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Resumo: Este trabalho de iniciação científica tem o 

objetivo de estudar e controlar válvulas hidráulicas de 

controle proporcional, por meio de um microcontrolador 

Arduino, para posterior controle de direção e velocidade 

de um trator rural.  

1. Introdução 

 
Atualmente no setor de produção rural é comum o 

uso de agrotóxicos para o controle de pragas, sendo este 

aplicado continuamente e contaminando grandes áreas 

agrícolas, sabe se que o uso deste produto é danoso para 

o solo e para saúde dos consumidores finais, mas que por 

outro lado a ausência de produtos inseticidas resulta em 

grandes perdas de produto para os produtores, tento como 

consequência o aumento dos preços, uma resposta nada 

satisfatória. 

Como resposta investir em uma forma de aplicação 

de agrotóxicos de forma mais consciente e localizada 

pode reduzir o preço do produto para o consumidor final 

e trazer vantagens dos produtores sobre os concorrentes, 

pois estes produzirão produtos agrícolas de melhor 

qualidade e com menor preço. 

Pensando no problema apresentado este trabalho de 

iniciação cientifica tem como objetivo estudar e projetar 

um sistema de controle de um veículo autônomo, para 

realizar de forma automatizada a aplicação dos produtos 

agrotóxicos, em uma determinada área com grande 

concentração de pragas e posteriormente realizar a 

integração do veículo com um drone quadricóptero, 

também controlado de forma automática, capaz de 

monitorar a gravidade da área infestada.   

 

2. Válvula de controle proporcional 

 
A válvula de controle proporcional escolhida é 

apresentada na figura 1, produzida pela fabricante 

Yuken, marca japonesa de grande força no mercado, de 

modelo ehdfg-01-0303c20xy-30, devido a sua 

disponibilidade. 

 

 
Figura 1 – Vista lateral em corte da válvula em estudo. 

 

Como pode ser observado na vista lateral 

apresentada na figura 1, a válvula possui dois solenoides 

responsáveis pela manipulação do carretel para controle 

do sistema, que no caso será o fluido que realiza o 

controle hidráulico do veículo, com a variação da pressão 

desse fluido e de sua direção de circulação. 

A escolha da válvula de controle proporcional para 

esta aplicação se deve a facilidade de controle a baixas 

tensões, sendo desta forma facilmente introduzido o 

Arduino no controle, devido também a força e precisão 

suportadas pela válvula e seu tamanho. 

 

3. Regulador da válvula proporcional 

 
Nesta etapa está sendo estudado o controle da 

válvula proporcional. 

Para que o controle seja realizado, se viu necessário 

o projeto de um circuito integrado para regular a tensão 

do sinal emitido pela placa Arduino, que fara o controle 

da válvula por meio de programação no software 

Simulink. 

A seguir serão apresentadas a simulação e criação do 

esquema da placa reguladora de tensão para impressão na 

fresa especializada. 

  

 

 
Figura 2 – Esquema do regulador de tensão simulado no 

software Proteus. 

 

 
Figura 3 - Simulação do Regulador de tensão no 

software Proteus 

 

 Na simulação doo regulador apresentado na 

figura 3, foi aplicado na entrada uma onda quadrada, 
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inicialmente em 5V e caindo ao final para 0V. Como se 

pode ver na simulação, ocorreu como o esperado. 

 

 
Figura 4 – Arquivo para impressão do regulador de 

tensão da válvula. 

 

Este regulador de tensão se faz necessário, pois a 

válvula de controle proporcional é controlada entre as 

tensões de -5V e 5V, exatamente as tensões que serão 

medidas na saída do regulador, quando possuir em sua 

entrada o PWM do Arduino que opera entre 0V e 5V. 

Como pode ser visto na figura 2, o regulador foi 

construído com dois amplificadores operacionais, sendo 

que na entrada inversora do primeiro amplificador é 

aplicada uma tensão de referência de 2,5V. O primeiro 

amplificador faz uma diferença entre a entrada do 

Arduino com sua referência e este valor é dobrado 

quando passa pelo segundo amplificador operacional. 

  

4. PWM na placa Arduino 

 
PWM, do inglês Pulse Width Modulation, é uma 

técnica utilizada por sistemas digitais para variação do 

valor médio de uma forma de onda periódica. A técnica 

consiste em manter a frequência de uma onda quadrada 

fixa e variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto. 

Esse tempo é chamado de duty cycle, ou seja, o ciclo 

ativo da forma de onda. Como exemplos simples do uso 

do PWM podem ser citados: controle de velocidade de 

motores elétricos, variação de luminosidade de leds, 

geração de sinais analógicos, geração de sinais de áudio 

e alguns outros. 

O Arduino possui alguns pinos de saída que possuem 

esta funcionalidade e são apresentadas na figura a seguir: 

 

 
Figura 5 – Saídas PWM presentes no Arduino. 

 

 

Os pinos operaram com uma onda quadrada de 

frequência fixa e com duty cycle conforme determinado 

previamente em programa. A frequência dessa onda, na 

maioria dos pinos é em tordo de 490 Hz. 

Essa funcionalidade é um dos motivos da escolha 

deste hardware para aplicação nesse projeto, pois além 

desse pode ser citada a facilidade de programação do 

sistema, grande capacidade de memória e processamento 

com o microcontrolador da Atmega e seu tamanho. 

 

5. Sequência do trabalho 

 
Como sequencia deste projeto, que se encontra no 

início de aplicação prática, o regulador projetado será 

aplicado para prosseguir com o controle da válvula 

através do Arduino. 

 

6. Conclusões 

 
A válvula proporcional hidráulica em estudo como 

toda válvula, regula o fluxo de fluido que circula em seu 

interior, assim como velocidade do fluxo, pressão do 

mesmo e o uso do PWM é a melhor forma para se 

controlar a tensão que circula pelo solenoide da válvula, 

assim dando uma melhor possibilidade de precisão da 

mesma. Por este motivo a escolha do Arduino, pois esse 

microcontrolador, além da fácil instalação de códigos, 

pode gerar sinais em formato PWM com facilidade. 
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