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  INTRODUÇÃO: 

O perímetro irrigado de Ceraíma, localizado no 
município de Guanambi, região do Médio São 
Francisco, possui uma área total de 1.049,15 ha, sendo 
408 ha irrigáveis e teve seu inicio de funcionamento em 
1973. Nesta época e durante muito tempo, utilizavam-se 
canais abertos que levavam a água até os lotes por 
diferença de gravidade para que pudesse ser usada na 
irrigação de diferentes culturas. A falta de controle no 
uso da água, os métodos de irrigação que geravam 
grandes desperdícios, como a irrigação por sulco e 
inundação, e o agravamento das condições climáticas 
locais por um grande período de estiagem, resultou na 
redução drástica do volume de água armazenado no 
açude, ao ponto de seu uso se restringir apenas ao 
consumo humano. Recentemente, em Janeiro de 2014, 
um grande convênio foi assinado entre a Prefeitura 
Municipal de Guanambi e a Codevasf (Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco) para 
implantar o projeto de revitalização do Perímetro 
Irrigado de Ceraíma. Este projeto prevê em suas etapas 
a substituição do sistema de distribuição de água aos 
colonos, que não mais será por canais abertos e sim 
por tubulações, reduzindo com isso perdas por 
evaporação e vazamentos. O objetivo deste projeto é 
obter uma ferramenta inovadora, viável e de baixo custo 
visando à automação de um sistema de irrigação. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
O projeto de pesquisa foi desenvolvido no laboratório de 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IF Baiano 
Campus Guanambi no período de Julho de 2016 a 
Agosto de 2017 e contou com a participação de uma 
equipe multidisciplinar, composta por profissionais da 
Agronomia e da Ciência da Computação. O projeto foi 
realizado em duas etapas, sendo que a primeira delas 
compreendeu o desenvolvimento de Hardware e 
Software. Os componentes eletrônicos e demais 
materiais utilizados para o desenvolvimento do 
Hardware, em sua grande maioria, foram adquiridos via 
importação. O módulo básico de Hardware é composto  
por: Microcontrolador Arduino, módulo Wifi NRF24L01,  
módulo Clock RTC DS1307, módulo de carga TP4056, 
bateria de polímero de lítio tipo 18650 (tensão nominal 
3,7V e capacidade nominal de 2500mAh) e placa solar 
6V/500mA. Para o teste de alcance dois módulos foram 
colocados para se comunicar um ao lado do outro e 
posteriormente foram afastados, mantendo-se a visada  
desobstruída e a uma  altura de 1 m acima do solo. 
 
 
 
 
 

O módulo Wifi NRF24L01 foi mantido no nível de 
potencia padrão (RF24_PA_MAX) que opera com nível 
de saída de 0 dBm. Para o teste de autonomia as 
baterias foram inicialmente carregadas com a placa 
solar, até que o módulo de carga apresentasse o led 
azul aceso, o que indica que a bateria atingiu sua 
tensão máxima de 4,2V. Em seguida o painel solar foi 
desconectado e o módulo mantido ligado até que a 
bateria atingisse a tensão nominal de 3,7V. 

 
Figura 1 – Componentes eletrônicos adquiridos. 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados obtidos quanto ao alcance e autonomia 
dos módulos básicos são animadores e superaram as 
expectativas. O módulo Wifi operando no modo de 
potência padrão, apresentou um alcance de 170 m. O 
teste de duração de autonomia da bateria apresentou 
um funcionamento ininterrupto por um período de 120h. 
Foram experimentadas o funcionamento da rede com 
topologia ponto a ponto e em malha, de maneira que 
nos dois modos os dados chegaram até o destino final. 
O sistema central já encontra-se em funcionamento e 
fazendo a recepção dos dados enviados pelos módulos 
básicos. 
CONCLUSÂO: 
Os módulos básicos se comunicam a uma distância de 
até 170 m e apresentam funcionamento ininterrupto de 
120 horas. 
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