, que tem como função agrupar todas as informações geradas
pelos nós sensores e enviá-las a um nó de processamento; e nó de processamento que são nós que
têm a maior taxa de processamento na rede e são encarregados de fazer todo o processamento das
informações enviadas pelo nó agrupador (ABBASI et al., 2014).

Existe também a Wireless Sensor and Actuator Network, que é uma variação da WSN. A única
diferença é a presença de nós atuadores localizados na mesma camada dos nós sensores. Com a
presença desse grupo de nós, a WSAN passa a ter controle sobre o mundo físico, como o controle
de válvulas, bombas e dispositivos (ABBASI et al., 2014).

3.2 Bluetooth

A ideia da tecnologia Bluetooth surgiu na década de 90 quando dois engenheiros, Jaap Haart-
sen e Sven Matisson, decidiram resolver o problema de conectar dois dispositivos independentes,
separados por uma distância curta, sem a necessidade de fios, podendo fazer a transmissão de voz
e dados entre aparelhos. Após alguns anos de estudo, o projeto evoluiu chamando atenção de
diversas empresas interessadas no uso da tecnologia. Em 1998 foi criada a SIG, uma organização
formada por diversas empresas de tecnologia ao redor do mundo, com o objetivo de impulsionar a
inovação com o uso dessa tecnologia.

Durante esses 20 anos de Bluetooth, algumas versões foram lançadas aprimorando taxa de
transmissão, distância máxima, entre outras especificações. A seguir, as versões da tecnologia
desde sua pioneira.

• Bluetooth 1.0 – Representa as primeiras especificações do Bluetooth. Com velocidade de 721
Kb/s, seus fabricantes ainda encontravam problemas na implementação e na interoperabili-
dade entre dispositivos via Bluetooth.

• Bluetooth 1.1 – Marcando o estabelecimento da tecnologia como o padrão IEEE 802.15, essa
versão foi lançada em fevereiro de 2001, com alguns problemas da versão anterior solucionados
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e foi acrescentado o suporte ao RSSI, sistema que mede a potência de recepção do sinal. A
velocidade foi mantida em 721 Kb/s.

• Bluetooth 1.2 – Lançada em novembro de 2003, essa versão mantém a velocidade de transmis-
são e oferece conexões rápidas, melhor proteção contra interferências, suporte aperfeiçoado
a scatternets (redes de Bluetooth conectadas) e processamento de voz mais avançado.

• Bluetooth 2.0 – Surgiu oficialmente em novembro de 2004 e trouxe importantes aperfeiço-
amentos como diminuição do consumo de energia, correção das falhas da versão anterior e
melhor comunicação entre os dispositivos. Além disso, o Bluetooth passou a contar com o
padrão EDR, que tem capacidade de praticamente triplicar a taxa de transferência de dados,
portanto mesmo que sua velocidade tenha sido mantida em 721 Kb/s, o padrão EDR pode
fazer com que a velocidade de transmissão de dados chegue até 2.1 Mb/s efetivos.

• Bluetooth 2.1 – Essa versão permite um processo de seleção apurado dos dispositivos antes
de estabelecer uma conexão, trazendo melhorias nos procedimentos de segurança, princi-
palmente nos recursos de criptografia e melhor gerenciamento do consumo de energia. Foi
lançada em agosto de 2007 com as mesmas características de velocidade de transmissão da
versão 2.0.

• Bluetooth 3.0 – Lançada em abril de 2009, sua taxa de transferência de dados padrão se
mantém em 721 Kb/s, mas podendo atingir até 2,1 Mb/s de transferência com dispositivos
compatíveis com as instruções HS, como na versão 2.0 (ou 2.1) e o EDR. Outra vantagem da
versão é o controle mais inteligente do gasto de energia para estabelecimento das conexões.

• Bluetooth 4.0 – Anunciado em dezembro de 2009, seu diferencial está na economia. Essa
versão necessita de muito menos energia quando o dispositivo está ocioso. Apesar do foco
ser dispositivos que lidam com pouca energia, a velocidade de transmissão foi mantida a
mesma da versão 3.0 e suas características também, permitindo que o Bluetooth 4.0 trabalhe
também com aparelhos mais exigentes.

• Bluetooth 4.1 – Sua especificação foi anunciada no final de 2013 e é tido como uma revisão
da versão precedente, incorporado de recursos que o tornam mais receptivo a dispositivos
móveis, especialmente os da classe IoT. Como aqui a economia do consumo de energia ganha
mais importância, a versão traz características que o tornam menos exigente com relação ao
uso de recurso.

• Bluetooth 4.2 – Lançado no final de 2014, a versão tem pleno suporte ao IPv6 para incor-
porar mais ainda a tecnologia à Internet das Coisas. Utiliza criptografia compatível com o
tipo FIPS nas conexões e tem controle mais rigoroso da segurança. A velocidade perma-
nece padronizada, mas o Bluetooth 4.2 suporta tráfego de dados maior, permitindo que os
dispositivos possam enviar e receber mais dados ao mesmo tempo.

• Bluetooth 5 – Apresentado no final de 2016, essa versão permite que os aparelhos se comu-
niquem em distâncias de até 40 metros, além de trazer um aumento na velocidade de trans-
missão. Técnicas que diminuem o risco de interferências em redes WiFi ou LTE, suporte

7



para mais dispositivos conectados simultaneamente, funções para facilitar a geolocalização
dos equipamentos conectados e mais controle sobre o consumo de energia são alguns outros
recursos novos da versão 5.

A versão 5.1 acaba de ser anunciada pela SIG. Agora, combinando distância e direção, os
dispositivos Bluetooth são capazes de indicar a localização de um dispositivo com precisão de
centímetros. A versão oferece dois métodos diferentes para determinação da direção, chamadas
Angle of Arrival e Angle of Departure.

Atualmente existem duas classes de dispositivos Bluetooth: Bluetooth Classic (BR/EDR) e
Bluetooth Low Energy. Esses dois tipos de Bluetooth são incompatíveis, ou seja, ainda que o
documento de especificação e a tecnologia seja a mesma, um BR/EDR não consegue comunicar
diretamente com um BLE. Apesar de compartilhar a especificação, existem diferenças entre essas
classes da tecnologia, algumas das principais são mostradas na tabela 3.1.

Tabela 3.1: Diferenças entre Bluetooth Classic e BLE.

Bluetooth Classic BLE
Utilizado em aplicações de transmissão Usado para transmissão de dados

de áudio, documentos e outros pequenos como dados de sensor,
tipos de dados mais robustos controle de dispositivos

Não possui tecnologia de economia Possui tecnologia de economia
de energia, mas suporta uma de energia, reduzindo a taxa de
taxa de dados de até 3 Mbps dados para até 2 Mbps

Opera até 79 canais Opera até 40 canais
Pareamento ocorre em 32 canais Pareamento ocorre em 3 canais,

otimizando o tempo de descoberta e conexão.

O BLE foi introduzido no mercado em 2010 na versão 4.0 da tecnologia Bluetooth, operando
no mesmo espectro de frequência do Classic (2.4 GHz), todavia, com a evolução da Internet das
Coisas, a tecnologia BLE tem sido mais utilizada para esse tipo de sistema. Em 2016, o SIG
divulgou a versão 5.0 do Bluetooth (Bluetooth 5 ) com melhorias focadas na classe BLE. Algumas
especificações técnicas importantes sobre BLE são:

• Espectro de frequência ocupada: 2.4 – 2.4835 GHz;

• O espectro é segmentado em 40 canais de 2 MHz;

• Taxa de dados máxima suportada: 2 Mbps;

• Distância máxima atingida sofre influências do meio externo, variando de um caso para outro.
O alcance médio varia entre 10 – 30 metros.

• Consumo de energia também varia dependendo da forma implementada de diferentes parâ-
metros de Bluetooth e de outras variáveis. Durante a transmissão de rádio, o consumo de
corrente é menor que 15 mA.
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• Segurança é uma opção no BLE, existindo diversos níveis de segurança, incluindo o modo
sem segurança.

• Para criptografar, o BLE utiliza AES CCM com chave de 128-bit.

• BLE tem eficiência em aplicações de baixo consumo de banda, sendo útil na transferência
rápida de dados pequenos.

Desde sua aparição nos anos 90, o Bluetooth tem se tornado uma tecnologia bastante utilizada
para comunicação em curtas distâncias (short-range communication). Com o crescente desen-
volvimento das casas conectadas (smart houses) e das tecnologias vestíveis (wearble computing),
diversos objetos como lâmpadas e relógios são baseados na tecnologia Bluetooth pela sua simpli-
cidade, eficiência energética e baixo custo. Contudo, a limitação na distância da transmissão e a
dificuldade de atravessar, sem perdas apreciáveis, obstáculos físicos ainda impede o uso massivo
do Bluetooth em cenários de smart homes.

3.2.1 Vantagens x Limitações (BLE)

Toda tecnologia tem suas limitações e vantagens e o BLE não é diferente. Assim como ela
traz inovações e aprimoramentos quando comparadas a suas versões anteriores, existem questões
a serem melhoradas. É possível listar três das principais limitações na tecnologia BLE:

• Taxa de transferência – Nas primeiras versões do BLE, a taxa de transferência era fixa em 1
Mbps. Nas últimas versões lançadas, tem-se a tecnologia High Speed, podendo alcançar até
2 Mbps. Todavia, quando utilizado para transferência em longas distâncias, essa taxa pode
cair para 500 ou até 125 Kbps. Alguns fatores dessa queda de velocidade são: saltos entre
pacotes, de 150 µs, causando um gasto de tempo, tendo em vista que nenhuma informação é
transmitida nesse intervalo de tempo; cabeçalho de pacotes, ocupando espaço onde poderiam
estar sendo transmitidas informações “úteis” para aplicação; necessidade do escravo retornar
pacotes mesmo quando não tem dados para serem enviados de volta (envia pacotes vazios);
reenvio de pacotes perdidos ou corrompidos no caminho;

• Alcance – O alcance da tecnologia é limitado por alguns motivos que incluem: operar em
2.4 GHz ISM, espectro que normalmente apresenta diversas interferências como objetos de
metal, paredes, corpos etc.; design da antena para dispositivos BLE; orientação espacial do
dispositivo, “apontando” a antena para a direção correta;

• Requisito de gateway para conectividade com a Internet – Para transferência de dados de
um dispositivo BLE para a Internet, outro dispositivo BLE com uma conexão IP é necessário
para receber a informação e somente depois enviar para outro dispositivo IP.

Apesar dessas “imperfeições”, a tecnologia BLE supera em diversos aspectos outras tecnologias
parecidas, principalmente no atual cenário IoT. São algumas dessas vantagens:
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• Baixo consumo de energia – A tecnologia traz no nome sua forte característica de baixo
consumo de energia mesmo quando comparada a outras tecnologias low-power. Sua atitude
é de não utilizar o canal sempre que não for necessário, e quando utilizá-lo, gastar pouca
energia fazendo a transferência dos dados à uma taxa baixa;

• Baixo custo – Quando comparado com tecnologias similares, módulos e chipsets são acessí-
veis;

• Tecnologia já disseminada – A tecnologia Bluetooth está em grande parte dos smartphones
no mercado, sendo essa uma das principais vantagens que tem sobre seus competidores como
ZigBee, Z-Wave ou Thread.

3.2.2 Aplicações para o BLE

Tendo em vista as limitações e benefícios mencionados acima, existem casos mais comuns em
que a aplicação do BLE é mais viável, por exemplo:

• Dispositivos que enviam pequenas quantidades de dados como um sensor de dados ou um
controlador;

• Em casos em que o BLE não satisfaz todos os requerimentos do sistema, ainda pode ser
usado como interface secundária para configurar o dispositivo antes que a conexão sem fio
principal seja estabelecida. Alguns dispositivos WiFi estão adicionando BLE como forma de
configurar e estabelecer a conexão WiFi do dispositivo ao invés de usar diretamente o WiFi;

• Aparelhos pequenos e low-power normalmente não possuem telas grandes e são capazes de
apresentar apenas alguns dados para o usuário final. Com a proliferação de smartphones
atualmente, o BLE pode oferecer uma alternativa de interface bem completa para estes
dispositivos. Outro ponto positivo do uso do BLE é a possibilidade de os dados serem
subidos na nuvem;

• Para casos nos quais o dispositivo é portátil e pode ser alocado em áreas onde não existem
outras conexões sem fio, como WiFi, por exemplo, o BLE pode ser usado;

• Beacon dispositivos têm a simples função de realizar o broadcast dos dados para que outros
dispositivos possam recebê-los. O BLE tem se tornado mais e mais popular porque grande
parte das pessoas carregam smartphones que já suportam o BLE.

Como temos casos nos quais o uso da tecnologia é viável, também existem cenários onde o BLE
não encaixa de forma eficiente, por exemplo:

• Streaming de vídeo;

• Streaming de áudio de alta qualidade;

• Transferências de dados grandes por longos períodos.
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3.2.3 Arquitetura do BLE

A figura 3.2 mostra as diferentes camadas dentro da arquitetura do BLE. Existem três principais
blocos na arquitetura de um dispositivo BLE, são elas: a aplicação, o host, e o controller.

Figura 3.2: Arquitetura Bluetooth Low Energy (AFANEH, 2018).

Existem alguns termos importantes na tecnologia BLE. Dois dos mais importantes deles são:
BLE central e BLE peripheral (BLE periférico).

Um dispositivo do tipo periférico é um dispositivo que anuncia sua presença enviando pacotes
de advertising e aceita a conexão de outro aparelho BLE (o central). Outro termo relacionado é
o broadcaster, que é um dispositivo que também envia os pacotes advertisings, mas diferente do
periférico, este não permite conexão com dispositivos BLE central. Por outro lado, um dispositivo
observer só descobre os dispositivos que enviam pacotes de advertising, mas não tem a capacidade
de iniciar uma conexão com eles.

Existem vários exemplos de dispositivos periféricos como monitores de frequência cardíaca e de
pressão sanguínea, tags indicadores de proximidade, sensores, dentre inúmeras outras aplicações.

Uma vez que um periférico se conecta com um central, passa a ser denominado escravo naquela
conexão. O dispositivo central, neste caso, passa a ser chamado de mestre. Este é caracterizado pelo
início da conexão, fazendo operações de scan de advertisings e enviando requisições aos periféricos.
A figura 3.3 representa a topologia de transmissão de dispositivos centrais e periféricos.
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Figura 3.3: Transmissão de dispositivos centrais e periféricos (INSTRUMENTS, 2016).

Para deixar claro, um dispositivo do tipo central é aquele que acha e escuta outros dispositivos
BLE que estão enviando advertising packets. Ele também é capaz de estabelecer uma conexão com
BLE periférico, geralmente vários ao mesmo tempo.

O BLE é assimétrico por design. Todo o peso se concentra na parte central. Isso ajuda a reduzir
o consumo de energia e processar requerimentos de energia na parte periférica, possibilitando sua
integração em dispositivos menores e com recursos restritos.

3.2.4 Advertising and Scanning

Generic Access Profile (GAP) é uma camada do Bluetooth Low Energy que define como dis-
positivos BLE interagem uns com os outros. Inclui os seguintes aspectos:

• Modos e regras dos dispositivos BLE;

• Estabelecimento de conexão (iniciar, aceitar, parâmetros de conexão);

• Segurança.

Essa camada é a responsável pela função de conexão, ou seja, é a responsável pelo controle do
modo de acesso e procedimentos do dispositivo, dentre eles a descoberta de dispositivos, início e
término da conexão, inicialização de características de segurança e configuração do dispositivo.

No estado advertising, o dispositivo envia pacotes contendo dados úteis para outros dispositivos
receberem e processarem. Esses pacotes são enviados em um intervalo fixo denominado advertising
interval.

Existem 40 canais radiofrequência no BLE, cada um separado por 2 MHz. Três desses canais são
chamados de Primary Advertising Channels, enquanto os 37 restantes são usados para Secundary
Advertisements e para transferência de informação durante a conexão.
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Existem três canais nos quais o dispositivo inicia o advertising, e geralmente troca entre eles.
Eles são separados no espectro de frequência para evitar radio interferência entre um dispositivo
que está fazendo advertising em um canal com outro que está em outro canal. A escolha dos canais
também foi realizada de modo a evitar interferência com as mais comuns frequências utilizadas
por canais de WiFi.

A principal vantagem de manter o estado advertising é que diversos centrais podem ler os dados
de advertising sem a necessidade de uma conexão.

No estado Scanning o dispositivo pode atuar passivamente, apenas recebendo os pacotes de
advertising, sem enviar requisições de scan, ou o dispositivo pode atuar ativamente enviando e
recebendo os requests dos advertisers, como mostrado na figura 3.4.

Figura 3.4: Atuação Passiva vs Atuação Ativa no Scanning (AFANEH, 2018).

Generic Attributes – Traduzido diretamente para o português significa “Atributos Genéricos”,
os quais são listados no site oficial da tecnologia Bluetooth como padrões para comunicação de
dados.

O perfil de atributo genérico descreve funcionalidades, casos de uso e comportamentos gerais
deste mesmo tipo de serviço, ou seja, o comportamento de partes de um dispositivo é encapsulado
na forma de coletânea de características e interações com outras partes. Estes dados encapsulados
são chamados de Serviço.

Estes Atributos Genéricos são especificados em um nível acima do protocolo ATT. Ele especifica
a maneira como o dispositivo fará a leitura e entendimento dos dados genéricos, fazendo, então,
acesso ao hardware, como descoberta de dispositivos, estabelecimento de conexões, envio de dados
e escrita de atributos. Já o GATT utiliza esse protocolo para fazer a descoberta de serviços de
escrita e leitura de características em outros dispositivos.

Estes serviços contém características que podem ser lidas ou escritas, relacionadas ao serviço
ao qual pertencem. As características são campos definidos por um handle, o tipo do atributo
(UUID), a permissão do atributo e seu valor. Na figura 3.5 pode-se observar um exemplo das
características de um serviço de Sensoriamento Ambiental.
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Figura 3.5: Exemplo de serviço GATT (SIG, 2019).

3.3 Válvula Solenoide

A válvula solenoide é um dispositivo eletromecânico, no qual uma válvula é controlada pela
corrente elétrica que passa por uma bobina. Ela recebe o nome de solenoide devido ao seu com-
ponente principal ser uma bobina elétrica com um núcleo ferromagnético móvel no centro, sendo
este núcleo chamado de êmbolo. Para que a energização da bobina aconteça é criado um campo
eletromagnético que faz com que o êmbolo que está dentro da bobina se mova (SILVEIRA, 2019).

Este dispositivo é usado principalmente para controle do fluxo de líquido ou gases. Em aplica-
ções onde o controle remoto é desejável, a válvula é usada para substituir uma válvula manual .
Este dispositivo é um dos mais utilizados em indústrias por todo o planeta e pode-se dizer que a
quantidade de aplicações para ele é quase infinita (WAGNER, 2019).

As válvulas solenoides são classificadas da seguinte forma: uma válvula de 2/2 vias tem duas
portas (1 entrada e 1 saída) e duas posições (aberta ou fechada). Adicionalmente, uma válvula de
2/2 pode ser ‘normalmente fechada’ (fechada em estado desenergizado) ou ‘normalmente aberta
(aberta no estado desenergizado). Outro tipo de válvula é a de 3/2 vias, que possui três portas (1
entrada e 2 saídas) e duas posições. Por possuir três portas, fornece a funcionalidade de alternar
entre dois circuitos (SILVEIRA, 2019).
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Os tipos de operação das válvulas solenoides são categorizados em diferentes grupos. É im-
portante lembrar que a construção da válvula ‘normalmente aberta’ e da válvula ‘normalmente
fechada’ são diferentes, para permitir seu funcionamento diferenciado.

• Operação direta: Também chamada de válvula de ação direta, é dos tipos de operação, o mais
simples. O fluido flui através de um pequeno orifício que pode ser fechado por um êmbolo com
uma junta de borracha na parte inferior, este êmbolo é feito de um material ferromagnético e
possui uma bobina elétrica em torno dele. Para válvulas normalmente fechadas (válvula 2/2
normalmente fechada ilustrada na figura 3.6), assim que a bobina é energizada, é gerado um
campo magnético que puxa o êmbolo para cima em direção ao centro da bobina, permitindo
a passagem do fluido. Para válvulas normalmente abertas, quando o solenoide for acionado,
o orifício será fechado. Uma importante característica deste tipo é que a pressão máxima de
operação e o fluxo estão diretamente relacionados ao diâmetro do orifício e à força magnética
da válvula solenoide (SILVEIRA, 2019).

Figura 3.6: Válvula de 2/2 vias de operação direta, normalmente fechada (SILVEIRA, 2019).

• Operação indireta: Este tipo de operação usa a pressão diferencial do meio incidente nas
portas da válvula para abrir e fechar. A entrada e a saída são separadas por uma membrana
de borracha, também chamada de diafragma, que possui um pequeno orifício para que o
fluido possa passar para o compartimento superior. A pressão e mola de suporte acima da
membrana asseguram que a válvula permaneça fechada. Quando o solenoide é energizado, o
orifício do piloto é aberto fazendo com que a pressão acima da membrana abaixe, e devido
a diferença de pressão em ambos os lados da membrana, ela será levantada permitindo a
passagem do fluido (SILVEIRA, 2019).

• Operação semi-direta: Este tipo combina ambas as propriedades dos tipos anteriores, per-
mitindo que a válvula funcione a partir de uma pequena diferença de pressão e ainda assim,
lidar com uma alta taxa de fluxo. Sua estrutura se parece com a válvula indireta, a diferença
é que o êmbolo está diretamente conectado à membrana. Como resultado, a membrana não
é levantada apenas pelo êmbolo, mas também pela diferença de pressão, resultando em uma
válvula que opera com uma diferença de pressão muito pequena podendo controlar taxas
de fluxos normalmente grandes. Este tipo de válvula também pode ser chamada de válvula
solenoide de elevação assistida (SILVEIRA, 2019).
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As válvulas solenoides de 3/2 vias de operação direta possuem dois estados de comutação
e três portas. Em cada estado, duas das três portas estarão conectadas, ou seja, é possível o
acionamento de abertura de apenas uma saída. Abaixo, na figura 3.7, está ilustrada esta válvula
3/2-way normalmente fechada.

Figura 3.7: Válvula 3/2-way normalmente fechada (SILVEIRA, 2019).

3.4 Energias renováveis alternativas

Mundialmente, a fonte energética mais utilizada para a produção de energia elétrica é prove-
niente de fontes fósseis e não renováveis como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. As
grandes dependências de fontes não renováveis de energia têm acarretado, além da preocupação
permanente com o seu esgotamento, a emissão de gases tóxicos e poluentes e material particulado.
Dos gases liberados para a atmosfera, os mais preocupantes do ponto de vista mundial são os “gases
do efeito estufa”, destacando-se o dióxido de carbono (FREITAS; DATHEIN, 2013).

Assim, várias são as razões para o fomento de fontes renováveis alternativas. Atualmente, os
recursos naturais e renováveis têm sido o foco de inúmeras pesquisas, impulsionadas pelo aumento
das preocupações com o meio ambiente, devido aos problemas ecológicos e do aquecimento global,
gerados pela utilização de combustíveis fósseis. O aproveitamento correto das fontes renováveis é
um excelente modo de substituir as “energias sujas” e evitar danos ao planeta (AZEVEDO, 2013).

Energia renovável ou energia alternativa é aquela gerada através de fontes renováveis e que,
portanto, não gera impacto no meio ambiente, seja através do esgotamento de recursos ou pela
emissão de CO2 na atmosfera. As principais fontes alternativas de energia são a energia solar,
eólica, hidráulica, biomassa, maremotriz e geotérmica (NEOSOLAR, 2019).

Neste projeto foi decidido, por motivos de sustentabilidade e inovação, utilizar a energia so-
lar fotovoltaica para alimentação dos componentes do sistema. Todavia, é interessante explicar
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rapidamente o funcionamento das fontes alternativas mencionadas acima.

• Energia Solar: O Sol é o maior potencial de energia que supre a terra, sendo uma fonte
indireta de quase todas as outras formas de energia. O processo de energia oriunda do Sol
acontece com o aquecimento desproporcional da atmosfera, produzindo a circulação atmos-
férica e o ciclo das águas, de forma a serem aproveitados nos parques eólicos e com seu
represamento posteriormente proporcionando a geração hidrelétrica. Existem duas formas
para o aproveitamento do potencial, sendo elas a de sistemas de altas temperaturas e as
de sistemas de coletores solares (EDUARDO; MOREIRA, 2010). O Brasil, em relação à
energia solar, é considerado privilegiado, visto a imensa incidência de raios solares em seu
território e pelas reservas de quartzo para a produção do silício, utilizados na fabricação de
células solares. Ainda em razão disso, vários são os benefícios quando comparada a outras
energias alternativas, como a não emissão de gases poluentes na atmosfera, mínima manu-
tenção em suas centrais, utilização em lugares remotos ou de difícil acesso e uma grande vida
útil. Entretanto, ainda causa alguns impactos ambientais como emissões de produtos tóxicos
durante a produção do insumo utilizado para produção dos módulos e componentes peri-
féricos e baixa geração nos períodos de chuva e noturno (AGUILAR; SOUZA OLIVEIRA;
ARCANJO, 2012).

• Energia Eólica: A tecnologia de aproveitamento para a geração de energia eólica se dá atra-
vés dos aerogeradores eólicos que têm por objetivo principal maximizar o aproveitamento
do vento para geração de eletricidade, obedecendo aos seguintes aspectos como locais com
muito ou pouco vento, conexão aos sistemas elétricos locais, desempenho aerodinâmico, de-
sempenho acústico, situações climáticas extremas, integração com o meio ambiente e impacto
visual (ANEEL, 2008). Apesar deste tipo de tecnologia não queimar combustíveis fosseis e
consequentemente não produzir emissões atmosféricas poluentes, a sua implantação não é
plenamente privada dos impactos ambientais, visto que elas modificam as paisagens com
suas grandes torres e hélices e ainda ameaçam as aves se forem implantados em rotas migra-
tórias. Além disso, existem ainda ruídos que são emitidos, em baixa frequência, que podem
causar incomodo e até mesmo interferências em eletrodomésticos (CEMIG, 2012).

• Energia Hidráulica: A constituição de uma usina hidrelétrica se dá de forma integrada, sendo
formada basicamente pelo sistema de captação e adução da água, pela barragem, pela casa
de força e pelo vertedouro. A finalidade da barragem é interceptar água, formando um
reservatório para armazenagem. Afora o armazenamento de água, este reservatório facilita
para que a vazão do rio seja adequada, tanto em dias chuvosos quanto em dias de estiagem,
acarretando na captação da chuva em volume adequado e em uma diferença de altura de
modo que se torna essencial para a geração de energia hidrelétrica (EDUARDO; MOREIRA,
2010). Entretanto apesar de ser uma energia renovável e não liberar gases poluentes, as
usinas hidrelétricas causam grandes impactos ambientais e sociais na sua implantação como a
destruição vegetal natural, o assoreamento do leito dos rios, o desmoronamento de barreiras, a
extinção de certas espécies de peixes, além dos impactos sociais relacionados ao deslocamento
das populações que ali viviam (QUEIROZ et al., 2013).
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• Biomassa: A biomassa é todo insumo renovável proveniente de matéria orgânica produzida
em um ecossistema, excluindo os combustíveis fósseis, que pode ser utilizada na produção
de energia elétrica, sendo apenas uma parte dessa matéria utilizada como biomassa, devido
ao que o ecossistema absorve para sua própria manutenção (EDUARDO; MOREIRA, 2010).
Existem diversos tipos de tecnologias empregadas para a produção de energia elétrica a par-
tir da biomassa, porém todas elas estimam a conversão de matéria orgânica em um produto
mediatário que será utilizado em uma máquina motriz, fazendo com que esta máquina gere
energia mecânica movendo o gerador de energia elétrica. De maneira geral, todas as tecno-
logias existentes são aplicadas em processo de cogeração. Esse sistema de cogeração permite
produzir sincronicamente energia e calor, possibilitando configurar estes sistemas à forma
mais coerente para a utilização de combustíveis (ANEEL, 2008).

• Energia Maremotriz: A energia proveniente do mar possui grandes quantidades de energia
armazenada no deslocamento das suas massas de água, sendo essa energia uma grande opor-
tunidade em todo o mundo, visto que é uma energia limpa sem agredir ao meio ambiente
(ANEEL, 2008). Para o aproveitamento dessa energia existem no momento, basicamente,
quatro tecnologias envolvidas: energia das ondas, energia das marés, energia térmica dos
oceanos e energia cinética através das correntes marítimas. Contudo há perspectivas de
aperfeiçoamento de diferentes tecnologias, que ainda estão em fase de estudo e testes, que se-
rão aprimoradas e posteriormente expandidas em todo o mundo ao longo dos anos (CEMIG,
2012).

• Energia Geotérmica: A energia geotérmica ou geotermal é proveniente do calor existente no
interior da terra. Os principais recursos desta energia são os gêiseres (fontes de vapor no
interior da terra que possui erupções frequentemente) e onde existem água ou rochas a tem-
peraturas altas, possibilitando o seu aproveitamento de energia térmica e consequentemente
energia elétrica. Portanto, a água a temperaturas altas produz o vapor que posteriormente
alimenta os geradores de turbina e produz a eletricidade (CEMIG, 2012). Este tipo de energia
possui muitos benefícios em relação aos impactos ambientais como não agredir o solo, custo
baixo para manutenção, não é vulnerável ao clima, benefícios em áreas afastadas, porém
também gera impactos ambientais como liberação de dióxido de enxofre que é prejudicial
à saúde e altamente corrosivo, eventual afundamento do terreno, possível contaminação de
lagos e rios e a principal desvantagem é que só pode ser operada em áreas propícias (NETO;
ARAÚJO, 2014).

A sustentabilidade é uma relação entre sistemas econômicos dinâmicos e sistemas ecológicos
maiores, também dinâmicos e que, no entanto, modificam-se mais lentamente, de tal forma que
a vida humana pode continuar indefinidamente. Uma relação na qual os efeitos das atividades
humanas permanecem dentro de limites que não deterioram a saúde e a integridade de sistemas
auto organizados que fornecem o contexto ambiental para essas atividades (AGUILAR; SOUZA
OLIVEIRA; ARCANJO, 2012). Portanto, pode-se entender que sustentabilidade é a integração
dinâmica entre os focos econômicos, sociais e ambientais da sociedade.

Neste projeto, a energia escolhida para ser fonte de alimentação dos circuitos foi a energia solar
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fotovoltaica. Portanto, para melhor compreensão, a seção 3.4.1 discorre sobre alguns detalhes a
respeito seu funcionamento.

3.4.1 Sistema Fotovoltaico

Um sistema fotovoltaico de energia funcionando isoladamente, também chamado de sistemas
fotovoltaicos off-grid, é composto por um conjunto de módulos fotovoltaicos e por um conjunto de
equipamentos complementares que variam de acordo com a aplicação do sistema, incluindo baterias,
controladores de carga e inversores. Os módulos fotovoltaicos geram eletricidade em corrente
contínua. As baterias armazenam a eletricidade obtida da luz solar durante o dia, possibilitando
alimentação à noite ou em períodos nublados. O controlador de carga é instalado entre os módulos e
as baterias para gerenciar o processo de carga e descarga das baterias. O inversor é necessário para
alimentar cargas em corrente alternada, este componente transforma DC em AC para alimentação
de aparelhos eletrônicos convencionais (SOLENERG, 2019). Abaixo, os componentes dos sistemas
fotovoltaicos off-grid :

• Módulos fotovoltaicos: São capazes de converter a radiação solar em corrente elétrica contí-
nua. A quantidade de energia produzida por eles depende das condições climáticas, variando
durante o dia. São o coração do sistema e geram a energia que abastece as baterias (RE-
SENDE, 2019).

• Controlador de Carga: Como a tensão de saída dos módulos fotovoltaicos pode variar durante
o dia, e o banco de baterias geralmente possui uma tensão mais estável, com valores nominais
normalmente de 12V, 24V, 36V ou 48V, é necessário a utilização de um controlador de carga.
Estes dispositivos são responsáveis por entregar uma tensão estável ao banco de baterias. Os
controladores de carga podem ser encontrados utilizando duas tecnologias: PWM ou MPPT
(RESENDE, 2019).

• Bateria: Este componente pode ser considerado o pulmão do sistema. Armazena energia
elétrica para ser utilizada nos momentos em que o sol não esteja presente e não haja outras
fontes de energia. As baterias utilizadas em sistemas fotovoltaicos são chamadas de baterias
estacionárias. Elas não devem ser descarregadas completamente e o ciclo de descarga é
constantemente monitorado pelo controlador de carga (NEOSOLAR, 2019).

• Inversor: Tem a função de transformar DC em AC, e levar a tensão, por exemplo, de 12V
para 127V. Em sistemas off-grid o inversor é considerado como a única fonte de energia, ou
seja, ele deve ser capaz de fornecer potência para suprir todos os equipamentos conectados
ao sistema (NEOSOLAR, 2019).

O sistema off-grid pode ser utilizado em diversas situações. Suas aplicações em locais onde
não há rede próxima, como em fazendas, chácaras e sítios localizadas em locais remotos. Muitas
vezes, nessa situação, para levar um ponto de energia próximo ao local de consumo, é cobrado um
custo elevado e uma significativa taxa de manutenção, tornando assim o sistema off-grid viável
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(RESENDE, 2019). Abaixo, na figura 3.8, ilustração com alguns exemplos de aplicação do sistema
fotovoltaico off-grid.

Figura 3.8: Aplicações Sistema Fotovoltaico (SOLENERG, 2019).
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Capítulo 4

Componentes do Protótipo

Para desenvolvimento do projeto, foram selecionados os componentes a serem usados para a
construção de um protótipo do produto. Os componentes da parte solar off-grid incluem: módulo
solar fotovoltaico, proteção da carga da bateria e a bateria. Já a parte do circuito de irrigação é
composta por sensor de umidade de solo, válvula solenoide e nRF58232 BLE v2.0 - RedBear.

O produto é composto de dois, ou mais, circuitos independentes. O circuito da válvula, que
é único e obrigatório, e o circuito dos sensores, podendo ter mais de um, ficando a critério do
usuário. Para melhor compreensão do projeto, a seguir serão abordadas algumas características e
especificações dos componentes individualmente.

4.1 Componentes da Parte Solar Off-grid

Nesta seção serão abordados os componentes utilizados como fonte de alimentação dos circuitos.

4.1.1 Módulo solar fotovoltaico

Visando a sustentabilidade do próprio sistema e a economia de energia, foi escolhido um sistema
de recarga solar off-grid, ou seja, um sistema que não é conectado à rede elétrica. Portanto, o
sistema se auto sustenta através da utilização de baterias recarregáveis, detalhadas na seção 4.1.3.

Os módulos são responsáveis pela recarga das baterias do circuito através da transformação da
energia solar em energia DC. Para diferentes tipos de aplicações se fazem necessárias diferentes
cargas para alimentação. Como o sistema é composto de dois circuitos com necessidades de carga
distintas, foram escolhidos dois modelos de painel solar para compor o projeto.

O consumo de energia do circuito do sensor é mínimo. Somando o consumo de corrente do
sensor, de 35mA e do BLE em seu pico de consumo, temos um resultado menor que 0,1A. Portanto,
foi selecionado o painel solar ilustrado na figura 4.1 para alimentação do circuito.
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Figura 4.1: Painel solar 1W 5,5V 160mA (INFINITO, 2019).

Feito de silício monocristalino, este painel tem potência de 1W, gera uma tensão e corrente de
saída de até 5,5V e 160mA, respectivamente, para a recarga da bateria.

Para que haja eficiência no processo de recarga da bateria de lítio, foi proposto colocar dois
destes painéis solares em paralelo, de modo a obter um aumento da produção de corrente disponível
para trabalho para 320mA, mantendo inalterada sua tensão nominal.

A situação da alimentação no circuito da válvula é um pouco diferente, pois a válvula selecio-
nada tem tensão de operação de 12V, sendo necessário, portanto, um sistema de alimentação com
uma bateria de capacidade maior, que possa sustentar a alimentação da válvula em momentos sem
luminosidade, como durante a noite, por exemplo.

Para isso, se faz necessário um painel com alta eficiência policristalina, tolerância positiva
de potência, uma boa performance em condições de baixa radiação, e ainda bons coeficientes de
temperatura que permitem uma potência maior em locais com altas temperaturas. A imagem 4.2
ilustra um painel adequado para esta aplicação.

Figura 4.2: Painel solar fotovoltaico 10W 19V 530mA (NEOSOLAR, 2019).

Para efetiva recarga de uma bateria de 12V, é necessário que a tensão em máxima potência seja
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no mínimo 16V para prevenir perdas. Este painel tem potência de 10W, com tolerância de 3W para
mais ou para menos. Sua tensão e corrente máxima de potência é 19V e 530mA, respectivamente,
suficiente para recarga de uma bateria 4s de 14,8V. As dimensões do painel são: 350 x 252 x 18
mm.

Em todos os casos os modelos de painéis solares servirão para a recarga diária das baterias a
serem utilizadas nos sistemas, viabilizando um projeto autossustentável e eficiente. Para que as
baterias tenham uma longa vida útil, é necessário um controlador, ou regulador, de carga para
evitar que a bateria descarregue completamente ou que ocorra sobrecarga. Os componentes que
foram escolhidos para exercerem essa função no circuito estão detalhados na seção 4.1.2.

4.1.2 Proteção de carga

As baterias a serem utilizadas são de Li-Ion e neste caso, para mantê-las seguras, é necessária
a utilização de um sistema de gerenciamento BMS. Comumente conhecidos como PCMs ou PCBs,
são circuitos que devem ser adicionados a uma bateria de Li-Ion para proteger a saúde de suas
células individuais.

As baterias de Li-Ion não devem ser sobrecarregadas e também não podem ser descarregadas
abaixo da tensão mínima. Esse controle é feito com uma placa de segurança que monitora a carga
e descarga da bateria e evita que acidentes aconteçam.

O controlador de carga automático para baterias de lítio é um módulo carregador de bateria
lítio TP4056 para painel solar de 5V. Este componente irá realizar a função do controle de carga
da única bateria de lítio do circuito do sensor. Uma figura do módulo é apresentada na figura 4.3.

Figura 4.3: Módulo carregador de bateria lítio TP4056 com microUSB (ROBU, 2019).

Este módulo foi desenvolvido para solucionar problemas como falta de carga em baterias,
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tem como corrente máxima 1A, além de possuir sistema de regulagem termal. Possui tensão de
entrada de 4,5V - 5,5V e sua tensão totalmente carregada é 4,2V, quando o controlador corta a
alimentação da bateria, preservando assim sua vida útil. Além disso, possui indicador de LED
vermelho (carregando), e LED verde (carregado) facilitando a compreensão do seu funcionamento
para o usuário.

No circuito da válvula, temos 4 baterias, com capacidade igual à do circuito do sensor, em série.
Foi escolhido, então, a Placa de Proteção de Carga de Bateria de Lítio 18650 4s 30A BMS. O ‘4s’
significa – quatro 18650 em série – e como a imagem 4.4 ilustra, essa placa de proteção trabalha
igual o TP4056 descrito acima em cada uma das baterias individualmente, cuidando das células
individualmente, ele supervisiona indiretamente a bateria como um todo.

Figura 4.4: Diagrama de conexão Placa de Proteção 18650 4s (ELEMENTAR, 2019).

A placa tem funções de proteção de sobrecarga, proteção de descarrega, proteção contra curto-
circuito, e sua supervisão da recarga é semelhante ao do TP4056. Quando a tensão da bateria
atinge 4,325 - 4,375V, a placa corta sua recarga e a reestabelece quando a tensão estiver ente 4,1 -
4,2V. Com tensão 2,32 - 2,48V o módulo impede sua descarga para que seja recarregada até atingir
2,9 - 3,1V. Para facilidade de visualização do estado da bateria, um Voltímetro Indicador de Carga
de Bateria 18650 4s, ilustrado e detalhado na figura 4.5, foi ligado no circuito para indicação do
status da carga da bateria.

Figura 4.5: Voltímetro Indicador de Carga 4s (ELEMENTAR, 2019).
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4.1.3 Bateria

Podemos considerar as baterias como sendo o pulmão do sistema, armazenando a energia
elétrica para ser utilizada nos momentos em que o Sol não estiver mais presente e não houver
outras fontes de energia (NEOSOLAR, 2019).

O sistema proposto é do tipo Off-Grid, como mencionado anteriormente. Ele não tem conexão
com a rede elétrica, e por isso é necessário que exista um armazenamento da energia para que o
sistema continue ligado e funcional durante o período que não tem geração de energia pelos painéis
solares.

Foi selecionada a bateria Li-Ion B-max Original BRC 18650 6.800mAh. Seu ponto de proteção
de descarga é 2,7V e possui capacidade real de tensão de 3,7 VDC diretamente em seus terminais.
Uma foto da bateria Li-Ion está representada na figura 4.6 . Vale ressaltar que na bateria da figura
4.6 está escrito 16850, porém a utilizada no projeto é a 18650.

Figura 4.6: Bateria Li-Ion B-max Original 3,7V 18650 6.800mAh (BRAS, 2019).

4.1.3.1 Cálculos realizados

Alimentação do circuito do sensor:

O consumo máximo dos componentes do circuito está detalhado na tabela 4.1.

Tabela 4.1: Consumo componentes circuito do sensor

Componente Sleep mode Active mode
BLE < 6µA < 4mA
Sensor - 35mA

A bateria necessária para esse circuito é bem simples, entretanto, para mantermos um padrão
entre os circuitos, foi decidido utilizar a bateria mencionada acima para ambos os circuitos. No
caso do circuito do sensor, é necessária apenas uma bateria Li-Ion B-max para suprir toda a
alimentação do circuito por muito tempo.

6.800 mAh / 40 mA = 170 horas (4.1)
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Pelo cálculo mostrado em 4.1, pode-se esperar que a bateria tenha capacidade de alimentar
(sem recarga) até 170 horas o circuito, aproximadamente 1 (uma) semana. Entretanto, existe
um suporte de recarga continua conectado à bateria, realizada através dos dois painéis solares em
paralelo. Os painéis fornecem 320mA de corrente. Com uma bateria de 6.800 mAh, a recarga total
do sistema levaria 21 horas, conforme o cálculo 4.2:

6.800 mAh / 320 mA = 21 horas 15 minutos (4.2)

É verdade que esse tempo de recarga é muito grande, porém, já é previsto pelos cálculos de
consumo que a bateria, em seu bom estado de funcionamento, não descarregará completamente, e a
cada ciclo de noite, necessitará de uma recarga mínima durante o dia para carregar completamente.
Assim, garante-se que a recarga completa acontecerá durante o período de iluminação solar para
que quando chegue o período da noite, a bateria esteja plenamente carregada para funcionamento
do sistema.

Alimentação do circuito central:

Para alimentação da válvula solenóide (que será detalhada mais adiante), a bateria deve ter
capacidade de carga maior que a apresentada anteriormente, pois a válvula utilizada no projeto é
de 12V. O consumo máximo dos componentes do circuito está detalhado na tabela 4.2.

Tabela 4.2: Consumo componentes circuito da válvula

Componente Sleep mode Active mode
BLE < 6µA < 4mA

Válvula - 600mA

A bateria escolhida para este circuito é a mesma utilizada no circuito dos sensores, porém, neste
circuito é necessário um pack de 4 dessas baterias em série, ilustrado na figura 4.7, obtendo assim
um banco de bateria com tensão nominal de 14,8V capaz de alimentar e suprir as necessidades de
funcionamento da válvula de 12V.

Figura 4.7: Pack 4s 18650 14,8V 6.800mAh (NADI2506352, 2019).
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Efetuando os mesmos cálculos da etapa do circuito do sensor, tem-se o cálculo 4.3.

6.800 mAh / 605 mA = 11 horas e 15 minutos (4.3)

Foi considerado o pior caso, que possivelmente não acontecerá porque a irrigação será desativada
quando o solo atingir a umidade desejada. Portanto, é esperado que a válvula fique ligada por
muito menos que 11 horas, com intervalo de resfriamento de 10 minutos a cada 1 hora e 30 minutos,
com isso, é altamente improvável o descarregamento total do pack de bateria durante a noite.

A recarga do pack é feita através do painel solar que fornece 530 mA de corrente. Como o pack
está conectado em série, sua corrente continua a mesma, portanto o cálculo do tempo de recarga
é apresentado em 4.4.

6.800 mAh / 530 mA = 12 horas e 50 minutos (4.4)

Como no caso do circuito do sensor, o banco de baterias tem capacidade extra para alimentação
de todo o circuito central. Portanto, é esperado que o tempo de recarga seja consideravelmente
menor, observando os dados de consumo do circuito.

4.2 Componentes do Circuito de Irrigação

Nesta seção serão abordados os componentes utilizados para comunicação e controle da irriga-
ção.

4.2.1 Arduino Soil Moisture Sensor

Um típico sensor de umidade contém duas sondas para medição do volume de água. As sondas
permitem que a corrente passe através do solo e, com o valor da resistência experimentado, faz a
medição do valor da umidade.

Quanto mais água no solo, maior a condução de eletricidade, o que significa que a resistência vai
ser menor, portando a umidade do solo é maior. Solo seco não é um bom condutor de eletricidade,
então quando estiver escasso de água, o solo conduzirá menos eletricidade entre as sondas, ou seja,
haverá maior resistência, portando a umidade do solo estará baixa.

O sensor FC-28 Arduino pode ser conectado em dois modos: digital e analógico, conectando
os dois pinos do seu topo, apresentados na figura 4.8 a um circuito Amplificador /A-D que é
conectado ao Arduino. O módulo é composto por pinos Vin, Gnd, Analog e Digital Data, o que
dá a possibilidade da leitura de ambos os modos, digital e analógico.
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Figura 4.8: Diagrama de pinos FC-28 (TODAY, 2019).

O módulo também contém um potenciômetro que determina um valor limite e o compara
utilizando o LM393 comparador. O LED acende e apaga de acordo com esse valor limite. As
especificações do sensor de umidade estão listadas na tabela 4.3.

Tabela 4.3: Especificações do Sensor de umidade Arduino FC-28 (TODAY, 2019).

Tensão de entrada 3.3 - 5V
Tensão de saída 0 - 4.2V

Corrente de entrada 35mA
Sinal de saída Digital e Analógico

Modo Analógico:

Para conectar o sensor no modo analógico é necessário usar a saída analógica do sensor. Quando
a saída analógica do FC-28 é lida pelo conversor AD da CPU (10 bits), resulta em um valor entre
0 e 1023. A figura 4.9 apresenta o diagrama do circuito para leitura analógica.

Figura 4.9: Diagrama do circuito - Modo Analógico (TODAY, 2019).

Modo Digital:

Para conectar o sensor FC-28 no modo digital, é preciso usar o pino de saída digital do sensor
para o pino digital do Arduino. O valor definido pelo potenciômetro é comparado com a saída do
sensor usando o comparador LM393 que está incluso no módulo. O comparador vai comparar o
valor da saída do sensor e o valor definido pelo potenciômetro e dá um retorno no pino digital.
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Se o valor do sensor for maior que o valor limite, então ler-se-á 5V no pino digital e o LED
acenderá. Se o valor do sensor for maior que o valor limite, então ler-se-á 0V no pino digital e o
LED estará apagado. Na figura 4.10 pode-se ver uma ilustração do circuito do modo digital.

Figura 4.10: Ilustração do circuito - Modo Digital (TODAY, 2019).

4.2.2 nRF52832 BLE Nano v2.0 – RedBear

O BLE Nano da RedBear, representado na figura 4.11 é um dispositivo que atende aos de-
safios das demandas atuais, oferecendo recursos da tecnologia Bluetooth 5 pelo chip nRF52832,
simultaneidade de protocolos, um rico e variado conjunto de recursos e periféricos e ainda uma
significativa disponibilidade de memória para Flash e RAM.

Figura 4.11: Hardware BLE Nano v2.0 (nRF52832) (ELECTRONICS, 2019).

Seu processador é um ARM Cortex-M4F CPU funcionando em 64 MHz, capaz de lidar com
demandas de aplicações e serviços de comunicação em um tempo muito curto. Isso libera a CPU
para realizar outras tarefas ou entrar no estado de sono, tendo como consequência a economia de
bateria, importante característica da tecnologia.

Alguns dos recursos que o dispositivo oferece são: Bluetooth 5, 512/256 KB Flash e 64/32 KB
RAM, suporta taxas de 1 Mbps e 2 Mbps sem maiores gastos de energia, gerenciamento inteligente
de bateria, interface periférica programável e diversos outros. Essa tecnologia é aplicável em apare-
lhos IoT, sensores, equipamentos médicos, controles remotos, Beacons, periféricos de computadores
e outras aplicações que demandem transferências rápidas e momentâneas em distâncias curtas.

O nRF52832 tem grande variedade de periféricos e interfaces para permitir que aplicações
complexas sejam realizadas. Todas as interfaces seriais comumente encontradas são suportadas,
além de ter duas entradas de microfone digital PDM, QDEC e PWM incluídos no chip. Todos os
periféricos e interfaces suportam mapeamento de memória EasyDMA para melhorar o desempenho,
eficiência e simplicidade quando em uso.
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Existe um sistema inteligente de distribuição de energia dentro do dispositivo. Esse sistema
garante que apenas os blocos que estão em operação sejam energizados, é o chamado Power ON,
Power OFF as required.

Todos os dispositivos da série nRF52 suportam SoftDevices para operações de comunicação.
SoftDevices são protocolos pré-compilados e orientados a eventos de pilhas. Suas APIs permitem
que a aplicação interaja com o protocolo de uma maneira definida e prevista. SoftDevices são
desenvolvidos, testados e mantidos pela Nordic in-house, ou seja, durante o desenvolvimento e
construção da aplicação o SoftDevice permanece exatamente na mesma localização de memória e
como binário, não sofre efeitos pela sucessiva recompilação da aplicação durante o desenvolvimento.

O S132 SoftDevice é uma pilha avançada de protocolos Bluetooth 5 para o nRF52832. A
alta taxa de transferência de dados é possível pelos 2 Mbps do Bluetooth 5 e melhor coexistência
através do CSA 2. Ele suporta até 20 conexões em qualquer combinação de periférico e central.
O dispositivo requer uma alimentação de 3,3V e seu consumo de energia é mínimo perante outros
componentes do circuito.

4.2.3 Válvula Solenoide

A válvula solenoide selecionada para o protótipo do produto é uma válvula de 2/2 vias 12V
normalmente fechada, como a ilustrada na figura 4.12. Quando alimentada, a válvula tem um
consumo médio de 600 mA.

Figura 4.12: Válvula Solenoide 12V 180º, diâmetro (entrada e saída) 1/2 (ELETRÔNICA, 2019).

Existem alguns modelos deste componente que o cliente poderá escolher para melhor atendê-
lo. Válvulas solenoides têm diferentes tipos (rosca ou conexão) e tamanhos de encaixe. O cliente
deverá selecionar as seguintes características para determinar qual o melhor modelo para o seu
jardim:

• Ângulo entre entrada e saída de água: 180º ou 90º;

• Diâmetro da rosca de entrada;

• Diâmetro da saída e seu tipo (rosca ou conexão).

Há uma recomendação de não ultrapassar o tempo de 1 hora 30 minutos com o solenoide
acionada. Este tratamento será feito automaticamente, para o caso de se irrigar por uma duração
maior que o limite recomendado, então o programa insere um intervalo de tempo para esfriamento
da válvula.
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O produto acompanha acessórios de suporte, cabos de conexão e cases de armazenamento que
serão mencionados na descrição e cotação do produto, esta seção é especificamente para compo-
nentes eletrônicos.
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Capítulo 5

Experimentos

5.1 Teste sensor de umidade

O primeiro teste realizado foi o do sensor de umidade, onde foi medida a resistência deste
sensor completamente seco, obtendo-se 1023 (circuito aberto) como resposta. Em seguida o sensor
foi submerso, como apresentado na figura 5.1, em um copo com água para ver qual é o valor aferido
com o máximo de umidade e o resultado foi de aproximadamente 120 (circuito fechado).

Figura 5.1: Sensor submerso em água.
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O segundo passo foi verificar o comportamento do sensor no solo. Inicialmente irrigou-se o
solo onde o sensor estava e, utilizando um código de leitura analógica com a placa Arduino Uno,
foi possível observar o compotamento do sensor em questão. A parte do código que apresenta a
leitura analógica do sensor está apresentada na figura 5.2.

Figura 5.2: Código utilizado para teste do sensor.

O teste teve duração de 24 horas, período de intervalo da irrigação programada. Observando
os valores coletados e os intervalos em que a resistência aumenta de forma significativa, conclui-
se que o sensor tem um funcionamento satisfatório. A figura 5.3 apresenta um gráfico com o
comportamento do sensor durante as 24 horas.

Figura 5.3: Comportamento da umidade do solo.

Analisando os resultados obtidos, percebe-se que em períodos de alta radiação solar, como o
de nove da manhã até cinco da tarde, a umidade do solo cai consideravelmente. Entretanto, é
possivel observar pequenos intervalos dentro daquele, em que a umidade ou estabiliza ou aumenta
minimamente, isso se dá pelo fato de existirem momentos de sombra na área do sensor, sendo de
extrema importância o estudo do posicionamento dos mesmos no jardim para uma melhor eficiência
do controle de umidade.
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5.2 Teste Bluetooth Low Energy

Após a verificação do funcionamento do sensor, foi testada a transmissão dos dados coletados
para o celular através do Bluetooth, utilizando o Arduino como fonte de alimentação para o sensor
e o módulo Bluetooth, como mostrado na figura 5.4.

Figura 5.4: Componentes conectados para teste de Bluetooth.

Para visualizar os dados que o Bluetooth recebeu do sensor e enviou para o celular, utilizou-
se o aplicativo LightBlue. Na figura 5.5 é possível observar os dados recebidos com o sensor
completamente seco. No aplicativo é apresentado o valor em hexadecimal, portanto, é possível
perceber que houve um valor esperado, tendo em vista que, quando está seco, o valor do sensor é
de 1023, ou seja, 03FF em hexadecimal.
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Figura 5.5: Aplicativo mostrando dados do sensor seco .

Como o sensor é sensível à umidade da mão, foram coletados os resultados ao segurar o sensor
com a mão úmida. A figura 5.6 mostra os resultados de tal coleta, sendo possível analisar um
comportamento esperado, tendo em vista que o valor caiu para aproximadamente 895, ou seja,
037F em hexadecimal, mostrando que o sensor está mais úmido. Assim, é possível perceber que a
comunicação entre o bluetooth e o celular está sendo feita de forma correta.

Figura 5.6: Aplicativo mostrando dados do sensor um pouco úmido .
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5.3 Teste da comunicação entre App e BLE central

Após a verificação do funcionamento do sensor e do Bluetooth, deu-se início ao aplicativo.
Para construir o aplicativo foi utilizado o MIT App Inventor, uma plataforma onde a lógica de
programação é feita a partir de peças de quebra-cabeça. Tal ferramenta permite a construção de
aplicativos funcionais tanto para smartphones quanto para tablets, desde que o sistema operacional
seja Android.

O primeiro passo na etapa de construção do aplicativo foi estabelecer a comunicação entre o App
e o BLE. Para isso, tomou-se como base o código de Giovanni Bauermeister (BAUERMEISTER,
2018), onde era necessário que o usuário clicasse no botão Connect abrindo, assim, uma lista
de Bluetooths disponíveis para conexão. Após o usuário escolher o Bluetooth da válvula para
se conectar, os botões de “Conectar” e Disconnect mudavam de cor, indicando que a conexão
foi estabelecida. A figura 5.7 mostra a interface da aplicação que aparece para o usuário antes
do pedido de conexão, no momento da escolha do Bluetooth da válvula e após a conexão ser
estabelecida.

Figura 5.7: Interface do aplicativo usada para teste .

A parte lógica do teste no aplicativo foi montada como apresentado na figura 5.8. Primeiro
é realizado o scanning para procurar os Bluetooths disponíveis. Despois que o usuário escolhe o
Bluetooth desejado, é estabelecida a conexão e os botões mudam de cor. Ainda na figura 5.8 é
possível ver a lógica da desconexão, onde os botões voltam para a cor inicial ao perder a conexão
com o Bluetooth selecionado.
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Figura 5.8: Conexão e desconexão no aplicativo (BAUERMEISTER, 2018).

Após o teste de conexão, verificou-se a comunicação entre o Bluetooth da válvula e o aplicativo.
Para isso, o aplicativo enviou dados para o Bluetooth com o clique de um botão, como mostrado
no bloco when LED .click na figura 5.9 e foi verificado como o dado era recebido no Bluetooth.
Em seguida, foi testado como o App recebia os dados do BLE. Primeiramente foi criado um timer
que verifica se o Bluetooth ainda está conectado e se recebeu algum dado. Caso algum dado tenha
sido recebido, é disparado o evento StringsReceived que permite a exibição dos dados recebidos na
tela, utilizando o bloco when BluetoothLE1 .StringsReceived, também apresentado na figura 5.9.

Figura 5.9: Troca de dados entre App e BLE (BAUERMEISTER, 2018).
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5.4 Teste da comunicação entre Bluetooths

Depois da realização do teste da comunicação entre o aplicativo e o Bluetooth, foi feito o teste
da comunicação entre Bluetooths. Quando dois BLEs se comunicam, o da válvula assume a posição
de mestre, enquanto o BLE do sensor se comporta como escravo.

Nesse projeto é realizada uma comunicação ponto a ponto, onde o BLE da válvula se comunica
com o BLE do sensor. Para verificar a comunicação entre os Bluetooths, foram utilizados os códigos
BLE_CentralTest e BLE_SimplePeripheral, encontrados nos exemplos da IDE do Arduino, para
os Bluetooths da válvula e do sensor, respectivamente.

O dispositivo central faz o scanning dos dispositivos que estão ao seu redor podendo, assim,
estabelecer uma conexão. Nesse caso, após a realização do scanning, quando o BLE do sensor é
encontrado, o BLE da válvula, como central, estabelece uma conexão. Já os Bluetooths periféricos
anunciam sua presença através de pacotes de advertising, aceitando a conexão com o BLE central.

Após a conexão ter sido estabelecida, o BLE do sensor enviou dados da leitura analógica
realizada para o BLE da válvula. Através do Serial Monitor da IDE do Arduino, foi possível
verificar que o BLE da válvula recebeu os dados corretamente.

O último teste realizado da comunicação entre os BLE s foi o de distância, realizado em um
jardim. Com o BLE central plugado em um computador e o BLE periférico plugado em outro,
foi se distânciando um dispositivo de outro. A distância máxima em que houve uma comunicação
entre os BLE s foi de 10 metros.

5.5 Teste do Acionamento da Válvula

O acionamento da válvula durante o funcionamento do sistema será realizado pelo BLE do
circuito, a partir de um relé 5V. Na figura 5.10 é possível observar detalhes do Módulo Relé
utilizado.
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Figura 5.10: Módulo Relé 5V.

Foi realizado o teste com o BLE, uma fonte de alimentação CA/CC com saída 12V 1A 12W
MAX, um módulo abaixador de tensão ajustável e a válvula solenoide, representado na figura 5.11.

Figura 5.11: Teste do acionamento da válvula.

Neste teste, a fonte foi responsável por substituir a bateria para alimentação do sistema. O
módulo abaixador de tensão foi necessário para alimentar os componentes que necessitam de tensão
menor que 12V, BLE e Módulo Relé 5V. Na outra extremidade do módulo é conectado o polo
positivo da válvula e o polo positivo da fonte de 12V. Assim, quando o BLE energiza seu pino
digital, o relé fecha e a válvula é energizada com 12V da fonte.
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Capítulo 6

Produto Final

Para conclusão do projeto, foi decidido a criação de um protótipo do produto para verificar
sua funcionalidade, possibilitando ainda um registro de custo na fabricação do produto.

As tabelas 6.1 e 6.2 detalham o orçamento do protótipo. Vale ressaltar que, como as compras
dos produtos e componentes foram feitas a preço de varejo, a cotação explícita nas tabelas abaixo
pode ser considerada acima do valor real na produção em grande escala.

Tabela 6.1: Cotação Módulo da Válvula

COTAÇÃO MÓDULO DA VÁLVULA
REFERÊNCIA PRODUTO QNTD PREÇO

10000580 Painel Solar Fotovoltaico Sinosola SA10-36P (10Wp) 1 R$ 65,55
1177848598 Modulo BMS 4s + Voltímetro Indicador 4s 1 R$ 39,99

BATVTRLIPO3V7 Bateria Litio 3,7V (18650 - Recarregável) 6.800mAh 4 R$ 9,98
RGTFP05LM7805 Regulador de tensao positiva LM7805 5V/1A 1 R$ 1,10
MDLDCABLM0317 Módulo Abaixador Tensão Ajustável DC-DC (LM317) 1 R$ 7,90

102990831 RedBear BLE Nano V2 1 R$ 63,00
7956 Válvula Solenoide VA04 3/4 x 3/4 90º 12VDC 1 R$ 34,49
1373 Caixa Passagem SIBRATEC 20x20x80 1 R$70,88
- Componentes eletrônicos e acessórios - R$ 30,00

Total - - R$ 352,83
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Tabela 6.2: Cotação Módulo do Sensor

COTAÇÃO MÓDULO DO SENSOR
REFERÊNCIA PRODUTO QNTD PREÇO
PNLFV5V1W110M Mini Painel Solar Fotovoltaico 5,5V 1W (110x80mm) 2 R$ 28,75
BATVTRLIPO3V7 Bateria Litio 3,7V (18650 - Recarregável) 6.800mAh 1 R$ 9,98
MDLCRLITP4056 Modulo Carregador de Bateria Litio TP4056 com miniUSB 1 R$ 2,87

102990831 RedBear BLE Nano V2 1 R$ 63,00
MDLSENSORSOLO Módulo Sensor de Umidade de Solo 1 R$ 6,83

1373 Caixa Passagem SIBRATEC 10x10x70 1 R$ 30,51
- Componentes eletrônicos e acessórios - R$ 10,00

Total - - R$ 180,69

O funcionamento do circuito do sensor é simples. O conjunto de painéis solares em paralelo
recarrega a bateria com a supervisão do regulador de carga TP4056. A bateria irá sustentar o
funcionamento do BLE e do sensor de umidade durante o dia, enquanto é recarregada e, durante
a noite, quando os painéis não produzem energia. Ambos, sensor e BLE, recebem alimentação
direto da bateria, pois os dois componentes aceitam alimentação de entrada no intervalo de 3,3V
– 5V, com um regulador de tensão LDO interno que estabiliza a tensão em 3,3V. Para melhor
compreensão do circuito, é apresentado um diagrama na figura 6.1.

Figura 6.1: Diagrama de blocos do Circuito do Sensor.

O sensor lê regulamente a umidade do solo e, de tempos em tempos pré-determinados no código
do BLE, o Bluetooth irá ler a umidade por sua porta analógica (A0), e enviá-la para o Bluetooth
da válvula (mestre) quando requisitado.

No caso do circuito da válvula, percebe-se que não é tão simples quanto o anterior, pelo fato
de a carga principal do circuito ser a válvula solenoide de 12V. Para tal consumo, o módulo solar,
agora de 10W, é conectado na saída do controlador de carga 4s que, como o TP4056, supervisionará
a recarga das baterias em série, individualmente, como ilustrado na figura 6.2.

41



Figura 6.2: Diagrama de blocos do Circuito da Válvula.

Nesse caso,a bateria é um pack de 4 baterias em série (denominado 4s), igual à do circuito do
sensor, aumentando sua tensão nominal para 14,8V e mantendo a corrente em 6800mAh, suficiente
para alimentação da válvula solenoide em qualquer período do dia.

Como a bateria é maior, foram necessários componentes redutores de tensão para fornecer
tensão menor a alguns componentes do circuito, como o módulo relé de 5V, que será acionado pela
porta digital do BLE quando for para ligar a válvula.

Explicado a parte eletrônica do sistema, a seguir é detalhado como o sistema funciona. Para
uma melhor compreensão, são apresentados os fluxogramas do funcionamento e configuração do
sistema no anexo I.

Com todos os componentes dos circuitos instalados e posicionados no jardim, e o aplicativo
Android instalado no smartphone, o usuário iniciará a comunicação com o Bluetooth central (cir-
cuito da válvula) para configuração da irrigação da sua área verde. Ao abrir o aplicativo, a tela
da figura 6.3 será apresentada para o usuário. Essa é a tela inicial do sistema e, para que o aplica-
tivo entenda qual o Bluetooth conectar, é necessário que o usuário digite o MAC do Bluetooth do
circuito da válvula, na forma: XX:XX:XX:XX:XX:XX, como indicado na tela.
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Figura 6.3: Primeira tela do Aplicativo.

Quando o usuário clicar em “Enviar”, o Bluetooth do celular começará a escanear o BLE que
tenha o MAC indicado pelo usuário. Uma vez encontrado o Bluetooth, a tela da figura 6.4 se
apresentará. Neste momento, o BLE do circuito da válvula estará realizando o scanning da área
em busca dos BLEs dos circuitos dos sensores para leitura da umidade do solo naquela área.
Para isso, o aplicativo se desconecta do BLE da válvula, porém essa desconexão é invisível para o
usuário.

Figura 6.4: Tela de espera do Scanning.

O scanning do BLE tem timeout, assim, quando o timeout é acionado, o processo de scanning
para o BLE da válvula volta a possibilitar a conexão com o aplicativo através do processo adver-
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tising. Quando reconectado, o aplicativo receberá o número de sensores encontrados e a umidade
média calculada. A quantidade de sensores somente será recebida no primeiro contato com o BLE
ou quando o número de sensores encontrado for diferente do armazenado, para mais ou para me-
nos. A média da umidade sempre será recebida pelo usuário. A figura 6.5 ilustra a tela com a
mensagem da quantidade de sensores e a umidade média exibida.

Figura 6.5: Número de sensores e umidade média.

Se é o primeiro acesso do usuário, o aplicativo ainda pedirá que ele indique uma umidade
mínima para o acionamento e fechamento da válvula. Essa umidade será usada para a tomada de
decisão quando chegar a hora da irrigação do jardim. Com a média da umidade calculada entre
todos os sensores, na hora da irrigação o sistema decidirá se abre ou não a válvula, dependendo
da umidade mínima indicada. Se a umidade média for menor que a umidade mínima, o sistema
acionará a irrigação e verificará de 10 em 10 minutos se a umidade já é maior ou igual a umidade
mínima, para encerrar a irrigação. Caso a umidade média já esteja superior à umidade mínima, o
sistema não aciona a irrigação.

Existem alguns botões que trazem funcionalidades especificas ao aplicativo. Os botões de
configuração do sistema estão indicados na figura 6.6. Cada um deles tem uma tarefa específica.

Figura 6.6: Botões de configuração do sistema.

• Botão umidade: ao ser clicado, o aplicativo apresentará um campo para determinação da
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nova umidade mínima desejada;

• Botão hora irrigação 1: O sistema está programado para receber até dois horários de irrigação
por dia. Este botão é para definir o primeiro horário desejado. Pode ser único também, não é
obrigatório a escolha de dois horários. A tela que será apresentada quando o botão irrigação
1 for pressionado é apresentada na figura 6.7, onde o usuário colocará o horário definido para
começar o processo de irrigação.

Figura 6.7: Tela de configuração de horário de irrigação.

Quando o usuário terminar as configurações, ele pode sair do aplicativo tendo a certeza de que
quando for a hora da irrigação, se for necessário, a irrigação será realizada. Existem duas formas
do usuário reinicializar todo o sistema. A primeira delas é quando ele estiver conectado com o BLE
e quiser resetar tudo. O botão de reset e a mensagem exibida para o usuário são apresentados na
figura 6.8.
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Figura 6.8: Reset do sistema.

A outra forma de resetar o sistema é caso o Bluetooth não seja encontrado, ou seja, está
com defeito e necessita ser trocado. Assim, quando entrar novamente no aplicativo, o mesmo não
encontrará o Bluetooth e então, depois de algum tempo de procura, o usuário receberá a mensagem
ilustrada na figura 6.9. Com o reset do sistema, o aplicativo voltará a estaca zero e medirá um
novo MAC address para o usuário.

Figura 6.9: Dispositivo não encontrado.

46



Após a construção do aplicativo, testou-se todo o sistema para averiguar seu funcionamento.
Como sugerido no manual do usuário no anexo II, configurou-se o BLE da válvula com o aplicativo,
tendo como base a umidade mostrada naquele momento. Com os sensores posicionados e a válvula
conectada na tubulação do jardim, observou-se o comportamento do circuito no horário programado
na configuração pelo aplicativo. Como esperado no presente ensaio, a irrigação não foi acionada,
pois o solo estava com umidade superior a desejada.

Passadas 24 horas, o status da irrigação foi verificado e, novamente como esperado, a irrigação
foi acionada no horário estabelecido pois, como não havia sido irrigado nem havia chovido nas
últimas 24 horas, o solo estava seco. Durante a irrigação, a umidade é lida de 10 em 10 minutos,
para verificar se pode desligar a irrigação. Durante o teste, foi marcado um período de 40 minutos
com a irrigação acionada até seu desligamento. Com os resultados do teste, concluiu-se que todo
o sistema estava funcionando corretamente.
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Capítulo 7

Conclusão e Trabalhos Futuros

Durante o desenvolvimento do projeto, a ideia inicial foi sendo aprimorada e o produto tornou-
se um bom candidato para um espaço no mercado de sistemas de irrigação atual. Considerando
os primórdios da proposta, pôde-se observar que o projeto foi ficando mais complexo, moderno e
funcional com o passar do tempo de estudo e desenvolvimento.

Percorrendo diversas áreas da tecnologia, como: eletrônica, programação de sistemas micro-
processados, tecnologia Bluetooth, energia solar, entre algumas outras não tão relacionadas com a
tecnologia, como a de irrigação e sustentabilidade, foram encontrados diversos obstáculos a serem
superados para o alcance da meta de um produto funcional, eficiente, de baixo custo e sustentável.

Notou-se que a tecnologia BLE na era da Internet das Coisas tem um grande papel e um
futuro promissor. Esta é a época de novas soluções para os problemas antigos e atuais. Com o
uso da tecnologia já disponível hoje é possível realizar projetos que resolvam as demandas que
surgem diariamente. O uso de dados coletados por sensores inteligentes é primordial para que
os equipamentos monitorem suas atividades e, assim, trabalhem com autonomia e de maneira
preventiva.

O funcionamento do sistema se mantém constante na grande maioria das situações para irriga-
ção automatizada, o que pode variar é o investimento nos equipamentos e implementos conforme a
necessidade de cada projeto. Ao comparar os custos de investimento do método convencional e do
inteligente automatizado, percebe-se uma diferença considerável. Porém, os ganhos com o sistema
inteligente são indiscutíveis.

O projeto tem duas principais questões a serem aprimoradas: a primeira delas é o alcance da
comunicação entre os BLEs, por ser uma comunicação ponto a ponto, todos os circuitos de sensores
devem estar a uma distância máxima do circuito central da válvula. Contudo, essa questão não
interfere no funcionamento do sistema em jardins de casas, cuja área costuma ser menor e o alcance
é suficiente. Entretanto, uma forma de solucionar esse problema é implementar a arquitetura
mesh na rede de sensores e utilizar um maior número de válvulas, ampliando consideravelmente
o alcance total do sistema, e possibilitando a criação de sistemas independentes de irrigação para
áreas maiores, podendo atender chácaras e fazendas.
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A segunda questão que também não interfere no funcionamento do sistema, mas demanda mais
“trabalho” para o usuário, é a conexão com o sensor. Nesta versão do projeto, o usuário não interage
de forma nenhuma com o sensor, sendo um problema caso um sensor pare de funcionar. Nesta
eventualidade, o usuário é informado pelo aplicativo de que houve uma divergência entre o número
de sensores configurados e o número de sensores encontrados, porém não especifica qual sensor
não está funcionando, então é necessário que o usuário consulte todos os cases de sensores para
verificar qual está danificado ou fora de alcance. Uma das maneiras de solucionar esse problema
seria a própria válvula detectar o não recebimento de mensagens do sensor com falha e assim avisar
ao usuário no aplicativo Irriga 4.0, mostrando o endereço MAC do sensor.

Uma preocupação do projeto é também o descarte dos materiais eletrônicos. O manual do
usuário possui uma seção que auxilia o usuário no descarte de componentes eletrônicos, visando
assim diminuir os danos causados ao meio ambiente, pensando em inovação consciente.
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ANEXO I

Diagramas

Para os diagramas I.1 e I.2 considere as seguintes legendas:

• Azul: ação do usuário;

• Verde: ação inetrna do aplicativo;

• Amarelo: comunicação com o Bluetooth;

• Vermelho: ponto de conexão entre diagramas.
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I.1 Configuração do Aplicativo

Figura I.1: Diagrama da Configuração do Aplicativo.

I.2 Opções de Ação do Usuário

Figura I.2: Diagrama de Possíveis Ações do Usuário.
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I.3 Configuração do BLE

Figura I.3: Diagrama da Configuração do BLE.
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I.4 Configuração do Sensor

Figura I.4: Diagrama da Configuração do Sensor.

58



I.5 Configuração da Irrigação

Figura I.5: Diagrama do Processo de Irrigação.
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ANEXO II

Manual do Usuário

Para melhor entendimento do usuário, segue um manual com as instruções de uso.
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1. APRESENTAÇÃO 

O Produto Irriga 4.0 é uma solução inteligente para o problema de irrigação do seu jardim. 

Composto de sensores de umidade e um sistema de irrigação inteligente, o Irriga 4.0 é capaz de 

decidir se a irrigação é necessária ou não tendo como base os dados recebidos dos sensores de 

umidade de solo espalhados pelo jardim.  

Todo o sistema foi pensado e projetado para facilitar sua vida e trazer economia de água através 

de um consumo inteligente e consciente. Os passos para instalação são simples e rápidos, e 

estão detalhados a seguir neste manual.   

Agradecemos sua escolha por um mundo mais consciente e sustentável. Siga corretamente as 

instruções contidas neste manual e aproveite ao máximo seu novo produto.  
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2. COMPONENTES 

Seu produto Irriga 4.0 é composto de dois circuitos distintos: 

1. Circuito da válvula - seus componentes são listados na figura A. 

2. Circuito(s) do(s) sensor(es) – seus componentes são listados na figura B. 

FIGURA A – Componentes circuito da válvula 

 

FIGURA B – Componentes circuito do sensor 

 

Antes de iniciar a instalação do sistema, leia atentamente as recomendações abaixo: 

• Confira todos os itens ilustrados nas figuras A e B.1 

• É necessário que a instalação dos sensores seja feita em solo úmido, preferencialmente 

que esteja com uma umidade próxima a desejada para a irrigação. 

• Os sensores não podem ser instalados onde não há absorção de água ou onde a 

absorção não seja significativa. 

• Os sensores não podem ser instalados em locais onde possa ter acumulo de água 

(goteiras de telhado ou poças de água). 

• Para instalação dos sensores, deve-se cavar um buraco de 20 a 30 centímetros de 

profundidade. O sensor deve ser posicionado na horizontal e não pode ficar embaixo da caixa. 

• É de extrema importância que os módulos fotovoltaicos fiquem posicionados em local 

com bastante incidência solar para pleno funcionamento da recarga das baterias. 

• Para o funcionamento do sistema, os circuitos dos sensores não podem ficar a uma 

distância superior a 14 metros da caixa do circuito da válvula. 

  

 
1 Caso tenha adquirido mais de um circuito de sensor, cada um deles vem com todos os 

componentes ilustrado na figura B. 
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3. MONTAGEM 

Para a montagem dos circuitos, siga as instruções a seguir: 

• Montagem Circuito Válvula 

Separe todos os componentes do circuito da válvula e comece a montagem: 

1. O painel solar encaixa no suporte fixado na caixa. 

2. Insira as baterias no suporte fixo no circuito. 

3. Conecte o BLE no local indicado na placa do circuito. 

4. Tampe a caixa e parafuse-a bem. 

• Montagem Circuito Sensor 

Separe todos os componentes do circuito do sensor e comece a montagem: 

1. Os painéis solares encaixam no suporte fixado na caixa. 

2. Insira a bateria no suporte fixo na caixa. 

3. Conecte o BLE no local indicado na placa do circuito. 

4. Tampe a caixa e parafuse-a bem. 
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4. INSTALAÇÃO 

Para o posicionamento dos circuitos no seu jardim, siga as instruções abaixo: 

Posicionamento sensor 

• O sensor deve ser posicionado a uma profundidade de 20 a 30 centímetros e não pode 

ficar na área embaixo da caixa. 

• Para melhor controle da umidade, o sensor deve ser posicionado na posição horizontal 

quando enterrado. 

• Verifique se a área onde o sensor foi instalado é atingida pela irrigação. 

• Quando finalizar o posicionamento do sensor, conectar seu terminal no local indicado 

na caixa. 

Posicionamento válvula 

• A válvula é ligada à um cabo de 1,50 metros para conexão com a bateria. 

• A caixa neste circuito não precisa ser posicionada no chão. 

 

Lembre-se de posicionar ambas as caixas em locais com incidência solar, para funcionamento 

da recarga das baterias. 

Tendo realizado todos os passos anteriores com sucesso, seu produto está pronto para ser 

configurado e iniciar seu serviço! 
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5. CONFIGURAÇÃO 

Após instalados os circuitos em seu jardim, siga os passos adiante para concluir a configuração 

do seu Irriga 4.0. 

1. Baixe nosso App na PlayStore consultando o nome “Irriga 4.0”, ou use o QRcode 

impresso atrás da caixa. 

2. Entre no aplicativo e insira o endereço MAC do bluetooth da válvula impresso na parte 

de trás da caixa como MAC BLEv, como no exemplo: “MAC BLEv: A1:B2:33:E4:B5:26” 2  

3. Aguarde enquanto o sistema recolhe os dados dos sensores instalados e envia para o 

seu celular. Tenha paciência, esta etapa pode levar um tempinho! 

4. Confirme o número de sensores encontrados, verifique se é o mesmo número de 

sensores instalados. 

Obs. Caso o número seja divergente, verifique se a montagem e instalação de todos os 

circuitos foi realizada corretamente reavaliando cada um dos critérios mencionados 

anteriormente neste manual. 

5. Confirme a umidade mínima (em %) que você deseja manter seu solo.3 

6. Insira a hora de início da irrigação. O sistema suporta até 2 horários de irrigações por 

dia. Lembrando que é necessário apenas o horário inicial, já que o controle de 

desligamento será feito completamente através da análise dos dados do solo pelo Irriga 

4.0! 

PRONTO! 

Seu sistema está configurado e pronto pra uso! Divirta-se sem a preocupação de pecar pelo 

excesso ou pela falta! Agora deixa o trabalho para o Irriga 4.0. 

  

 
2 Na hora de digitar o MAC, copie como está escrito na embalagem, inserindo os dois pontos (:)  

3 Tome como referência a umidade exibida na tela, lembrando que a instalação deve ser feita 

com o solo úmido. 
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6. MANUTENÇÃO 

Esta seção fornece suporte ao usuário em caso de defeitos em componentes. 

• Sensor não encontrado 

Situação: Se um sensor parar de funcionar ou não for encontrado no processo de scanning, será 

exibido um aviso na próxima conexão com aplicativo. 

Como proceder: Verificar qual sensor está danificado e analisar o circuito: 

a. Se os LEDs da placa e do sensor estiverem verdes, significa que a bateria está 

funcionando e o problema é com o dispositivo BLE Nano RedBear, neste caso é 

necessária a troca do dispositivo. 

b. Se LED da placa estiver vermelho, o problema é a bateria. Neste caso é necessária troca 

da bateria. 

• BLE central não encontrado 

Situação: Se o BLE central não for encontrado pelo aplicativo, será exibido um aviso. 

Como proceder: Verificar qual o problema do circuito: 

a. Se o indicador de carga da bateria estiver indicando carga na bateria, significa que a 

bateria está funcionando e o problema é com o dispositivo BLE Nano RedBear, neste 

caso é necessária a troca do dispositivo. 

b. Se o indicador de carga da bateria estiver vermelho, o problema é a bateria. Neste caso 

é necessária troca da bateria. 

 

Uma vez encontrado o dispositivo com defeito e trocar o elemento, recomenda-se realizar o 

descarte conforme próxima seção deste documento. 
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7. DESCARTE 

Esta seção dedica-se a explicação do descarte sustentável dos componentes eletrônicos deste 

produto. 

O primeiro passo deve ser dado em casa, com a coleta seletiva. O lixo eletrônico deve ser sempre 

separado dos resíduos orgânicos e dos matérias recicláveis, como papel, plástico, metal e vidro. 

Para não provocar danos ambientais é preciso descartar o lixo eletrônico em locais apropriados, 

que podem ser empresas especializadas, cooperativas de reciclagem ou centros de estudos – 

escolas e universidades – com projetos voltados ao descarte de lixo ao meio ambiente em sua 

localidade. 

Ao descartar um material de maneira correta, além da preservação, você permite a sua 

reutilização em outros segmentos, contribuindo para capacitação de profissionais, aumento de 

empregos e melhoria na educação ambiental! 

Faça parte dessa mudança. É você atuando por um mundo melhor, gerando resultado 

econômicos ambientais e sociais. 
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