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Fluxo de Seiva & Potencial Hídrico de Plantas

O Medidor do Fluxo de Seiva SFM1 
é um instrumento independente 
para medição do fluxo de seiva ou 
transpiração nas plantas. Servindo-
se do princípio do método da razão 
de calor (HRM), o medidor do fluxo 
de seiva é capaz de medir caudais 
elevados, reduzidos e inversos tanto 
em caules lenhosos pequenos e 
raízes, como em árvores de grande 
porte.

O Psicrómetro de Caule PSY1 
é um instrumento independente 
para medição do potencial hídrico 
em ramos. Tem capacidade para 
registar de forma contínua (com uma 
resolução temporal de 10 minutos) 
alterações no estado hídrico da 
planta, o qual reflecte directamente 
a energia necessária para aquisição 
de água, ou o nível de stress a que a 
planta está sujeita.

Medidor do Fluxo de Seiva SFM1

Psicrómetro de Caule PSY1

Dados do Sap Flow Tool

 • Visualização 2D e 3D das velocidades da seiva usando o software Sap Flow Tool 

Potencial Hídrico Diurno de Ramos de Cafeeiros

Clique para descarregar o Estudo Casuístico
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Potencial Osmótico & Transpiração

O potencial osmótico pode ser 
efectuado em amostras de seiva 
extraída ou em tecido foliar ou discos 
de folhas destruídos. Estas medições 
podem ser realizadas tanto em 
laboratório como no terreno.

As amostras são colocadas na janela 
de calibragem do Psicrómetro de 
Caule PSY1.

A câmara do psicrómetro está 
alojada no Isolador do Potencial 
Osmótico (OPI) para criar um limite de 
isolamento térmico à volta da câmara.

  

Potencial Osmótico das FolhasPSY1 no Isolador do Potencial Osmótico (OPI) 

O Medidor de Balança de Pesagem WSM mede 
de forma contínua a transpiração em plantas de 
pequeno e grande porte.

As plantas são colocadas na balança e o peso é 
continuamente registado nos intervalos definidos 
pelo utilizador.

A quantidade de peso perdida ao longo do tempo é 
uma medição directa da perda de água da planta.
Exemplo: Calibragem SFM1 comparando o fluxo de 
seiva (litros) e a perda de peso (kg) de árvores em 
vasos.

WSM com Tomateiro Medidor de Balança de Pesagem WSM 
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Concentração de Oxigénio no Solo

Dendrómetro & Oxigénio do Solo

O Dendrómetro DRL26 monitoriza 
o movimento no caule com uma 
resolução de 0,001 mm. Os dados 
são aplicados na programação da 
irrigação, monitorização do carbono e 
tolerância à seca.

Existem também dendrómetros para 
caules pequenos e frutos.

Dendrómetro DRL26 Crescimento das Árvores em Resposta à Precipitação

 

O Medidor de Oxigénio no Solo SOM 
mede o teor de oxigénio no solo e tem 
capacidade para dar resposta a dez 
sensores de oxigénio no solo ICT02. 
Os sensores ICT02 foram concebidos 
para instalação permanente no solo e 
medição contínua por intermédio de 
um Medidor de Oxigénio no Solo SOM.

Medidor de Oxigénio no Solo SOM
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Teor de Água & Potencial Hídrico do Solo

O Medidor de Humidade do Solo SMM pode 
ser programado para medir simultaneamente 
o teor de água e o potencial hídrico do solo. 
É necessária uma curva de libertação de 
humidade obtida em laboratório e o cálculo é 
simplesmente inserido sob forma de texto no 
SMM.

SMM, Teor de Água & Potencial HídricoCálculo de uma Curva de Libertação de Humidade 

O Tensiómetro STM é um instrumento 
de registo independente para medição 
do potencial hídrico do solo. Tem 
capacidade para dar resposta a cinco 
transdutores de pressão ICTGT3 
medindo ±7 kPa, ±100 kPa ou -100 a 
+200 kPa.

Tensiómetro STM Estudo de Colunas de Solo em Laboratório

Portátil/PC

MCC1

STM0

250 metros

Tensão do solo - GT3-15
Humidade do solo - MP306
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O MPKit é uma sonda portátil para 
medição da humidade no solo, que 
permite uma amostragem rápida do 
teor volumétrico de água no solo 
(VSW%). O sensor é inserido à 
profundidade de medição necessária 
e o teor de humidade é lido ou 
armazenado no leitor portátil.

MPKit 

40cm

20cm

60cm

Root System

MPKit

Sonda para Medição da Humidade no Solo MPKit

O Medidor Automático de Infiltração 
AIM é uma solução automatizada para 
medição da taxa de infiltração nos 
solos. O AIM é uma solução acertada 
para medições de infiltração que 
permite aos investigadores pouparem 
tempo.

O AIM já vem calibrado e devidamente 
programado para ser usado com o 
infiltrómetro que o acompanha.

Medidor Automático de InfiltraçãoExemplo de Instalação do AIM no Terreno 

 

Cabo

ICTGT3-1 
Transdutor

adaptadora

ICTGT3-1
Transdutor

AIM

Sistema radicular

Transdutor AIM1

Aparelho Portátil para Medição da Humidade 
do Solo & Infiltração
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Meteorologia

A AWS é uma solução para monitorização 
meteorológica com base no avançado 
registador multifunções (AML) ICT. Os sensores 
meteorológicos comuns de uma AWS são para 
medição da temperatura do ar, humidade relativa, 
pressão atmosférica, velocidade do vento, direcção 
do vento, radiação solar e precipitação.

A AWS possui entradas adicionais para permitir o 
desenvolvimento de uma solução de monitorização 
para cada aplicação específica.

As entradas AML incluem:
+ 10 analógicas - Exemplo: temperatura, 
 humidade, humidade do solo, radiação solar
+ 10 digitais - Exemplo: velocidade do vento,   
 precipitação
+ instrumentos sem fios - Exemplo: ICT SFM, PSY,  
 SMM, STM ou qualquer instrumento ICT
+ sensores miniatura sem fios -

Exemplo: temperatura, humidade na copa da 
plantação, inclinação de árvores
+ RS485

Exemplo: sensores de parâmetros meteorológicos 
combinados, controlo de estufas

As saídas incluem:
+ dados em formato de folha de cálculo
+ gráficos
+ parâmetros calculados de sensores

Exemplo:
* Défice de pressão de vapor
* Evapotranspiração Penman Monteith
* Doença das plantas
* Pedido do Cliente

AWS automática Sation tiempo
Estação Meteorológica Automática AWS Combinações de 

Sensores Possíveis na Estação Meteorológica AWS
A ilustração abaixo é de uma estação meteorológica 
automática com diversas combinações de sensores possíveis, 
tanto em ligação directa como em ligação sem fios.

1. SFM1 - Medidor do Fluxo de Seiva
2. LSM  - Radiação Fotossintética Activa
3. PSY1 - Potencial Hídrico de Plantas
4. SMM - Teor de Água + Potencial Hídrico do Solo
5. AWS - Evapotranspiração
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