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RESUMO

A fome,  na  sua  forma mais  grave,  é  um problema que  afetou  10,3  milhões  de

pessoas no Brasil, entre os anos de 2017 e 2018. A insegurança alimentar grave se

caracteriza pela privação severa no consumo de alimentos. Para tentar solucionar

esse  problema,  foi  desenvolvido  um  modelo  em  que  famílias  de  pequenos

agricultores  pudessem  produzir  a  própria  comida.  Esse  modelo,  chamado

Sisteminha Embrapa, é uma premiada tecnologia social que tem como premissas

simplicidade, baixo custo e fácil aplicação. Em sua concepção, o Sisteminha utiliza

de poucos dispositivos eletrônicos e por isso, ainda é considerado rudimentar, sendo

toda a sua manutenção feita de forma manual, diariamente. Para a maior parte da

população,  automatizar  tarefas ainda é visto  como luxo e sinônimo de elevados

custos.  Porém,  pelo  fato  das  tecnologias  estarem  cada  vez  mais  acessíveis,  é

possível prover conforto e liberdade a essas famílias. A falta de liberdade, nesse

contexto, se deve ao fato do usuário ter que ficar à disposição da manutenção do

Sisteminha, durante todo o dia. Dessa forma, essas pessoas não possuem muito

tempo  disponível  para  trabalhar  de  forma  assalariada  ou  mesmo  vender  os

excedentes da produção em feiras locais. A ausência de conforto está relacionada à

necessidade de cuidados com a produção, independente das condições climáticas

do dia, das condições físicas dos usuários ou independente de qual dia do ano é.

Este trabalho tem como objetivo demonstrar que é possível e viável usar técnicas

bastante conhecidas de automação para melhorar a qualidade de vida das famílias

usuárias  do  Sisteminha  Embrapa.  Para  tal,  foi  confeccionado  um  alimentador

automático para um tanque de peixes que foi  incorporado à internet com uso de

ferramentas  comerciais,  utilizando  conceitos  de  Internet  das  Coisas  –  IoT.  Foi

possível  concluir  que  é  tecnicamente  viável  implantar  esse  dispositivo  e  que  o

alimentador proporciona, não apenas maior conforto e autonomia das famílias, mas

também permite que os membros tenham outras atividades. Outro fator identificado

é que, com o uso de automações programáveis e baixo custo, é possível aumentar

significativamente o desempenho da produção de peixes,  reduzindo o tempo de

crescimento do plantel.

Palavras chave: Sisteminha Embrapa; Automação; Alimentador automático; Tanque

de peixes; Internet das coisas.



ABSTRACT

Hunger, in its most severe form, is a problem that affected 10.3 million people in

Brazil,  between 2017 and 2018.  Severe  food  insecurity  is  characterized by  food

consumption severe deprivation. Attempting to solve this problem was developed a

model, in which families of small farmers could produce their own food. This model,

called Sisteminha Embrapa, is an award-winning social technology whose premises

are simplicity, low cost and easy application. In its conception, Sisteminha uses few

electronic devices and for this reason, it is still considered rudimentary, with all its

maintenance done manually, daily. For most of the population, automating tasks are

still  seen as luxury and synonymous of high costs. However, as technologies are

increasingly  accessible,  it  is  possible  to  provide  comfort  and  freedom  to  these

families. The lack of freedom, in this context, is because the user has to be available

for the maintenance of Sisteminha, throughout the day. As a result, these people do

not  have  much  time  available  to  work  as  wage  earners  or  even  sell  surplus

production at local fairs. The lack of comfort is related to the production’s need of

caring, regardless of the day’s weather conditions, the user’s physical conditions or

which day of the year it is. This work aims to demonstrate that it is possible and

feasible to use well-known automation techniques to improve the families’ life quality

using Sisteminha Embrapa. For this purpose, an automatic feeder to a fish pond was

made and it was incorporated to the internet using commercial tools with Internet of

Things - IoT concepts. It was possible to conclude that it is technically feasible to

implant  this  device  and  that  the  feeder  provides  not  only  greater  comfort  and

autonomy for families, but also allows members to have other professional activities.

Another factor identified is that with the use of programmable automations and low

cost,  it  is  possible  to  increase  significantly  the  performance  of  fish  production,

reducing the growth time of the fish squad.

Keywords: Sisteminha Embrapa; Automation; Automatic feeder; Fish pond, Internet

of things.
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1. INTRODUÇÃO

As  tecnologias  consolidadas  existentes,  bem  como  as  que  estão  em

desenvolvimento, contribuem para que as fronteiras da ciência sejam transpostas

diariamente. A inovação incrementa a economia, a saúde dos seres viventes e o

desenvolvimento  das  nações.  Nas  engenharias,  especialmente  a  Engenharia  de

Controle  e  Automação,  o  contato  com novas  tecnologias  é  pré-requisito  para  o

desenvolvimento da área, mas não só nesse campo do conhecimento.

Quando uma tecnologia é amplamente aceita pela população, o sinal mais marcante

é  a  não  percepção  da  mesma.  Por  exemplo,  o  acender  de  uma  lâmpada  com

interruptor  de  energia  é  uma tecnologia  que  substituiu  o  acendimento  de  velas,

assim  como  a  abertura  de  torneiras  para  obtenção  de  água  substituiu  longas

caminhadas até um ponto de retirada de água, evitando-se, também, carregar peso.

Contrapondo todo esse desenvolvimento, ainda há pessoas que morrem de fome no

Brasil.  Muitas  vezes  acreditamos  que  esse  é  um  problema  já  superado  pela

humanidade,  porém,  segundo relatório  publicado em 2020 pela  Coordenação de

Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 10,3

milhões de pessoas passam fome no país,  sendo este problema encontrado em

todos os estados da federação (IBGE, 2020).

Em função deste contraste, este trabalho buscou incrementar com engenharia, uma

solução simples proposta por outro pesquisador, cujo objetivo é fazer um desagravo

à fome. O Sistema Integrado Alternativo para Produção de Alimentos - Sisteminha

Embrapa - é uma tecnologia social premiada, com foco prático, que objetiva levar

alimento para a mesa de seus usuários através da agricultura familiar, por meio do

conhecimento extremamente elaborado e traduzido para a realidade e linguagem de

quem precisa.

O presente projeto objetiva aglutinar tecnologias disponíveis comercialmente, com

conceitos  estudados  e  de  baixo  custo,  para  reduzir  parte  do  trabalho  manual

atrelado ao Sisteminha Embrapa. A tecnologia continua sendo social, simples, de

fácil implantação e de baixo custo, mas permite que os usuários ganhem autonomia,

reduzam a preocupação com o manejo dos peixes, aumentem a qualidade de vida e

aspirem novas possibilidades. 



1.1. Questão de Pesquisa

É  possível  implementar  melhorias  em  um  Sistema  Integrado  Alternativo  para

Produção de Alimentos - Sisteminha Embrapa - aplicando técnicas de controle e

automação sem onerar significativamente o modelo? 

1.2. Objetivo Geral

O objetivo geral  deste trabalho é avaliar  a viabilidade técnica da implantação de

melhorias  no  Sisteminha  Embrapa,  utilizando  ferramentas  e  metodologias  de

controle  e  automação,  por  meio  de  um experimento  controlado  em uma versão

reduzida do Sisteminha, assim como a confecção de dispositivos protótipos de baixo

custo que tragam melhoria na qualidade de vida dos usuários dessa tecnologia.

1.3. Objetivos Específicos

 Mapear dificuldades enfrentadas por usuários do Sisteminha Embrapa;

 Construir  protótipo  da  solução  encontrada  para  melhoria  do  problema

mapeado;

 Realizar comparativo da solução proposta versus modelo tradicional;

 Verificar a viabilidade técnica de implantação da solução proposta.

1.4. Justificativa

O Sisteminha foi criado com o nobre objetivo de acabar com a fome de famílias que

se proponham a aplicar a tecnologia para produzirem os próprios alimentos. Porém,

o manejo do Sisteminha demanda dos usuários uma dedicação de trabalho manual

diário intenso, fazendo com que a família beneficiada viva quase exclusivamente

para manutenção do modelo, impedindo que exerçam outras atividades e/ou tarefas

que poderiam proporcionar maior bem-estar global dos indivíduos.  

Por outro lado, o uso de dispositivos de automação proporciona conforto, segurança

e comodidade aos seus utilizadores. Atualmente, o mercado conta com uma grande

variedade de dispositivos, dos mais diversos preços e aplicações. Entretanto, a falta

de conhecimento sobre essa área e o elevado investimento na maioria das soluções,

fazem com que a adesão à automação não seja tão difundida.



Por  tais  motivos,  esse trabalho propõe-se a  aplicar  intervenções  no  Sisteminha,

utilizando técnicas de automação e controle de baixo custo, visando a melhoria da

qualidade de vida dos seus usuários, mantendo a simplicidade do processo.

1.5. Limitações da Pesquisa

Tendo  em  vista  que  este  trabalho  se  baseia  em  características  específicas  do

módulo  de  peixes  do  Sisteminha,  os  resultados  obtidos  não  se  aplicam

indistintamente  a  outros  módulos.  Ainda,  este  estudo  baseou-se  em parâmetros

econômicos que variam ao longo do tempo, como preço dos insumos/equipamentos,

câmbio, entre outros fatores.

Em decorrência  da  pandemia  do  novo  coronavírus,  não  foi  possível  implantar  e

testar os dispositivos in loco, como inicialmente planejado pelo autor. 

1.6. Estrutura da Monografia

A  Monografia  foi  dividida  em  cinco  capítulos,  descritos  a  seguir:  O  capítulo  1

apresenta  uma introdução  do  projeto  a  ser  desenvolvido  nesta  monografia  e  os

objetivos a serem alcançados. Ainda, é apresentada uma contextualização do tema

abordado. O segundo capítulo apresenta a revisão bibliográfica necessária para o

desenvolvimento  do  projeto.  O  capítulo  3  discute  a  metodologia  utilizada  no

desenvolvimento do protótipo bem como os materiais usados e escolhas feitas. O

quarto  capítulo  expõe  os  testes,  os  resultados  e  as  discussões  obtidas  com  a

implementação do dispositivo  desenvolvido.  O quinto  e último capítulo  contém a

conclusão  da  monografia.  Neste  capítulo,  são  apresentadas  as  principais

dificuldades  encontradas  em relação  aos  objetivos  estabelecidos.  Se  encontram

nesse capítulo também, propostas de trabalhos futuros.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica em que se baseou o presente

trabalho.  A  mesma  destaca  conceitos  relacionados  à  automação  e  internet  das

coisas,  bem  como  o  contexto  da  utilização  do  Sisteminha  no  Brasil  e  algumas

particularidades do módulo de peixes. 

1.

2.1. Sisteminha Embrapa

O Sisteminha  Embrapa  é  um processo de produção conjunta  de alimentos  cujo

objetivo é acabar com a fome e garantir  a segurança alimentar.  Esse projeto foi

idealizado pelo Professor Dr. Luiz Carlos Guilherme em 2002. O Sisteminha possui

como premissas o escalonamento da produção e o tamanho reduzido. A proposta é

utilizar uma estrutura simples, para que famílias de até quatro pessoas possam se

alimentar  com o que produzem,  ingerindo  a  quantidade de  proteínas  de origem

animal  e  vegetal,  carboidratos,  vitaminas  e  minerais  recomendados  pela

Organização  Mundial  de  Saúde.  Com  isso,  essas  pessoas  passam  a  ter  uma

alimentação  variada,  contribuindo  para  o  desagravo  à  fome  (GUILHERME,

SOBREIRA E DE OLIVEIRA, 2019). 

O Sisteminha é uma tecnologia social, cujos pré-requisitos são simplicidade, baixo

custo, fácil aplicação e comprovado impacto social (SOUZA, 2012), premiada pela

fundação Banco do Brasil, pela Embrapa e pela Rede Innovagro (GOMES, TOLEDO

e  GOMES,  2019).  Ademais,  também  foi  classificado  por  Kimpara  (2019)  como

contribuinte para os avanços da busca pela sustentabilidade agropecuária e para a

inserção produtiva e redução da pobreza rural.

O conjunto é composto por quinze módulos, sendo que o principal é o tanque de

criação de peixes, dada a ênfase do projeto Sisteminha Embrapa na aquicultura,

como mostra a Figura 1. Os outros módulos abordam a produção de frangos, ovos,

vegetais,  suínos,  além  de  gás  e  carvão,  permitindo  a  existência  de  variadas

possibilidades de combinações. Como os módulos podem ser integrados entre si, a
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família produtora pode construir aqueles que mais se adequam aos seus interesses

e particularidades (KIMPARA, 2019). 

Figura 1 – Modelo ilustrado do Sisteminha Embrapa

Fonte: GUILHERME, SOBREIRA E DE OLIVEIRA, (2019).

O  tanque  de  peixes  pode  ser  confeccionado  com  materiais  simples,  baratos  e

facilmente  encontrados  nas  regiões  das  famílias,  o  que  confere  flexibilidade  na

construção do mesmo. Sua estrutura com estacas de madeira ou treliças de ferro, as

paredes e fundo com caixas de papelão desmanchadas, taipas ou alvenaria e lona

plástica para revestimento, como mostram as Figura 2, 3 e 4. O volume do tanque é

de aproximadamente 11 m³, ou seja, 11 mil litros de água, podendo ser retangular

ou circular (GUILHERME, SOBREIRA E DE OLIVEIRA, 2019). 
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Figura 2 – Exemplo de tanque de peixes confeccionado com cimento

Fonte: CHÁCARA DONA KAETANA, (2018b).

Figura 3 – Exemplo de tanque de peixes confeccionado com cimento, barro e madeira
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Fonte: CHÁCARA DONA KAETANA, (2018a).

Figura 4 – Exemplo de tanque de peixes confeccionado com papelão, lona e madeira

Fonte: CHÁCARA DONA KAETANA, (2018b).

Anexo e interligado ao tanque principal,  encontra-se um tanque de dejetos,  cujo

nome no Sisteminha Embrapa é Sedimentador, e objetiva a retenção mecânica dos

sólidos  presentes  na  água,  mostrado  no  canto  esquerdo  da  Figura  5.  O

Sedimentador, assim como o tanque principal, é confeccionado com os materiais

existentes  no  local  e  não  exige  o  uso  de  tecnologias  avançadas  para  seu

funcionamento (GUILHERME, SOBREIRA E DE OLIVEIRA, 2019). 

Figura 5 – Modelo ilustrado do Sedimentador

Fonte: GUILHERME, SOBREIRA E DE OLIVEIRA, (2019).
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A água do tanque de peixes é transferida para o Sedimentador por meio de uma

mangueira e do princípio dos vasos comunicantes e retorna ao tanque principal por

meio de uma bomba (GUILHERME, SOBREIRA E DE OLIVEIRA, 2019). Como são

vasos comunicantes, o nível de ambos os tanques permanece igual, desde que não

haja desníveis no solo entre eles (ROOS, et al., 2013).

De acordo com Guilherme, Sobreira e De Oliveira (2019), para manter a qualidade

da água ideal  para os peixes,  existem dois dispositivos mecânicos que realizam

essa função. Ambos são confeccionados da mesma maneira, com cordas de nylon

desfiadas, presas em um balde, como mostra a Figura 6, chamados de Medusa ou

Cabeleira.

Figura 6 – Cordas de nylon desfiadas no balde da Medusa

Fonte: GUILHERME, SOBREIRA E DE OLIVEIRA, (2019).

A  Medusa  que  fica  submersa  no  Sedimentador  exerce  a  função  de  filtragem

mecânica, mantendo os resíduos mais densos ainda no fundo do Sedimentador. A

Medusa do tanque de peixes é confeccionada dentro de um balde, formando assim

o biofiltro que fica sobre a lâmina d’água do tanque. Por este, a água que vem do

Sedimentador é filtrada antes de cair no tanque. Essa tem função de biofiltro, pois

nela moram bactérias que transformam amônia, que é prejudicial  aos peixes, em

nitrato e nitrito. Além da filtragem, a queda da água faz a oxigenação da mesma
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(GUILHERME, SOBREIRA E DE OLIVEIRA, 2019). A Figura 7 mostra um modelo

ilustrado dessa Medusa. 

Figura 7 – Modelo ilustrado da Medusa com função de biofiltro

Fonte: GUILHERME, SOBREIRA E DE OLIVEIRA, (2019).

Apesar da tecnologia Sisteminha ter objetivo nobre e ser de simples implantação, a

mesma  demanda  que  a  família  adote,  alguns  cuidados  como:  a  alimentação

contínua dos peixes, no mínimo, duas vezes ao dia (OLIVEIRA, 2007), a limpeza do

Sedimentador semanalmente, limpeza das mangueiras, a adição de mistura de cal e

gesso  no  Sedimentador  diariamente,  a  reposição  da  água  do  tanque  principal

diariamente, etc. (PINTO, et al., 2020).

2.2. Automação

A definição de automatização dada por Michaelis (2017) é:

Sistema  constituído  por  dispositivos  mecânicos  ou  eletrônicos,
utilizado  em  fábricas  e  estabelecimentos  comerciais,  em
telecomunicações,  em  instituições  hospitalares  e  bancárias  etc.,
destinado  à  operacionalização  e  controle  dos  processos  de
produção,  que  dispensa  a  intervenção  direta  do  homem.
(MICHAELIS, 2017, p. 103). 

Automação é um modo de estender a capacidade humana, cumprindo para isso

quatro requisitos: medição do desempenho, correção das variáveis de processos,
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ajuste a distúrbios e a capacidade de habilitar  os três requisitos  anteriores para

operar sem a intervenção humana (WILLIAMS, 2009). 

Desde que surgiu na indústria, a automação foi motivo de pavor ao ser observada

pela perspectiva de acabar com os empregos, porém, segundo Autor (2015), ela

complementa  o  trabalho  desenvolvido  pelo  homem,  levando  ao  aumento  da

produtividade  e  da  qualidade  de  vida  de  diversos  profissionais.  De  acordo  com

pesquisa  mundial  publicada  por  NOF  (2009),  as  pessoas  acreditam  que  a

automação aumenta a eficiência e produtividade, bem como permitem o trabalho

contínuo, 24 horas, 7 dias por semana. 

Em um processo qualquer, dando estímulos iguais, idealmente, espera-se o que o

resultado seja o mesmo. A precisão é a medida do quão ideal está esse processo,

ou seja,  quão próximo um resultado é  de outro  resultado,  tomando as  mesmas

ações.  Retirar  variações  aleatórias  é  um objetivo  a  ser  alcançado  em qualquer

sistema de qualquer natureza. A automação é a principal responsável pela precisão

(DONMEZ, SOONS, 2009).

Finalmente,  a  automação  pode  ser  aplicada  a  tudo  que  é  capaz  de  ser  feito

manualmente  e  que,  ao  mesmo  tempo,  possa  ser  descrito  por  um  algoritmo

computacional (PATTON, 2009).

Um  exemplo  de  aplicação  da  automação  em  ambientes  industriais  é  a

implementação  de  Sistemas  de  Supervisão  e  Aquisição  de  Dados  (SCADA)  ou

simplesmente,  Sistemas  Supervisórios.  Esses  sistemas  permitem  o

acompanhamento dos processos pelos operadores, podendo ser de tempo real ou

não  (JURIZATO  et  al.,  2003).  A  Figura  8  exemplifica  uma  tela  de  um Sistema

Supervisório  que  apresenta  dados  de  alguns  sensores,  para  monitoramento  da

qualidade da água.
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Figura 8 – Tela de Sistema Supervisório

Fonte: SIQUEIRA et al. (2019).

2.2.1. Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) é um conceito em que equipamentos eletro-eletrônicos,

sensores e outros dispositivos são inseridos na internet, trocando informações entre

si,  sem intervenção direta humana. IoT é um segmento que possui uma enorme

expectativa  de  expansão,  pois  suas  limitações  atuais  estão  nos  preços  dos

dispositivos e na incapacidade da própria internet (BAGUL et al., 2019).

A interação entre sensores e dispositivos de comunicação máquina-máquina cria um

ambiente inteligente para melhorar resultados e ampliar as possibilidades (ASHTON,

2009).  Além  disso,  possibilita  a  seus  usuários  uma  vida  mais  agradável,

independente e segura (QIN et al., 2016).

Diversos setores produtivos como as indústrias, as empresas e até o agronegócio

tem se beneficiado das interações proporcionadas pelo conceito de IoT (SANTOS et

al.,  2016).  Segundo  Muxixo  (2018),  é  possível  colocar  na  rede  mundial  de

computadores, equipamentos que não foram projetados de forma nativa para essa

finalidade,  como sensores  de  umidade,  pivôs,  alimentadores,  sensores  de  nível,

utilizando dispositivos de baixo custo como Arduíno e Web-Servers gratuitos.
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3. METODOLOGIA

O  presente  capítulo  apresenta  os  métodos  utilizados  para  alcançar  o  objetivo

proposto. Tais procedimentos foram descritos para possibilitar a reprodução deste

trabalho. Também são expostos todos os componentes necessários e escolhidos

para o desenvolvimento do projeto. 

O passo a passo realizado para cobrir o escopo foi:

 Identificação dos pontos de melhoria, por meio de conversa com usuários;

 Pesquisa das alternativas e escolha de técnicas para os pontos de melhoria

levantados;

 Montagem de  uma  versão  reduzida  do  Sisteminha  para  investigação  dos

pontos críticos do processo;

 Implementação e teste das técnicas escolhidas;

 Levantamento de custos de implementação.

3.1. Identificação dos pontos de melhoria, por meio de conversa com usuários

Para melhor identificação dos pontos de melhoria, foram realizadas conversas com

os próprios usuários do Sisteminha. 

Existem duas  comunidades  oficiais  de  proprietários  do  Sisteminha  Embrapa,  no

aplicativo Telegram. O objetivo dessas comunidades é facilitar a interação e ajuda

mútua entre usuários, estudantes e pesquisadores. A primeira se chama “Sisteminha

Online” que contava com 523 membros no dia 19 de setembro de 2019, às 23 horas

e  42  minutos,  enquanto  a  outra,  “Sisteminha-Práticas  Alternativas”,  possuía  137

membros na mesma data e horário. O professor criador do modelo, Dr. Luis Carlos

Guilherme, participa ativamente de ambos os grupos e sempre apresenta novidades

e soluções para as dúvidas. 

Outro  grupo  encontrado,  de  atividade  correlata,  foi  o  “Aquicultura”,  com  749

membros no dia 19 de setembro de 2019, às 23 horas e 45 minutos, cuja proposta é

discutir e compartilhar conhecimentos sobre a criação de organismos aquáticos. Em

um primeiro momento,  esse grupo também foi  importante,  tendo em vista  que o

módulo fundamental do Sisteminha é o tanque de criação de peixes - módulo um.
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Por meio dos grupos, foi feita uma consulta direta aos usuários do Sisteminha, bem

como aos praticantes de aquicultura, acerca do que seria importante melhorar, na

vida dos usuários ou nos próprios processos, por meio do uso da tecnologia. Essa

consulta  teve  como  objetivo  compreender  melhor  a  realidade  e  as  dificuldades

enfrentadas pelos usuários e propor intervenções relevantes e aplicáveis com uso

prático real.

3.2. Pesquisa das alternativas e escolha de técnicas para os pontos de 

melhoria levantados

Com  base  na  consulta  realizada,  buscou-se,  no  segundo  momento,  identificar

possíveis alternativas para resolver os problemas apontados pelos usuários. Para

tal,  foram  realizadas  pesquisas  na  literatura  (referenciadas  no  capítulo  2  deste

trabalho), testes de bancada com alguns equipamentos e conversas com o professor

orientador deste trabalho.

Na  literatura,  buscou-se  encontrar  os  estudos  publicados  sobre  o  Sisteminha

Embrapa, de modo a identificar qual o estado mais atual dessa tecnologia, do ponto

de vista acadêmico. A pesquisa não gerou resultados relevantes, pois as evoluções

do  Sisteminha  foram  pouco  mapeadas  academicamente,  ou  seja,  não  há

publicações acerca das evoluções dessa tecnologia social.

Em bancada,  foram testados dois  sensores de pH, emprestados pela Escola de

Engenharia,  relacionados  às  respostas  obtidas  na  pesquisa  com  os  usuários.

Considerando-se os objetivos do Sisteminha, o foco no baixo custo, a realidade das

pessoas que querem acabar com a fome e o fato de a inclusão de um sensor de pH

elevaria o custo do projeto em R$ 375,00 reais, que representa aproximadamente

doze por cento do custo de implantação de um Sisteminha Embrapa completo, foi

desconsiderado o uso deste instrumento neste trabalho.

Após a decisão de não prosseguir com o controle e monitoramento do pH, percebeu-

se que alguns problemas do processo só podem ser percebidos convivendo com o

mesmo. Com isso, optou-se por reproduzir parte do Sisteminha, em miniatura, para

conhecimento de alguns problemas reais dos usuários.
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3.3. Montagem de uma versão reduzida do Sisteminha para investigação dos 

pontos críticos do processo

No terceiro  momento,  refletindo sobre costumeira indagação do professor Carlos

Henrique de Morais  Bomfim, da Escola de Engenharia  da UFMG, “o que surgiu

primeiro: o controle ou o processo? ”, resolveu-se reproduzir, em miniatura, o tanque

de peixes do Sisteminha Embrapa na residência do autor deste trabalho. 

Para tanto, foi utilizado um aquário de dimensões 40cm x 20cm x 25cm (volume de

aproximadamente 20 litros) e mangueiras de 1,00 metro com 1,5 cm de diâmetro,

conforme Figura 9. 

Figura 9 – Aquário utilizado como tanque de peixes e mangueiras utilizadas

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Para cumprir o papel do Sedimentador foi utilizado um balde retangular de 8 litros.

Foi proposto um tanque adicional ao modelo original do Sisteminha, com a função

de  controle.  No  Sisteminha  são  adicionados,  semanalmente,  cal  e  gesso  no

Sedimentador para adequada manutenção da qualidade da água.  Essa adição é

feita em local externo ao tanque dos peixes para que os eles não sintam os efeitos

dessas substâncias de forma brusca e não diluída. O tanque de controle adicional

serviria para monitorar as variáveis mais importantes na qualidade da água e no

bem-estar dos peixes, e receberia todos os tipos de insumo e atuação para melhorar
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parâmetros de temperatura, pH, vazão, oxigênio diluído, etc. Para isto, foi utilizado

um outro balde cilíndrico de 10 litros.

Para  transferir  água  entre  os  recipientes,  seguindo  também  a  adaptação  do

processo original com dois tanques, foram utilizadas duas motobombas submersas

da marca Sarlo Better (SB), modelo Mini C, conforme Figura 10.

Figura 10 – Bombas utilizadas na montagem

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Além  disso,  foram  confeccionadas  duas  Medusas  que  tem  função  de  fixar  as

bactérias nitrificantes, conforme Seção 2.1, feitas de corda de Nylon desfiada. A

Figura  11  mostra  a  Medusa  que  fica  na  entrada  do  tanque  principal  sendo

confeccionada.
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Figura 11 – Medusa do tanque principal em processo de confecção

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Na Figura 12, temos o tanque de controle, representado pelo número 1, a Medusa

do tanque principal representada pelo número 2, o tanque principal representado

pelo número 3 e o Sedimentador,  representado pelo número 4. O Sedimentador

também possui  uma Medusa  que  fica  no  fundo  do mesmo,  para  servir  de  filtro

mecânico.  A  Figura  do  processo  miniaturizado  também  mostra  as  mangueiras

utilizadas para manutenção do nível e sucção dos dejetos para o Sedimentador, as

bombas SB Mini C transferem matéria para o módulo aquaponia, que descarta essa

água  no  tanque  de  controle,  onde  serão  implementadas  as  melhorias  na  água

visando a performance no tanque principal.
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Figura 12 – Miniatura do módulo de tanque de peixes confeccionado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Inicialmente foram adquiridos três alevinos de carpa e cinco alevinos de lambaris,

comprados na loja GM alevinos, em Contagem-MG pelo preço de R$ 19,00 reais.

Foi adquirida também, a ração para esses peixes, na quantidade de 250 gramas, por

um  valor  de  R$2,50  reais  (R$10,00  reais  o  kg),  no  Mercado  Central  de  Belo

Horizonte.

Por  fim,  com a  montagem dos  tanques  em miniatura,  foi  possível  identificar  os

pontos  críticos  do processo,  que serão apresentados no capítulo  seguinte deste

trabalho. 

3.4. Implementação e testes das técnicas escolhidas

Definidos os pontos críticos, buscou-se reduzir a ação humana de modo a trazer os

benefícios  tanto  para  os  peixes  (processo),  quanto  bem-estar  para  os  usuários

responsáveis pelo manejo do Sisteminha. A melhoria proposta teve como premissas

o  baixo  custo  e  a  facilidade  de  implementação  e  se  deu  pela  confecção  de

mecanismo de automatização que será descrito no próximo capítulo. Além disso, o

mecanismo foi testado e os resultados de sua implantação foram comparados com o

processo sem automatização. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente capítulo apresenta os resultados encontrados para o estudo realizado

neste trabalho de conclusão de curso. Esses resultados estão relacionados com os

métodos utilizados no capítulo anterior para a realização deste trabalho. 

4.1. Identificação dos pontos de melhoria

Buscando identificar os reais pontos de melhoria do Sisteminha, foi realizada uma

consulta  com  os  usuários  em  três  grupos  do  aplicativo  Telegram.  A  ideia  era

detectar em quais pontos a engenharia de controle e automação poderia auxiliar de

forma prática na implementação e manejo do Sisteminha.

A resposta comum aos três grupos foi a automatização da alimentação dos peixes,

pois  essa  tarefa  demanda  muito  cuidado  e  necessita  ser  realizada  de  forma

contínua,  o  que  requer  a  presença de uma pessoa dedicada  à  execução  deste

trabalho simples, independentemente de ser dia útil, final de semana ou feriado. A

ração deve ser fornecida de duas a três vezes ao dia, dependendo do clima, e os

peixes devem consumi-la em até 5 minutos, não devendo ficar sobras após esse

período, sob o risco de contaminação da água.

Outra  resposta,  bastante  recorrente  no  grupo  de  Aquicultura,  versava  sobre  o

controle da qualidade da água do tanque. São vários os fatores que influenciam na

qualidade  da  água  para  a  criação  de  peixes,  como  temperatura,  turbidez,

concentração de oxigênio, concentração de CO², pH e concentração de amônia.

Tendo em vista o impacto na qualidade da água e a relevância, foi escolhido o pH

como grandeza a ser controlada, em um primeiro momento. 

4.2. Pesquisa das alternativas e escolha de técnicas para os pontos de 

melhoria levantados

Apesar  do  resultado  da  pesquisa  com  os  usuários  ter  conferido  uma  maior

relevância ao  problema de alimentação dos peixes,  foi  iniciado o  processo para

implementar o controle de pH. Essa escolha, pelo controle de pH, aconteceu pelo

interesse do autor pela temática Controle e por ter uma complexidade maior. Em um

primeiro  momento  acreditou-se  que  a  automatização  da  alimentação  dos  peixes

seria  uma  tarefa  demasiadamente  simples  e  que  a  contribuição  deste  trabalho
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poderia  ser  melhor  aproveitada  resolvendo  um problema  complexo,  utilizando  a

abordagem de Contole, pouco conhecida pela maioria das pessoas. Por tudo isso,

foram  testados  medidores  disponíveis  na  Escola  de  Engenharia  da  UFMG,

pesquisados diversos modelos na literatura e no mercado. Também foram levados

em consideração os modos de utilização dos mesmos. Percebeu-se que era inviável

utilizar  esse  tipo  de  tecnologia,  tendo  em  vista  a  complexa  manipulação  dos

reagentes, o alto valor desse tipo de sensor, a calibração desses instrumentos e do

ambiente onde o mesmo seria implementado (zona rural, submetido a intempéries,

com  pouquíssima  tecnologia  para  monitoramento  e  manutenção,  entre  outros

problemas). Constatou-se também que o ganho prático ao processo seria ínfimo,

uma vez que o modelo simplificado do Sisteminha já prevê controles indiretos da

qualidade da água, que atendem bem ao propósito. Dessa forma, depois de utilizado

quase um mês de pesquisa nessa linha, ela foi abandonada. 

4.3. Montagem de uma versão reduzida do Sisteminha para investigação dos 

pontos críticos do processo

Com o tanque de peixes reproduzido em miniatura, foi possível observar um controle

de nível auto operado pelas mangueiras, deixando os três tanques com o mesmo

nível, desde que estivessem sobre a mesma base, respeitando o princípio dos vasos

comunicantes.

Esse sistema ficou operando, nessa configuração, do dia 15 de novembro de 2019

ao dia 20 de janeiro de 2020, para que fosse possível absorver alguns aprendizados

sobre o processo e identificados os pontos críticos. Esse formato foi desativado por

um acidente:  um dos peixes foi  encontrado no tanque de controle,  sugado pela

mangueira de controle de nível. 

Dessa experiência, pôde-se observar que alguns dos pontos críticos do processo

são: 

 Falta de automação na alimentação dos peixes (já identificada na pesquisa

com os usuários);

 Ausência  de  sinalização  do  manejo  (caso  haja  mais  de  um  operador  no

sistema); 
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 Dificuldade em realizar  o  controle  de  nível  auto  operado (os tanques não

podem estar em alturas diferentes);

 Inadequação de equipamentos de ligação entre tanques de peixes (caso da

sucção acidental por mangueira de dimensões inadequadas).

4.3.1. Falta de automação da alimentação dos peixes

Como apresentado no capítulo 2, a alimentação dos peixes no Sisteminha costuma

ser feita duas vezes ao dia,  porém, segundo Oliveira (2007), o ideal é que essa

frequência seja bem maior, sendo que de forma manual, no mínimo cinco vezes ao

dia  e  de  forma  automática,  buscando  alta  performance,  os  melhores  resultados

aconteceram com quarenta  e  oito  vezes  ao  dia.  Considerando  a  quantidade  de

peixes colocada na montagem realizada, a dosagem ideal de ração, por dia, é de

4,0%  do  peso  vivo  do  plantel.  Porém,  na  prática,  na  falta  de  uma  balança,  a

quantidade  diária  de  ração  oferecida  aos  peixes  foi  de  meia  colher  de  café

(aproximadamente 0,5 grama).

Caso  ficasse  alguma  sobra  de  ração,  as  mesmas  deveriam  ser  retiradas

imediatamente,  para  evitar  que  a  água  ficasse  suja.  Tal  procedimento  causa

desperdício de ração, pois ao ser molhada, a ração não pode mais ser reutilizada. 

4.3.2. Ausência de sinalização do manejo

O Sisteminha não possui dispositivos para sinalizar que o mesmo já foi manipulado,

seja em relação à alimentação, à adição de mistura de cal e gesso no Sedimentador

ou à limpeza dos biofiltros, mangueiras e Sedimentador. Na montagem feita pelo

autor, houve casos em que a quantidade diária de ração foi oferecida aos peixes

mais de três vezes ao dia, o que poderia ocasionar na morte de parte do plantel por

ingestão em excesso de ração.

Essa  sinalização  pode  ser  feita  de  diversas  formas,  da  mais  simples  à  mais

complexa: por uma tabela em que o usuário anota o dia e horário do manuseio; por

meio de uma botoeira com led sinalizador e um relógio (que zere a sinalização ao

final do período definido); ou por meio de sistema complexo integrado à internet, que

seja sensível ao manuseio e emita notificações quando operado. Considerando que

esse  ponto  crítico  pode  ser  resolvido  de  forma simples  e,  principalmente,  muito
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barata,  o  autor  optou  por  não  tratar  do  mesmo,  priorizando  os  problemas  mais

complexos e de maior relevância e impacto no processo. 

4.3.3. Dificuldade em realizar o controle de nível auto operado

O  controle  de  nível  auto  operado  foi  considerado  um  ponto  crítico  devido  à

dificuldade de manter  o  nível  dos tanques com a limitação de área.  No modelo

miniaturizado, os tanques foram colocados sobre uma prateleira de madeira. Para

aliviar o peso na madeira, foi necessário mover um ou outro tanque, porém, tornou-

se muito difícil controlar o nível dos mesmos pelo princípio dos vasos comunicantes.

Analogamente, no Sisteminha é exigida uma área plana, o que limita a implantação

dos tanques em terrenos com desníveis,  bem como a possibilidade de afastar o

Sedimentador do tanque, etc.

Esse  ponto  crítico  não  foi  resolvido  por  ser  inviável  para  algumas  realidades,

contrastando com a simplicidade que o Sisteminha preconiza. 

4.3.4. Inadequação de equipamentos de ligação entre tanques de peixes

Foi identificada a inadequação no modelo miniaturizado montado na casa do autor

quando a mangueira, cuja finalidade era autocontrolar o nível e sugar os dejetos,

sugou  um  peixe.  Por  causa  desse  acidente,  foi  possível  perceber  que  os

equipamentos utilizados eram inadequados. Porém, esse problema identificado não

precisa de solução (do ponto de vista de controle e automação) pois com uma uma

barreira mecânica, por exemplo uma rede mais larga ou mesmo peixes maiores que

o  bocal,  como  é  o  foco  do  Sisteminha,  é  possível  evitar  incidentes  similares,

mantendo a sucção dos dejetos. 

4.4. Implementação e testes das técnicas escolhidas

Identificados os pontos críticos a serem tratados, buscou-se reduzir a ação humana

confeccionando  um  alimentador  automático  de  baixo  custo,  completamente

distribuído e  que pudesse ter  todos os  seus componentes  acopláveis  e  de  fácil

manutenção. 
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4.4.1. Confecção

Buscando  resolver  o  problema  da  ausência  de  automação  na  alimentação  dos

peixes, optou-se pela implementação de um alimentador automático. Primeiramente,

foram pesquisadas  opções  prontas  no  mercado.  O  alimentador  automático  mais

barato  encontrado  custava  R$559,00  (contato  feito  com  vendedor  da  marca

Autofeeder no dia 14 de outubro de 2019). Como não foram encontradas soluções

simples e baratas no mercado, o autor optou pela construção de um alimentador.

Foram escolhidos materiais que tivessem baixo custo, fossem de fácil manutenção

(pois eles são todos encaixados, em vez de colados), completamente substituíveis,

de fácil acesso (facilmente encontrados em mercados locais ou lojas de materiais de

construção) e fossem adequados ao ambiente úmido (típico de ambientes de criação

peixes).

O projeto  seria  feito  totalmente  em miniatura  como mostrado no tópico  anterior,

porém a utilização de canos de PVC de 2,0cm de diâmetro dificultou o acoplamento

do  motor  de  micro-ondas.  Logo,  em  função  dessa  dificuldade,  optou-se  por

abandonar esse mini alimentador automático, que serviria apenas para o aquário, e

migrou-se para a construção de um protótipo de tamanho real. 

O corpo do alimentador foi todo confeccionado com materiais em PVC de 75mm de

diâmetro. Foi utilizado um tampão, um joelho 90º e um Tê, mostrados na Figura 13.

Além desses materiais, também foi utilizado um cano de 1,0m de altura para servir

de estoque de ração. 

Figura 13 – Corpo do alimentador automático confeccionado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.



32

Inicialmente o alimentador seria confeccionado com motor de prato de micro-ondas,

por ser um motor muito forte (que suporta muito peso sobre o seu eixo) e ter uma

rotação muito reduzida (facilitando o controle da quantidade de alimento liberado por

tempo).  Como  nos  primeiros  testes  houve  lentidão  exagerada,  o  mesmo  foi

substituído por outro motor disponível (respeitando um dos pré-requisitos do trabalho

que é  a  fácil  manutenção/substituição de peças).  Para  empurrar  a  ração com o

movimento  do  eixo  do  motor  foi  confeccionada  uma  mola  utilizando  arame

galvanizado  12  BWG  (2,77  mm²),  que  está  localizado  dentro  do  corpo  do

alimentador, ligado ao motor utilizado, como mostra a Figura 14. 

Figura 14 – Ligação entre a mola e o motor

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

4.4.2. Funcionamento e acionamento

Seu modo de funcionamento consiste no abastecimento de ração pela parte superior

do corpo do alimentador de PVC (conexão Tê). Por gravidade, essa ração chega à 

mola e quando o motor é acionado, o movimento do eixo gira a mola, que empurra a

ração para a saída, confeccionada com o joelho. A ração cai para onde o joelho 

estiver direcionado, como exibido na Figura 15.
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Figura 15 – Alimentador automático confeccionado pelo autor

‘

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A fim de respeitar o requisito de que as partes do alimentador deveriam ser blocos

construtivos  acopláveis,  o  acionador  poderia  ser  substituído  de  acordo  com  a

realidade encontrada, conferindo assim flexibilidade para a aplicação. Assim como o

motor foi substituído, poderíamos, com esse princípio, substituir os canos, o eixo e

até o acionamento. 

Foram  identificadas  várias  possibilidades  de  acionamento  para  esse  caso.  No

primeiro momento, foi utilizado o acionamento manual com tomada, ou seja, em que

o motor é ligado na tomada e acionado por um botão original, como mostrado na

Figura 16. 
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Figura 16 – Botão de acionamento manual do alimentador

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A segunda possibilidade, mostrada na Figura 17, seria através de um interruptor

elétrico: abrindo o circuito através do corte do cabo de alimentação do motor.  O

interruptor poderia ser utilizado, pois a corrente é muito baixa (menor que 4,0A) e

seu uso é bastante intuitivo e conhecido por parte dos usuários do Sisteminha.

Figura 17 – Interruptor convencional para acionamento manual

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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A terceira opção seria por meio de botoeira, sendo empregada da mesma forma que

o interruptor, porém de modo um pouco mais sofisticado. A grande vantagem é que

sua aparência específica evita acionamentos acidentais, conforme mostra a Figura

18.

Figura 18 – Botoeira para acionamento manual

Fonte: ATHOS ELETRONICS, [201-].

Uma  última  possibilidade  avaliada  para  essa  situação,  seria  um  interruptor

automático, compatível com internet das coisas, cujo acionamento pode ser feito,

tanto por celular conectado à internet (mesmo à distância do alimentador), quanto

por interruptor convencional, conferindo maior conforto e sofisticação, sobretudo em

dias chuvosos e na ausência de pessoas no local. Apesar da implementação desse

tipo  de  interruptor  aumentar  as  possibilidades  de  acionamento,  ele  exige  que  a

família usuária do Sisteminha tenha internet. Levando em conta que as realidades

das famílias podem ser muito diferentes, na falta de internet, a família pode optar

pelas outras três possibilidades mais acessíveis, descritas anteriormente pelo autor.

Dentre  as  possibilidades  apresentadas,  a  que  permite  maior  automatização  é  a

última  opção,  que  além de  conferir  a  possibilidade  de  acionamento  automático,

permite também o manual.  Portanto, optou-se pela implementação desse tipo de

acionamento, visando realizar testes mais completos. Para isso, foi  escolhido um

equipamento da marca SONOFF, mostrado na Figura 19, que é um dispositivo que

permite  acionamento  de  aparelhos  elétricos  por  meio  da  internet,  comumente

chamado de “Relé WiFi” (BLOG SILVATRÔNICS, 2018).
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Figura 19 – Dispositivo SONOFF Mini

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

O  SONOFF  poderia  ser  substituído  por  outro  dispositivo  similar,  o  Shelly  1  da

empresa Shelly e também poderia ter sido confeccionado pelo autor. Porém, o custo

financeiro  desse  protótipo  ultrapassaria  o  preço  do  SONOFF  Mini  escolhido  e

totalmente  integrado.  Além  disso,  o  aparelho  comercial  utilizado  é  bastante

conhecido,  é  facilmente  substituível  por  outro,  caso  ocorra  algum defeito.  Logo,

primando pela facilidade de manutenção, praticidade e pensando no contexto onde

ele será aplicado, optou-se pela solução já desenvolvida pela empresa chinesa e

que traz todas as facilidades para automatização e internet das coisas.

Apesar do Shelly 1 também ser um produto comercial, ele só é comercializado no

site oficial da empresa e no site americano da Amazon, porém sem entrega direta

para  o  Brasil.  Outro  ponto  negativo  é  que o  menor  valor  encontrado para  esse

aparelho foi de trinta dólares, com a cotação do dólar por volta de cinco reais, que
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correspondem à cento e cinquenta reais. Portanto o Shelly 1 custa cerca de cinco

vezes mais se comparado ao SONOFF Mini mais barato disponível.

Dispositivo SONOFF Mini

O  modelo  escolhido  para  a  execução  do  projeto  foi  o  SONOFF  Mini,  que  é  a

segunda geração de acionadores da marca SONOFF. Foi projetado visando maior

facilidade de acoplamento com interruptores. Outra vantagem do modelo, é o fato do

mesmo encaixar em caixinhas de tomadas, por possuir dimensões diminutas (4cm x

4 cm x 1,8 cm).

Buscando  agilidade,  o  dispositivo  foi  adquirido  por  meio  da  plataforma Mercado

Livre, de um vendedor de Belo Horizonte, no dia 07 de fevereiro de 2020. O valor

pago pelo SONOFF Mini foi de R$58,90. Pela distribuidora oficial da marca no Brasil,

a empresa Nova Digital, é preciso comprar, no mínimo, dez aparelhos que custam

R$49,90 cada, acrescido o valor do frete, que varia conforme a distância. Nos sites

chineses (Banggood.com e Aliexpress.com), em julho de 2020, durante a pandemia,

com  dólar  próximo  de  cinco  reais,  foi  possível  encontrar  alguns  modelos  por

R$40,00 (R$33,00 o produto mais o valor de frete, de R$7,00). Logo, a aquisição

desse tipo de dispositivo respeita uma relação de perde-ganha, entre preço e prazo

de entrega.

O SONOFF Mini atualiza o firmware automaticamente, via aplicativo proprietário da

marca – eWelink.  Ele também possui a opção de ser acionado por vários outros

aplicativos  de  automação,  como  o  Home  (do  Google)  e  Alexa  (dispositivo  de

automação residencial da Amazon), podendo ainda ser integrado a uma aplicação

completamente nova desenvolvida pelo usuário.

O SONOFF tem como possibilidade de configuração o modo de acionamento como

pulso,  podendo  inclusive  ser  configurada  a  duração  desse  pulso.  No  aplicativo

eWeLink, há o registro do histórico de acionamento com data e horário, modo e qual

usuário  realizou  o  acionamento.  Há  a  possibilidade  de  programação  dos

acionamentos por tempo, dia da semana, etc. Por exemplo, pode-se configurar para

que  o  dispositivo  seja  acionado  todos  os  dias,  às  6:00  da  manhã,  durante  20

segundos (o que representa, aproximadamente,  748 ml  de ração).  Dessa forma,

todo o trabalho que o cuidador teria, em termos de tempo e custos de deslocamento,
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são economizados. Para o proprietário do Sisteminha, esse tipo de acionamento

pode proporcionar grande aumento na qualidade de vida, principalmente pensando

em dias chuvosos e frios. 

4.4.3. Testes do alimentador automático

Inicialmente,  foram  feitos  testes  de  funcionalidade  do  alimentador,  sem  o

acionamento automático.  Esses testes tinham como objetivo verificar a quantidade

de ração despejada em função do tempo acionado, quantidade de ração máxima

estocada (que depende do peso que o alimentador suporta sobre seu eixo) e quais

adaptações seriam necessárias.

Em seguida, foram realizados testes no acionador  automático a fim de avaliar  o

tempo de resposta do mesmo, a possibilidade de acionar por voz (mostrando uma

possível facilidade de uso), bem como sua confiabilidade. 

Teste de quantidade de ração despejada em função do tempo

Inicialmente,  foram  feitos  cinco  testes  para  cada  valor  de  tempo  (para  vinte,

quarenta e sessenta segundos), a fim de verificar a precisão do alimentador. Nesse

experimento, optou-se pela não utilização do cano de estoque de ração para não

sobrecarregar o eixo do alimentador com esse peso. A ração foi medida em volume

devido à ausência de balança no local dos testes. Caso o período de testes não

fosse em plena pandemia, seria possível utilizar da infraestrutura dos laboratórios da

Escola de Engenharia da UFMG. A escolha por volume como unidade de medida

não  impacta  nos  resultados  dos  testes,  mas  deve-se  levar  em  conta  que  a

densidade pode variar de ração para ração, devido às variações de composição.

A primeira tentativa começou com o alimentador sem nenhum tipo de inclinação.

Verificou-se que, desta forma, a maior parte da ração não foi despejada. Por isso

houve a necessidade de criar uma inclinação, mostrada na Figura 20.
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Figura 20 – Posição do alimentador durante os testes

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Foi  possível  encontrar  o  valor  da  inclinação  utilizando  o  Teorema de  Pitágoras,

exibido abaixo.

senθθ= catetooposto
hipotenθusa

=5,5
44

=0,125

θ=7,5°

Com o alimentador inclinado, foram realizadas as medições com ração abundante.

Os resultados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Volume médio despejado em função do tempo acionado

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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A incerteza de todas as medições foi de mais ou menos 62,5ml. Não foi possível

fazer cálculos mais apurados da mesma por causa dos instrumentos utilizados. Para

as medições de volume de ração, foi utilizado um copo antigo de liquidificador com

marcações a cada 250ml.  Por isso, a incerteza da medição foi  um quarto desse

valor, ou seja, 62,5ml. Para o contexto deste trabalho, não há impactos significativos

de incerteza dessa magnitude. Como o tanque principal do Sisteminha tem 11 mil

litros d’água para uma carga de 30kg de peixe no modo contínuo (desconsiderando

o estágio inicial onde os alevinos possuem peso menor), será fornecida 4% do peso

vivo  em  alimentação  por  dia,  isso  significa  aproximadamente  1,2  kg  de  ração.

Considerando que 0,060 Kg de variação não causa grandes impactos.

Teste da quantidade de ração máxima estocada

Esse teste consistiu em abastecer o alimentador com um certo volume de ração e só

depois acionar o motor,  a fim de avaliar  se a rotação da mola estava em pleno

funcionamento mesmo com o peso da ração estocada.

No primeiro momento, foram colocados 250ml de ração e o motor foi acionado. Os

testes seguintes foram feitos com o incremento de 250 em 250ml de ração. No total,

foram realizados oito experimentos, sendo dois em cada volume de ração, conforme

apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Volume suportado pelo eixo na partida

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Verificou-se, com esse teste que, colocando-se volumes a partir de 1000ml o motor

tinha sua rotação comprometida, causada pelo excesso de peso sobre a mola, o que
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consequentemente impediu a plena movimentação do eixo do motor. Portanto, o

volume máximo de ração que pode ficar estocada pressionando o eixo antes da

partida é 750ml. 

Teste do tempo de resposta do SONOFF

O primeiro teste do SONOFF Mini objetivou verificar o tempo de resposta após o

acionamento,  estando  próximo  e  à  distância  do  dispositivo,  para  verificação  do

“delay”  estando  em  redes  diferentes  e  à  50km  de  distância,  no  município  de

Jaboticatubas-MG.  O teste  foi  realizado  na  lâmpada  do  quarto  do  autor,  pois  o

alimentador ainda não estava completamente finalizado e o tempo de resposta não

dependia do tipo de mecanismo ao qual o SONOFF estava ligado. 

Nesse  teste  foi  possível  identificar  uma  limitação  relacionada  à  conexão.  O

dispositivo SONOFF Mini necessita estar conectado a uma rede Wi-Fi no momento

do comando para recebimento do mesmo. Percebeu-se que, em alguns momentos,

o acionamento à distância não ocorreu por falta de conexão à internet no local em

que o SONOFF estava instalado, mostrando assim uma limitação da montagem.

Essa limitação também pode ocorrer durante o funcionamento, causando problemas

no  desligamento  do  aparelho.  Por  isso  é  importante  manter  boa  qualidade  de

conexão e optar pela configuração por pulso, onde o comando já sai com o tempo

que permanecerá ligado.

Deste teste, constatou-se que mesmo em grandes distâncias e o sinal trafegando

por várias redes, a qualidade da resposta sofreu poucas interferências do meio (com

respostas abaixo de 1,0 segundo). Para a finalidade proposta, de acionamento não

crítico  e  sem  pré-requisitos  de  tempo,  esse  resultado  é  muito  bom,  atendendo

perfeitamente aos objetivos.

Teste de integração por voz

Outro teste efetuado foi durante a integração com aplicativo Home. Nesta integração

foi  realizado  o  acionamento  por  voz  via  smartfone  e  a  inclusão  de  membros

autorizados  a  realizar  a  alimentação.  Essa  integração  é  nativa  no  Android,  em

aplicativos Google como o Google Assistente e Google Home. Deste modo, com
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comandos como “Ativar + nome do aparelho” ou “Desativar + nome do aparelho”,

onde nome do aparelho, no nosso caso é “comida dos peixes”, o alimentador liga e

desliga a alimentação.

Esse teste demonstrou o quão versáteis são os dispositivos integrados, favorecendo

inclusive a acessibilidade e a adaptabilidade para contextos onde a vivência digital

pode não ser tão difundida.

Teste de confiabilidade do acionador automático

Pelos resultados do Teste de quantidade de ração despejada em função do tempo,

foi necessário desenvolver uma forma de manter o alimentador ligado por alguns

segundos, após o acionamento, e desligá-lo automaticamente após esse intervalo

de tempo. De forma nativa, nenhum dos dois aplicativos usados no acionamento

realiza essa tarefa individualmente (o eWeLink possui  temporizadores,  porém só

podem ser programados oito, frustrando assim experimentos como o de resultado

ótimo de 48 alimentações diárias). Para isso, foi preciso intercalar funcionalidades,

de modo a garantir que o SONOFF fique ligado por dez segundos, vinte vezes ao

dia, por exemplo.

Definiu-se o modo de funcionamento do SONOFF, no aplicativo eWeLink, para pulso

e ajustou-se a largura desse pulso. No Google Home, definiu-se os horários em que

o  SONOFF será  acionado.  O teste  consistiu  em acionar  vinte  vezes  a  carga  e

verificar se em todos os acionamentos, ela ficaria ligada por dez segundos, medidos

com um cronômetro.

O teste mostrou que o dispositivo é bastante confiável.  A rede ao qual  ele está

conectado é o ponto sensível, pois falhando, a carga não é acionada e perde-se

parte da alimentação dos peixes.

4.5. Custo de implementação

Uma  parte  relevante  deste  trabalho  consiste  na  avaliação  dos  custos  de

implementação  da  solução.  O  custo  de  confecção  do  alimentador  automático

compreende os seguintes materiais, listados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Custo de confecção do alimentador automático

Material Quantidade
(unidade)

Custo
unitário

Joelho 90° PVC para
Esgoto 75mm ou 3"

Tigre
1  R$

5,19 

Tampão PVC Branco
75 mm - Krona 1  R$

4,10 
Tê Curto PVC Branco

75 mm - Krona 1  R$
8,00 

Tubo Pvc Esgoto Sn
Dn 75mm Plastubos -

Metro
1  R$

7,50 

Arame Galvanizado
fio 12 (2,77mm) Rolo

de 1kg (22m)
1  R$

12,30 

Motor de
Churrasqueira Usado

Potência: 1/30 CV 
1  R$

136,99 

SONOFF Mini 1  R$
58,90 

CUSTO TOTAL  R$ 232,98 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Os valores unitários dos itens da Tabela 3 foram pesquisados em lojas de materiais

de construção em outubro de 2020, em Belo Horizonte. Esses valores podem sofrer

alterações dependendo do local e da data em que forem pesquisados.

O motor utilizado neste trabalho já  estava disponível  na residência do autor.  Na

Tabela  3,  foi  considerado  o  valor  de  compra  de  um  motor  similar,  vendido  na

plataforma Mercado Livre. Porém, observou-se a possibilidade de substituição do

motor utilizado por um de liquidificador, que possui potência mais elevada e menor

custo, se comparado ao de churrasqueira. A Tabela 4 mostra qual seria o custo total

utilizando esse outro tipo de motor.

Tabela 4 – Custo de confecção do alimentador automático

Material Quantidade
(unidade)

Custo
unitário
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Joelho 90° PVC para
Esgoto 75mm ou 3"

Tigre
1  R$

5,19 

Tampão PVC Branco
75 mm - Krona 1  R$

4,10 
Tê Curto PVC Branco

75 mm - Krona 1  R$
8,00 

Tubo Pvc Esgoto Sn
Dn 75mm Plastubos -

Metro
1  R$

7,50 

Arame Galvanizado
fio 12 (2,77mm) Rolo

de 1kg (22m)
1  R$

12,30 

Motor de
Liquidificador Usado

Potência: 1/2 CV
1

 R$

40,00 

SONOFF Mini 1  R$
58,90 

CUSTO TOTAL  R$ 135,99 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Nota-se que, o motor é o item de maior custo, impactando significativamente o valor

total gasto. É importante ressaltar que, além dos custos de confecção, a solução

resulta em um gasto financeiro mensal, devido ao consumo de energia elétrica. Esse

consumo é proporcional à potência do motor e ao tempo de uso do mesmo. Esse

gasto não foi estimado neste trabalho pelo fato do motor ser de livre escolha dos

usuários e do preço da energia elétrica variar muito em função da região do Brasil.
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5. CONCLUSÕES

O presente trabalho teve como objetivo principal promover, por meio de dispositivos

e  conhecimentos  típicos  da  Engenharia  de  Controle  e  Automação,  conforto  aos

usuários  do  Sisteminha  Embrapa.  Para  isso,  buscou-se  solucionar  alguma

dificuldade real, sem colocar em risco as características mais importantes do modelo

que  são  baixo  custo  e  simplicidade.  O  objetivo  foi  cumprido,  uma  vez  que  o

dispositivo confeccionado e a inserção do mesmo na internet foram simples e de

baixo custo.

O manejo de qualquer criação, demanda muito esforço humano. Todos os animais,

precisam  se  alimentar  todos  os  dias,  beber  água  e  de  cuidados  que  acabam

limitando as possibilidades dos donos. Por outro lado, há resultados já apresentados

pela literatura nos quais a frequência de alimentação pode ser fator fundamental

para acelerar o crescimento dos animais. O Sisteminha prevê seis meses para que

os usuários consigam alimentar-se dos peixes cultivados,  em detrimento de dois

meses na alimentação não convencional fornecida 48 vezes ao dia, onde ter um

alimentador automático é pré-requisito para obtenção desses resultados.

Além da produtividade, o conforto proporcionado pelo alimentador e sua automação,

objetivo inicial deste trabalho, varia conforme o tipo de acionamento utilizado. 

Caso seja utilizado o acionamento manual, ainda haverá a necessidade do usuário

se  deslocar  até  o  alimentador  ou  até  o  interruptor,  reduzindo  o  esforço  e

inconvenientes resultantes de intempéries, porém mantendo a necessidade da ação

humana.  Nesta  configuração,  há  uma  tarefa  melhorada,  porém  ainda  não

automatizada (dependendo do usuário para ligar e desligar).

Por  outro  lado,  nas  famílias  com condições  de  instalar  um SONOFF  Mini,  cuja

diferença no valor final é de aproximadamente R$ 62,50 (R$50,00 reais do aparelho

mais 25% de instalação, R$12,50) mais o frete que tende a variar proporcionalmente

com a localização, o ganho em conforto é muito grande, pois a alimentação pode ser

programada e não há mais necessidade da ação humana.

Os resultados dos testes do alimentador automático mostraram que é possível que o

usuário configure o modo de funcionamento do dispositivo e a duração de despejo
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de ração, de acordo com o peso de plantel, possibilitando uma personalização. A

única preocupação do utilizador passa a ser com o estoque de ração, pois todo o

trabalho restante será realizado na hora e durante o período programado.

Portanto, conclui-se que a automação com utilização de relé inteligente Wi-Fi, tende

a melhorar muito a vida dessas pessoas, trazendo conforto por um custo financeiro

baixo e melhorando o desempenho do Sisteminha.

5.1. Propostas de Continuidade

Como sugestões para trabalhos futuros, propõem-se:

 Busca por peças comerciais e alternativas para montagem do alimentador;

 Implementação de design para criação de um produto comercial (foi feito um

protótipo funcional, não focando na aparência/design);

 Confecção de manuais de montagem e de uso em vídeo (pois é função da

engenharia explicar de forma clara garantindo a segurança dos usuários);

 Realização  do  estudo  financeiro  detalhado  da  implantação  da  melhoria

(considerando o gasto com energia elétrica, equipamentos, payback, etc).
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