
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: ARQUITETURA APOIADA POR INTERNET DAS COISAS E SMART AGRICULTURE PARA
GESTÃO INTELIGENTE DE PIVÔ CENTRAL DE IRRIGAÇÃO NA AGROINDÚSTRIA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE ASSISINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MATHEUS CAETANO MACHADO, LUCAS ALESSANDRO FURLANETO SILVÉRIOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): GUILHERME DE CLEVA FARTOORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

A agricultura é dada como uma das primeiras atividades desenvolvidas pelos seres 

humanos. No Brasil, tem sido realizada desde o início da ocupação territorial e se 

destaca na economia. Dentre o processo agroindustrial, a irrigação é uma importante 

etapa a ser considerada, pois afeta diretamente a cadeia produtiva do segmento, bem 

como está relacionada às questões de sustentabilidade e de preservação ambiental. 

Dessa forma, novas técnicas e abordagens de controle da irrigação devem ser 

pesquisadas e propostas com o objetivo de contribuir com o meio ambiente e com a 

produtividade agroindustrial. A partir da constante evolução da Internet, novas 

tecnologias foram concebidas, destacando-se, mais recentemente, o conceito de 

Internet das Coisas (Internet of Things – IoT). A adoção de IoT pode ser definida como 

a possibilidade de conectar “coisas” à Internet como sensores e dispositivos 

computacionais. A integração dos recursos de IoT junto à agroindústria fomenta e 

oportuniza o contexto de Smart Agriculture, tema emergente que busca o uso de 

tecnologias inteligentes para a prática da agricultura. Este trabalho tem como objetivos 

(i) pesquisar e explorar os conceitos de IoT na agroindústria para promover avanços 

em Smart Agriculture, bem como (ii) propor e desenvolver um protótipo experimental 

de solução arquiteturada em Internet das Coisas para colaborar com o cenário de 

irrigação inteligente em fazendas conectadas à Internet. Uma metodologia 

inicialmente amparada pela revisão bibliográfica foi definida. Após, um estudo de caso 

e avaliação experimental apoiaram a modelagem e o desenvolvimento da arquitetura 

proposta para irrigação por pivô central em fazendas com Internet das Coisas e 

dispositivos Android. Destaca-se, como resultado, a concepção de uma arquitetura 

IoT que pode ser estendida para contemplar novas variáveis ao modelo proposto 

como, por exemplo, análise de tipos de solo e/ou de plantas cultivadas. A utilização 

remota da aplicação baseada em IoT e com base em sensores conectados a fazendas 

também se apresenta como um relevante resultado obtido, contribuindo com a 

otimização e melhor execução da atividade de irrigação agroindustrial. 
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1. INTRODUÇÃO 

A agricultura apresenta números significativos no Brasil, sendo considerado um dos 

maiores países exportadores do mundo de certos produtos originados da 

agroindústria, de acordo com o Ministério da Agricultura (2016). Assim, a agricultura 

é responsável por uma relevante parcela em todo o PIB nacional, constituindo-se não 

somente pela agricultura industrial, bem como pela agricultura familiar. 

Segundo o Ministério da Agricultura (2010), o Brasil chega a exportar US$ 76 bilhões 

em produtos da agroindústria, onde os principais destinos são União Europeia, China 

e EUA. Outro importante marco é que o país é pioneiro na produção de açúcar e café, 

além de ocupar a segunda posição como maior produtor de soja. 

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra brasileira de 

grãos 2014/2015 registrou a produção de 209,5 milhões de toneladas, resultando em 

um recorde em relação à produção agrícola anterior (PORTAL BRASIL, 2015). 

Comparado ao mesmo período na safra antecedente (2013/2014), o aumento atingiu 

o índice de 8,2% ou 15,9 milhões de toneladas. 

Além das estatísticas que reafirmam a importância da agricultura para a economia 

mundial, deve-se destacar a utilização da água para a realização das atividades 

agroindustriais. Segundo FAO (2016), observa-se que aproximadamente 70% da 

água consumida é empregue nos processos de irrigação da agroindústria. Entretanto, 

pesquisas indicam que há um elevado índice de desperdício por manejo incorreto e/ou 

irrigação mal realizada, podendo atingir quase metade de toda a quantidade 

consumida (ANTONELLI, 2012). 

A partir deste cenário que exige um melhor controle do uso de recursos hídricos na 

agroindústria, há grandes desafios e oportunidades na proposição de novas 

abordagens para a irrigação agroindustrial. Deve-se considerar o conceito de Smart 

Agriculture, evolução da agroindústria tradicional e moderna que combina a coleta e 

o processamento de dados extraídos de sensores presentes nas fazendas. Além 

disso, a análise por software de informações do solo, da água e do clima resulta em 

ganhos para a produtividade, bem como para o meio ambiente (TANG et al., 2002). 

Para o pesquisador Adonai Gimenez Calbo, da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), sensores e dispositivos que avaliam, por exemplo, a 



umidade do solo podem contribuir com a redução em mais de 50% do consumo de 

água, suprimindo gastos e evitando desperdícios na agroindústria por meio de um 

manejo sustentável (ÉPOCA, 2015). 

De acordo com KRCO et al. (2013), em 2008 o número de equipamento conectados 

na Internet ultrapassou o número de habitantes, pela primeira vez. Em 2011, o número 

de habitantes era de 7 bilhões, enquanto que o de dispositivos era de 13 bilhões. A 

previsão é de que em 2020, 50 bilhões de dispositivos estarão conectados à Internet. 

Para que toda esta evolução e inovação na agroindústria ocorra no Brasil e no mundo, 

deve-se investir constantemente em pesquisas e tecnologias. Particularmente no 

Brasil, o Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016 destinará mais de R$ 180 bilhões em 

créditos para produtores. Com isso, reforçassem os investimentos necessários para a 

agroindústria, elevando o valor em R$ 30 bilhões quando comparado aos valores da 

safra de 2014/2015 (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2016). 

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa investiga e sugere uma nova 

abordagem baseada em Internet das Coisas para contribuir com o uso eficiente da 

água na irrigação, bem como apresenta uma arquitetura escalável em IoT e 

dispositivos Android para o uso de sensores conectados às fazendas. 

Na Seção 2, são apresentados os objetivos gerais e específicos que delimitam a 

condução desta pesquisa científica. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho científico é pesquisar e explorar os conceitos de IoT 

na agroindústria, bem como investigar ferramentas, técnicas e arquiteturas que podem 

ser adotadas na concepção de uma solução para Smart Agriculture, focando-se na 

irrigação agroindustrial. Também é definido como principal objetivo, a modelagem e o 

desenvolvimento de um protótipo experimental de uma maquete representativa de 

pivôs centrais de irrigação por meio de uma abordagem de Internet das Coisas. 

Para alcançar tais objetivos, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

(i) Estudos dos assuntos e trabalhos relacionados à irrigação na agroindústria; 

(ii) Concepção (design) de uma arquitetura de IoT integrável a dispositivos móveis; 



(iii) Construção de uma representação miniaturizada de um pivô central de irrigação; 

(iv) Desenvolvimento de aplicação Android para interação com a arquitetura proposta; 

(v) Avaliação experimental dos artefatos gerados para simulação de irrigação por meio 

da solução proposta com Internet das Coisas. 

Dessa forma, os conceitos de IoT podem contribuir com a redução dos danos 

causados à natureza a partir das técnicas atuais de irrigação na agroindústria, além 

de fomentar a análise de dados de fazendas conectadas. Com base nos objetivos 

propostos, o trabalho almeja auxiliar os agricultores no controle da irrigação, bem 

como na tomada de decisões de uma maneira mais eficiente, rápida e sustentável. 

 

3. METODOLOGIA 

A proposta e objetivos definidos nesta pesquisa científica foram alcançados por meio 

de uma metodologia inicialmente amparada pela revisão bibliográfica em fontes 

confiáveis como artigos técnico-científicos, monografias, dissertações e teses. 

Trabalhos previamente conduzidos em áreas correlacionadas da agroindústria foram 

revisitados, possibilitando o relato de um reduzido conjunto de investigações a 

respeito de IoT e Smart Agriculture. 

Após a investigação das principais tecnologias e pesquisas, um protótipo experimental 

foi projetado e desenvolvido para incorporar os conceitos de Internet das Coisas para 

o contexto de Smart Agriculture. A maquete modelada e construída representa uma 

versão miniaturizada de um pivô central de irrigação que se integra a uma arquitetura 

baseada em sensores e atuadores. 

De maneira mais técnica, a plataforma opensource Arduino foi utilizada, sendo 

responsável pela extração e manipulação de dados, bem como pelo processamento 

de sensores e distintos componentes embarcados e de hardware do projeto. A 

plataforma Arduino se conecta à Internet por meio de uma placa auxiliar, denominada 

Shield, viabilizando o envio e recebimento de dados e comandos em tempo real. 

Portanto, cada pivô central de irrigação, em uma fazenda real, torna-se preparado a 

fornecer dados e a executar operações a partir da arquitetura proposta de IoT. 



Além do protótipo experimental, a arquitetura integra-se a uma aplicação móvel 

desenvolvida na plataforma Android e a um servidor de troca de mensagens/dados 

por meio do protocolo Message Queue Telemetry Transport (MQTT), um padrão de 

conectividade recomendado para soluções concebidas em Internet das Coisas. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Na atualidade, as tecnologias evoluem constante e rapidamente. Por meio desses 

avanços, não somente as pessoas tendem a ficar mais conectadas, assim como 

também objetos ou, de maneira mais informal, “coisas”. Tal afirmativa remete ao 

conceito de “Internet das Coisas” (em Inglês, Internet of Things – IoT), tema emergente 

da tecnologia que denomina a ideia de que objetos, ou “coisas”, podem estar 

conectados à rede de dados para prover e consumir dados por meio de sensores 

(COETZEE; EKSTEEN, 2011). 

Segundo GARTNER (2013), empresa líder de pesquisas na área de tecnologia, o 

mercado de IoT tem se destacado como promissor, estimando-se que, em 2020, os 

resultados alcançarão US$ 1,9 trilhões no valor da economia mundial. Além do 

aumento no contexto econômico, também se estima que o número de “coisas” 

conectadas atinja a escala de 26 bilhões de unidades. 

Para que os conceitos de IoT sejam aplicados em contextos reais e/ou industriais, 

deve-se fazer uso de sensores. Sensores são dispositivos que conectam o mundo 

físico com o mundo virtual, monitorando as alterações do ambiente como, por 

exemplo, temperatura, luminosidade, vibração e movimentos, gravidade, eletricidade, 

umidade, entre outras variáveis (ZHU et al., 2010). 

Outra tecnologia relacionada a IoT é o Messaging Queue Telemetry Transport 

(MQTT). Criado em 1999 por Andy Stanford-Clark (IBM) e Arlen Nipper (Eurotech), 

MQTT trata-se deu um protocolo de mensagens de arquitetura com características 

publish (publicador) e subscribe (inscrito), direcionados a dispositivos móveis e 

embarcados (microcontroladores), bem como a qualquer dispositivo computacional 

conectado à Internet para a troca de dados. O protocolo MQTT adota a abordagem 

de TCP/IP para se conectar, possibilitando a notificação de maneira assíncrona 

(MARTINS; ZEM, 2015). 



Na Figura 1 é apresentado o diagrama arquitetural da solução proposta por esta 

pesquisa científica. Como mencionado, a plataforma Arduino se conecta à Internet, 

enviando dados extraídos de distintos sensores, como por exemplo, de umidade de 

solo, de umidade do ar e da temperatura. O envio de dados e a manipulação da 

arquitetura IoT é gerenciada por meio do protocolo MQTT, assegurando performance 

e confiabilidade na troca de dados. O processo pode ser subdividido em quatro etapas, 

conforme destacadas nas caixas enumeradas da Figura 1. 

Etapa 1.  Sensores espalhados pela fazenda extraem dados em tempo real e 

constantemente. Os dados obtidos por meio de sensores são processados por um 

dispositivo embarcado baseado na plataforma Arduino. Tais dados são encaminhados 

a servidores centrais a partir do protocolo MQTT e no formato JSON; 

Etapa 2.  Os dados extraídos são encaminhados (publicados) ao dispositivo 

móvel do agricultor ou responsável pela análise e acompanhamento da fazenda ou 

plantação. A aplicação móvel, desenvolvida na plataforma Android, faz a análise e 

recomendação da ação a ser tomada, por exemplo, (i) acionamento do pivô de 

irrigação por X tempo ou (ii) acionamento do pivô central para 140 mm. de irrigação; 

Etapa 3.  O pivô central de irrigação, por meio da instrução enviada pelo 

dispositivo móvel e protocolo MQTT, inicia o processo de irrigação com base na 

decisão tomada pelo agricultor. Após o processo de irrigação, o pivô central retorna 

ao estado de standby, aguardando um novo acionamento; 

Etapa 4.  Registros dos dados coletados e das operações agroindústrias 

executadas com o apoio da arquitetura de Iot e Smart Agriculture são armazenados 

para que, futuramente, mecanismos de BigData possam extrair padrões acerca das 

fazendas conectadas. Como resultados, espera-se que a arquitetura proposta de 

Internet das Coisas contribua não somente com o uso eficiente e sustentável da água, 

como também no aumento da produtividade junto ao processo de automação. 



 

Figura 1 – Diagrama arquitetural do modelo proposto para IoT e Smart Agriculture 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Na Figura 2 é apresentada uma versão do protótipo do projeto de eletrônica 

responsável por parte da extração de dados do ambiente por meio de sensores, bem 

como pelo envio e recebimento de instruções pelo protocolo MQTT. 

 

Figura 2 – Protótipo de projeto eletrônica e sensores para a arquitetura proposta 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 



Na Figura 3 é apresentada a representação miniaturizada de um pivô central de 

irrigação que se integra à arquitetura de Internet das Coisas proposta. Um vídeo 

demonstrativo da execução experimental do modelo de irrigação por pivô central no 

contexto de IoT pode ser consultado em https://youtu.be/zTeL-o9nIig. 

 

Figura 3 – Modelo miniaturizado de pivô central de irrigação controlado pela arquitetura de IoT 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 

5. RESULTADOS 

As pesquisas realizadas evidenciam que, apesar do relevante interesse e divulgação 

dos conceitos de Internet das Coisas, poucos trabalhos direcionam esforços que 

resultam na concepção e experimentação de arquiteturas específicas para a 

agroindústria e, mais precisamente, quanto à irrigação agroindustrial. 

Após o desenvolvimento e a avaliação da arquitetura proposta, mesmo que em um 

cenário experimental, pode-se afirmar que o modelo sugerido a partir de IoT fornece 

uma abordagem válida para apoiar o processo de irrigação. A adoção de sensores 

que verificam dados de umidade e temperatura possibilitam, ao agricultor, acesso a 

estatísticas que são utilizadas para orientá-lo quanto à tomada de decisão. Dessa 

forma, contribui-se com um contexto sustentável de irrigação, evitando-se desperdício 

e até mesmo evitando a redução da produtividade por excesso de água. 

A possibilidade de controlar pivôs centrais de irrigação por meio de IoT e dispositivos 

móveis simplifica o monitoramento das fazendas conectadas, pois assegura que o 

agricultor receberá dados atualizados e confiáveis, extraídos em tempo real e de 



maneira constante. Portanto, não se torna mais necessário que funcionários estejam 

presencialmente acompanhando a necessidade de irrigação ou mudança climática. 

Tomadas de decisões podem ser realizadas mesmo estando geograficamente 

distante das fazendas, otimizando o cotidiano do agricultor. 

Outro ponto positivo se refere ao controle customizado de irrigação por meio da 

arquitetura proposta. Com base em um conjunto de sensores espalhados pelas 

fazendas, pode-se efetuar a irrigação por pivô central de modo variável, ou seja, 

gerenciando quais pontos e/ou faixas geográficas devem ser efetivamente irrigadas. 

Apesar de o projeto ter sido empiricamente experimentando, as tecnologias e recursos 

utilizados fornecem escalabilidade da arquitetura proposta para que esta seja adotada 

em cenários reais da agroindústria. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto de pesquisa, ainda que desenvolvido e aplicado em um contexto 

experimental, apresentou características de fácil usabilidade e evolução do modelo 

proposto. Os conceitos de IoT possibilitaram a extração de dados a partir de sensores, 

como umidade e temperatura do ambiente. Posteriormente, os dados são analisados 

e dispostos em uma aplicação desenvolvida na plataforma Android. Desta forma, o 

agricultor pode tomar decisões de maneira mais eficiente e rápida, além de 

oportunizar um controle mais sustentável sobre o uso de recursos hídricos. 

A arquitetura proposta baseia-se nos conceitos de alta disponibilidade, pois a 

interação com o pivô central de irrigação se dá em tempo real, enquanto que os dados 

dos sensores são obtidos de maneira assíncrona e constante. Como resultados, 

subsídios evidenciam que a arquitetura de IoT e Smart Agriculture para irrigação 

contribui com a otimização e melhor execução da atividade de irrigação agroindustrial. 

Além disso, o modelo proposto pode ser estendido para contemplar novas 

características e tecnologias que se relacionam ao contexto de Internet das Coisas. 

Pesquisas futuras podem investigar e sugerir melhorias na arquitetura proposta de 

irrigação. Novos sensores podem ser integrados ao modelo original, fornecendo 

informações adicionais sobre culturas específicas como, por exemplo, soja ou cana-

de-açúcar. Também se destaca o interesse na adoção dos recursos de Internet das 



Coisas e sensores sob os aspectos de investigação e combate a doenças e pragas 

que afetam culturas da agroindústria. 
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