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O estado da umidade do solo é um fator crítico que influencia 
a produção de plantas. A definição correta do cronograma 
de irrigação pode controlar o estado da umidade do solo, 
reduzindo a drenagem e mantendo níveis ótimos de umidade 
para maximizar o crescimento das plantas.

Para implantar um cronograma de irrigação confiável e preciso, 
leituras regulares e objetivas da umidade do solo são essenciais. 
Existem diferentes tecnologias para descobrir o conteúdo de 
umidade no solo, incluindo ADR, TDR, capacitância e nêutron. 
A escolha dos instrumentos será determinada pelo tipo de 
informação de que o operador precisa, o tipo de solo, a lavoura, 
o custo relativo, a confiabilidade e a facilidade de uso em campo.

A tecnologia IoT (Internet das Coisas) aumenta a velocidade, 
consistência e a conveniência da coleta de dados e do 
gerenciamento de aplicações. A gama modular de SNiPs (Pacotes 
de Sensor-Node com IoT) da ICT International permite medições 
precisas em tempo real para o monitoramento contínuo do solo. 
Consulte as páginas 70-81 para mais informações.

Os SNiPs reduzem os custos de obter uma visão mais geral da 
aplicação, substituindo os tradicionais dataloggers para 
cada sensor ou parâmetro adicional.

Monitoramento de Solo 

Dados em Formato Aberto 
Compatíveis com Conectividade 

Flexível (pg. 74-75)

MFR-NODE
da ICT 
pg. 76

Sondas de Umidade do 
Solo MP406 pg. 6

ICT  INTERNATIONAL4

https://www.ictinternational.com


Nas terras altas do Vietnã central, vastas plantações de 
café dependem fortemente de chuvas sazonais. Com 
as mudanças climáticas, as chuvas tornam-se menos 
previsíveis e é necessário investir em irrigação otimizada. 
Em cooperação com o Western Highlands Agriculture and 
Forestry Science Institute (WASI), foram monitoradas as 
condições de umidade do solo em uma lavoura de Café 
Robusta de 4 anos.

Circunstâncias do projeto Resultados

A Sonda de Umidade da ICT International (MP406) – 
desenvolvida para ser instalada/enterrada permanente, 
conectada ao Medidor de Umidade de Solo da ICT 
(SMM1), foram utilizados para monitorar o regime de 
umidade de solo desde a superfície até um perfil de 
profundidade de 45cm. Isso permitiu o cálculo das taxas 
de infiltração. 

A pesquisa também monitorou a variabilidade sazonal 
do uso de água pelas plantas, que se descobriu ser 
dependente não apenas da disponibilidade de umidade 
no solo, mas também da duração sazonal da luz solar. As 
estações chuvosas (entre maio e dezembro) com mais 
dias nublados resultaram em menor uso de água pelas 
árvores. O uso de água na estação Úmida foi de 3 a 4 
litros por árvore por dia, e na estação Seca foi de 5 a 6 
litros por árvore por dia.

Monitoramento e solução de rede

• Sondas de umidade do solo na superfície e em 3 
profundidades – 15, 30 e 45 cm

• Medidores de fluxo de seiva em plantas com 4 anos  
de idade

• Sistema de telemetria 4G
• Exibição de dados da ICT (Dataview) 

Umidade do Solo & Uso de Água em Café no Vietnã
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O Princípio da Medição por 
Onda Estacionária (ADR)

Onda Estacionária, ou Reflectometria no Domínio da 
Amplitude (do inglês, Amplitude Domain Reflectometry - ADR), 
utiliza um oscilador para gerar uma onda eletromagnética 
em uma frequência consistente, sendo esta transmitida 
através de uma sonda de sinal central, utilizando sondas 
externas como um escudo elétrico. A onda eletromagnética 
é refletida parcialmente por áreas do meio com diferentes 
constantes dielétricas (conteúdo de água), produzindo uma 
onda estacionária de voltagem mensurável. A tecnologia ADR 
mede o volume de água no solo (VSW%) independentemente 
de todas as outras variáveis do solo, incluindo a densidade, 
a textura, a temperatura e a condutividade elétrica. A 
tecnologia ADR não requer calibração em campo para medir 
o Volume de Água no Solo (VSW%) com precisão.

Aplicações ambientais, agrícolas & de engenharia que precisam 
avaliar alterações na umidade em mm absolutos e o volume 
exato de umidade do solo utilizam tecnologias de ADR ou TDR. 
Sensores ADR que foram enterrados permanentemente em 
aterros sanitários continuam funcionando há mais de 15 anos.

O Princípio da Medição por 
Reflectometria no Domínio do 
Tempo (TDR)

Mede o tempo necessário (em nanossegundos) 
para que um pulso eletromagnético se propague 
através de uma guia de onda em meio ao solo. O 
tempo de percurso, ou a velocidade, deste pulso é 
afetada pela constante dielétrica (Ka) do solo. Um 
solo mais úmido possui constante dielétrica mais 
alta, produzindo um pulso de menor velocidade. 
A tecnologia TDR mede o volume de água no 
solo (VSW%) independentemente de todas as 
outras variáveis do solo, incluindo densidade, 
textura, temperatura e condutividade elétrica. A 
tecnologia TDR não requer calibração em campo 
para medir o Volume de Água no Solo (VSW%) 
com precisão.

Umidade do Solo: ADR e TDR (do inglês, Time Domain Reflectometry) 

MFR-NODE 
da ICT
pg. 76

Sondas de Umidade do 
Solo MP406 pg. 4-6
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NOME DO SNiP SNiP-MP4 SNiP-MP3 SNiP-TDR

Medidas obtidas  
com o SNiP  VWC % VWC %

VWC % / 
Permissividade 
/ CE da massa 

de solo/ 
Temperatura/ CE 
da Água no Poro 

do Solo

Sensor/Dispositivo
(Princípio de Medição)

MP406
(ADR)

MP306
(ADR)

TDR-315L
(TDR)

Calibração Solos Minerais &
Orgânicos

Solos 
Minerais

Unidade da Medida  VWC % VWC %

VWC % / µS /
cm (massa de 

solo)

°C / µS /cm 
(Água no Poro 

do Solo)

Node do SNiP MFR-NODE MFR-NODE S-NODE

Capacidade de Sensores 
por SNiP Até  4 Até  4 Até  4

Suporte / Alimentação   SPLM7 / Painel Solar de 10W (SP10)

Extensões de Parâmetros 
Opcionais para o SNiP:

Pluviômetro 
Basculante Microclima
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Transmissão no Domínio do Tempo (do inglês, 
Time Domain Transmission) - SMT-100

As sondas de umidade do solo SMT-100 utilizam a tecnologia 
Time Domain Transmission (TDT), que combina as vantagens 
do baixo custo do sistema de sensor FDR com a precisão de 
um sistema TDR. Assim como no TDR, a sonda mede o tempo 
de percurso de um sinal para determinar a permissividade 
relativa εr do solo, convertendo εr em uma frequência de 
fácil medição. A SMT-100 utiliza um oscilador em anel para 
transformar o tempo de percurso do sinal em uma frequência. 
A frequência resultante (>100 MHz) é alta o suficiente para 
operar bem mesmo em solos argilosos. Assim, o valor do VSW% 
(volume de água no solo) é corrigido independentemente do 
tipo de solo. Livre de manutenção e resistente a geadas, a 
SMT-100 pode ser utilizada para observações de longo prazo 
(8+ anos contínuos).

Monitoramento de Gramado Desportivo

SNiP-SMT

Medidas obtidas 
pelo SNiP  VWC % / CE Temperatura

Sensor/Dispositivo
(Ponto único) SMT-100

Unidade da Medida VWC % / °C 

Node do SNiP S-NODE

Capacidade de Sensores 
por SNiP Até  4 (STD)*

*SNiP personalizado comporta mais sensores  

Umidade do Solo: TDT 

S-NODE da ICT 
pg. 77

SMT-100 para Umidade de 
Solo pg. 8
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Medidor de Capacitância EnviroPro 

Sensores de capacitância medem a permissividade dielétrica 
do meio circundante. A configuração pode ser como a de uma 
sonda de nêutrons em que um tubo de acesso, feito de PVC, 
é instalado no solo, ou com sondas enterradas conectadas a 
um datalogger. Nas duas configurações, um par de eletrodos 
formam as placas do capacitor e o solo entre essas placas age 
como dielétrica. As mudanças na constante dielétrica do meio 
circundante são detectadas por alterações na frequência de 
operação. A saída do sensor é a frequência de resposta da 
capacitância do solo devida ao seu nível de umidade.

Há sensores de capacitância de muitos tipos e com várias 
configurações. Por causa de seu baixo custo e baixo consumo 
de energia, os sensores de capacitância são comuns. 

O impacto da temperatura e da condutividade sobre a 
medida do volume de umidade do solo significa que eles são 
adequados para monitorar mudanças relativas no conteúdo 
de água do solo e que precisam de calibração em campo 
para medir o volume de água no solo (VSW%) com precisão. 
Os sensores de capacitância medem pequenos volumes, e 
são amplamente utilizados em cronogramas de irrigação. 

Figura mostra sensores de capacitância 
instalados, com variações no comprimento e 
espaçamento entre os sensores.

O volume pequeno de medições tem sido uma 
limitação para os produtores que precisam de 
uma resposta representativa para grandes áreas 
(hectares) com variabilidade espacial de solo. 
Abordagens mais integrativas a definição de 
cronogramas de irrigação, como a medição do 
consumo de água (fluxo de seiva) pelas árvores, 
estão se tornando mais comuns.

SNiPs ENVIROPRO SNiP-EP4 SNiP-EP8 SNiP-EP12

Medidas obtidas com o SNiP VWC % /Temperatura VWC % /Temperatura VWC % /Temperatura

Sensor/Dispositivo (Pontos 
Múltiplos) EP100GL-04 EP100GL-80 EP100GL-120

Número de Pontos Múltiplos (sensores 
embutidos por dispositivo): 4 sensores (0-0,4m) 8 sensores (0-0,8m) 12 sensores (0-1,2m)

Unidade da Medida  VWC % / °C VWC % / °C VWC % / °C

Node do SNiP S-NODE S-NODE S-NODE

Capacidade de Sensores por SNiP Até  4 Até  4 Até  4

Suporte / Alimentação SPLM7 / SP10

Umidade do Solo: Capacitância

EnviroPro Multi-
Profundidades para 

Temperatura e VWC%  
pg. 9

S-NODE 
da ICT 
pg. 77
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Circunstâncias do projeto 

Para o gerenciamento sustentável de parques e superfícies 
gramadas, é importante compreender e medir os fatores que 
influenciam as mudanças na umidade do solo para que as 
condições de irrigação possam ser otimizadas e atender cada 
local e tipo de planta. Em 2019 o Conselho Regional de Cairns, 
em parceria com a Universidade Central de Queensland, 
deu início ao Projeto de Irrigação Urbana Inteligente com 
o objetivo de otimizar a irrigação através da integração dos 
melhores equipamentos de irrigação disponíveis com dados 
de monitoramento em tempo real e os softwares mais atuais 
para irrigação.

O projeto investigou vários aspectos que influenciam o 
conteúdo de água no solo nos parques de Cairns, incluindo as 
propriedades do solo, características das plantas, condições 
climáticas e práticas de manejo, com o objetivo de desenvolver 
um modelo computacional que auxiliasse no controle da 
irrigação dos parques de Cairns. Dois parques, o Eastern 
Lagoon e o Fogarty Park, foram selecionados para investigação 
intensiva. Os gramados desses parques possuem sistemas 
radiculares superficiais (<20cm de profundidade) por causa 
de compactação e baixa infiltração do solo, e atualmente 
requerem irrigação frequente.

Segundo os pesquisadores, Professor Associado Nanjappa 
Ashwath e Dr Biplob Ray, os dados coletados neste projeto 
irão ajudar a minimizar a drenagem profunda, de forma que 
o excesso de água e a lixiviação de nutrientes para o Grande 
Recife de Corais possam ser reduzidos.

Projeto de Irrigação de Parques Inteligentes 

Sistemas tradicionais de irrigação operam tipicamente com o uso de um timer, e não reagem a condições climáticas ou 
às reais necessidades de água das plantas. Sistemas de irrigação inteligentes que respondem às necessidades de água 
das plantas podem otimizar o uso de água, melhorar o crescimento das plantas e reduzir a lixiviação de nutrientes para 
corpos de água adjacentes.
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Solução de Monitoramento e Redes

Após pesquisas com “DualEM” e de infiltração, foi feito 
o monitoramento do conteúdo de umidade do solo em 
três locais de cada um dos dois parques, sendo cada um 
uma representação geral de áreas de baixa, média ou alta 
umidade. Em cada local, foram instalados 4x sensores 
MP406 de umidade em profundidades de 10, 30, 90 e 
120cm. O sensor MP406 foi selecionado por causa de 
sua capacidade de medir o VSW% com precisão em solos 
costais salinos.

As sondas MP406 foram auxiliadas por um MFR-NODE, 
que transmitiu os dados de cada local utilizando LoRaWAN 
para um gateway alimentado por energia solar localizado 
na cobertura da Universidade Central de Queensland 
em Cairns. Por se tratar de um local público, todos os 
equipamentos de monitoramento foram alojados em 
uma caixa de distribuição subterrânea e alimentados 
por bateria. A conexão 4G, o gateway e os nodes foram 
administrados utilizando o servidor LoRaWAN The Things 
Network (TTN) através de conexão 4G.  

Visão do Painel de Dados de Drenagem de Irrigação Passados & Em Tempo Real 

A interface foi configurada para receber e traduzir os sinais do gateway LoRaWAN para a Nuvem National eResearch 
Collaboration Tools and Resources (Nectar), que também abriga o painel Chronograf com a base de dados InfluxDB para 
armazenar, analisar e gerenciar os dados. O painel Chronograf ajuda a visualizar os dados e envia alertas baseados em 
eventos quando o conteúdo de umidade está extremamente baixo ou extremamente alto. O cérebro de IA (Inteligência 
Artificial) do sistema também foi desenvolvido para automatizar todo o processo de irrigação.

Dados do painel mostrando a resposta dos sensores MP406 à irrigação ou chuva diária dos dias 18, 19 e 20 de dezembro de 2019. Os Dados 
auxiliaram a gerência do parque com a capacidade de saber o conteúdo de umidade em camadas de solo selecionadas (por exemplo, 10cm de 
profundidade), para decidir se a irrigação do parque estava sendo insuficiente ou excessiva. 

O projeto recebeu o apoio do Conselho Regional de Cairns, do programa federal australiano Smart Cities Program e do Centro de Sistemas 
Inteligentes da Universidade Central de Queensland.

11

Sondas de Umidade do Solo 
MP406 

MFR-NODE da ICT está 
enterrado em uma caixa 
de junção subterrânea e 
alimentado por bateria.
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Tensiômetros Jetfill

Os termos sucção do solo, tensão do solo ou potencial hídrico 
do solo referem-se à força com a qual as partículas do solo 
retêm a água no solo. Isso indica o quão fortemente a água 
está ligada ao solo, e quanta energia as raízes da planta 
precisam exercer para remover e utilizar a água.

A faixa de medição dos tensiômetros Jetfill é de 0 a 70 kPa. 
O tensiômetro pode medir pequenas mudanças no potencial 
hídrico do solo com muita precisão e, por possuir rápida 
responsividade, estas medições são imediatas. O vácuo 
dentro do tensiômetro é medido por um transdutor de vácuo 
(ICTGT3-15), que fornece um sinal de saída analógico contínuo. 
A resolução obtida por este transdutor de tensiômetro é de 
0,1 kPa. Gramado e plantações de hortaliças são tipicamente 
irrigadas a 30kPa, e lavouras de cereais próximo a 50 kPa.

Os componentes básicos de um tensiômetro incluem um 
copo de cerâmica porosa, um corpo cilíndrico de plástico, 
reservatório de água e um transdutor de vácuo. O copo de 
cerâmica é colocado em contato hidráulico adequado com o 
solo, de forma a permitir a transferência de água para dentro 
e para fora do corpo do tensiômetro de acordo com a tensão 
do solo. O vácuo dentro de corpo do tensiômetro atinge 
um equilíbrio com a tensão hídrica do solo, e a resposta é 
fornecida diretamente por um transdutor de vácuo.

Tensiomark para Potencial Mátrico 
do Solo

O Tensiomark é um sensor de potencial mátrico do 
solo de rápida responsividade, que mede a tensão 
hídrica do solo na faixa de pF 0 até pF 7 (1 até 
1.000.000 kPa). O ponto de murcha é 1.500kPa, livre 
de manutenção e resistente a geadas, as medições 
do Tensiomark baseiam-se nas propriedades 
térmicas do solo. O Tensiomark vem calibrado de 
fábrica e possui excelente precisão e estabilidade.

Figura (acima): A esquerda da raiz da planta demonstra solo saturado de 
água; a direita da raiz da planta demonstra solo seco, com as partículas de 
água aderidas às partículas do solo.

Tensão, Sucção & Potencial Mátrico do Solo

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Tensiômetros Jetfill 
com Transdutor 
GT3-15 pg. 12
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SNiPs de Potencial 
Hídrico do Solo

SNiP-GT3 SNiP-SMP

Medidas obtidas pelo 
SNiP  

Potencial 
Hídrico do Solo

Potencial 
Mátrico & 

Temperatura do 
Solo

Sensor/Dispositivo GT3-15 Tensiomark

Unidade da Medida kPa pF & ˚C

Faixa -100~ 
+100kPa

0~1.000.000kPa
-40~+80˚C

Precisão ±2kPa (1%  de 
toda a gama)

±3kPa 
& 5% FS

Node do SNiP MFR-NODE S-NODE

Capacidade de 
Sensores por SNiP Até  2 Até  4

Suporte / Alimentação SPLM7 / SP10

Expansão do Sistema Umidade do Solo, 
Precipitação

Umidade do 
Solo

O Sensor/Dispositivo GT3-15 pode ser acoplado ao
tensiômetro Jet-Filled da preferência do cliente 
(comprimento/s):

ICT2725L06NG *  (15cm profundidade no solo)

ICT2725L12NG * (30cm profundidade no solo)

ICT2725L18NG * (45cm profundidade no solo)

ICT2725L24NG * (60cm profundidade no solo)

ICT2725L36NG * (90cm profundidade no solo)

ICT2725L48NG * (120cm profundidade no solo)

ICT2725L60NG * (150cm profundidade no solo)

* Tensiômetro Jet Filled, reservatório, Corpo & Copo
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Fluxo de Calor no Solo

A taxa de aquecimento e arrefecimento do solo 
é proporcional à sua capacidade de difusão e é 
afetada pelo conteúdo de água, pela textura e 
pela compactação do solo.

O Fluxo de calor no solo pode ser calculado a partir 
dos gradientes de temperatura ou das mudanças 
na temperatura com base em propriedades 
conhecidas de condutividade térmica ou de 
capacidade térmica.

No entanto, estas propriedades térmicas mudam 
continuamente por causa de variações na umidade 
de solo, tornando esta abordagem impraticável e 
imprecisa. A abordagem mais simples é a medição 
direta do fluxo de calor no solo. O pacote de SNiP-
SHF para medição de fluxo de calor no solo inclui 
1 x Placa de Fluxo de Calor no Solo HFP01, 2 x 
Termistores THERM-SS e 1 x Sonda de Umidade 
do Solo MP406. Para medição da radiação solar 
incidente, pode ser adicionado um piranômetro 
opcional.

Temperatura do Solo

O THERM-SS (mostrado acima, à esquerda) é um termistor 
de alta qualidade embarcado em um gabinete protetor de 
aço inox que pode ser utilizado para uma vasta gama de 
aplicações, desde o monitoramento do solo para a agricultura 
até o monitoramento de aterros industriais, de rejeitos de 
mineração e de concreto. 

O ST01 é um sensor de temperatura de alta qualidade 
desenvolvido especificamente para medir a temperatura 
do solo em condições hostis conforme encontradas em 
instalações ao ar livre (temperatura, radiação, produtos 
químicos). Ao utilizar um sensor de platina, é possível obter 
uma maior precisão em temperaturas extremas do que 
aquela obtida com termistores comuns.

SNiP-STP SNiP-STP1 SNiP-SHF

Medidas obtidas Temperatura 
do Solo

Temperatura 
do Solo

Fluxo de 
Calor no Solo

Sensor THERM-SS ST01 
(PT100)

HFP01, 
2x THERM-SS, 
1x MP406,

Capacidade de 
Sensores por SNiP Até  2 Até  2 N/A

Unidade da Medida °C °C W/m2, °C, 
%VSW

Precisão ±0,5°C  
a 25°C

±0,2°C
a 25°C

±3% a 5°C
±5% 

Calibração 
Personalizada

Node do SNiP AD-NODE AD-NODE MFR-NODE

Suporte / 
Alimentação SPLM7 / SP10

Extensões 
Opcionais do SNiP

Umidade do Solo / 
Precipitação

Radiação 
solar

Fluxo de Calor & Temperatura do Solo 

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Sonda de Umidade do 
Solo MP406 pg. 6

Fluxo de Calor no 
Solo  HFP01 pg. 14

Temperatura 
THERM-SS pg. 14

THERM-SS pg. 14
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Sensor de Oxigênio no Solo Apogee

O sensor de oxigênio no solo Apogee (SO-411, mostrado 
acima com o Cabeçote de Difusão AO-001) é utilizado para 
monitorar continuamente a concentração de oxigênio no solo, 
o que é crucial para a produtividade de lavouras como a de 
abacate, algodão, tomate e tabaco. Condições anaeróbias de 
solo previnem a captação de água e não permitem que as 
raízes respirem por causa do excesso de água no perfil do solo, 
causando a rápida diminuição do consumo diário de água, 
resultando em perdas de colheita significativas. 

Existem dois tipos de O2 no solo - O2 no poro do solo e O2 
dissolvido na solução de solo. O O2 no poro do solo tem impacto 
direto sobre a saúde das plantas, e o O2 dissolvido, sobre a saúde 
da microbiota do solo. Existe um grande equilíbrio entre estas 
duas “áreas”, de forma que é suficiente medir simplesmente o 
total de O2 do solo. O SO-411 vem com um sensor termistor 
de temperatura para considerar mudanças na temperatura e 
um aquecedor para aumentar a temperatura da membrana em 
cerca de dois graus acima da temperatura ambiente para evitar 
a ocorrência de condensação na membrana de teflon, o que 
bloquearia o trajeto de difusão do sensor.

SNiPs de Solo SNiP-ASO

Medidas obtidas Oxigênio do solo %

Sensor SO-411-SS

Capacidade de Sensores por SNiP Até  4

Unidade da Medida  % [O2]

Repetibilidade de medição <1%

Node do SNiP S-NODE

Suporte / Alimentação SPLM7 / SP10 / AO-001

Extensões Opcionais 
do SNiP

Umidade do Solo / 
Temperatura

Concentração de oxigênio durante 3 dias. No início, o nível de 
oxigênio no solo era de 20,9%. A imersão completa das plantas em 
água resultou na rápida exaustão da reserva de oxigênio do solo 
pelas raízes da planta e micróbios do solo, tornando-o anaeróbio.

Oxigênio no Solo

S-NODE 
da ICT 
pg. 77

Oxigênio no Solo da 
Apogee SO-411-SS 

pg. 15
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Drenagem de Nutrientes em Tempo Real 
com o GL240

O volume de drenagem e a perda de nutrientes são medidas 
importantes para determinar a eficiência de fertilizantes e 
do uso da água e para medir o desempenho ambiental.  O 
Sistema de Lisímetro Gee GL240 é instalado para determinar a 
descarga (taxas e volume) de água e solutos que estão sendo 
drenados da zona vadosa para o lençol freático.  O Lisímetro 
Capilar Passivo Gee (fluxímetro) coleta água de drenagem 
abaixo da zona de raiz da plantação. A combinação deste 
sistema com o tubo de controle de drenagem (Drainage 
Control Tube - DCT) permite que o lisímetro colete um volume 
preciso de água de drenagem, minimizando o risco de desvio 
de fluxo (quando o fluxo a água passa em volta do lisímetro, 
sem adentrá-lo) ou de fluxo convergente (quando a água 
entra preferencialmente no lisímetro e não é drenada à sua 
volta). Um sensor de pressão submersível mede o volume do 
reservatório continuamente, permitindo o monitoramento da 
drenagem em tempo real. O sistema pode receber extensões 
que incluem um pluviômetro e a linha de umidade do solo. 
O Reservatório do Amostrador Automático GL240 também 
oferece a opção de ser drenado automaticamente em 
recipientes de amostragem na superfície – ideal para uso em 
áreas remotas ou em locais com taxas de drenagem altas.

Lisímetro de Linha (Ground Strip)

O Sistema de Lisímetro GroundTruth combina um lisímetro 
de linha muito extenso reinventado trazendo medição 
automatizada em tempo real da drenagem e amostragem 
de água. Isso possibilita medições precisas das perdas de 
nutrientes no campo, que podem ser visualizadas em tempo 
real. Cada lisímetro de linha é um transecto, normalmente 
de 10m de comprimento. As dimensões reais podem ser 
maiores, e são feitas sob medida para o local. Um lisímetro de 
10m de comprimento e área de 4m² possui área de captura 

equivalente a vinte lisímetros de coluna de 50cm de 
diâmetro, oitenta lisímetros em miniatura de 25cm 
de diâmetro ou cerca de 500 copos de sucção. Toda 
a água drenada através deste lisímetro é bombeada 
para um amostrador automático com conexão 
LoRaWAN, localizado a até 100m de distância. 
Desta forma, o lisímetro pode ser instalado em uma 
área representativa do campo, enquanto o único 
equipamento que permanece acima do solo estará 
junto a cerca. Todas as pesquisas e manutenções 
podem ser feitas sem precisar entrar no campo e 
sem prejudicar a lavoura. O amostrador automático 
mede o volume de drenagem em tempo real, e 
coleta uma sub-amostra proporcional ao fluxo de 
1% de toda a drenagem para análises posteriores 
em laboratório, ex. nutrientes, microbiologia, 
resíduos de pesticidas. O volume coletado fica 
disponível online e através de alertas via email, 
de forma que só é preciso ir ao local quando for 
realmente necessário recolher uma amostra.

Lisímetro GroundTruth Autosampler (Amostrador Automático)

Monitoramento da Drenagem de Nutrientes do Solo

Sondas de 
Umidade do Solo 

MP406 pg. 6-7

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76
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Lisímetro GroundTruth GTLA

Comparação entre Tamanho & Área de Lisímetros

Lisímetros de Coluna Padrão

(25cm)
0,05m2

(10m)
4,0m2

Capilar

(50cm)
0,2m2

SNiP-GLD-ML SNiP-GLH-ML

Medidas obtidas 
pelo SNiP

Drenagem de água e nutrientes abaixo da zona das raízes, 
com acesso a amostragem

Sensores
1x Lisímetro Gee, 

1x TPT Transdutores de pressão 
submersíveis 

1x Lisímetro Gee,
1x Nível/Temperatura/Sensor de CE

Faixa de Medição 0-173mm de drenagem;
0 a 350 mbar

0-173mm de drenagem;
0-1 bar

Classificação IP do 
Sensor IP68 - O sensor pode ser submerso em até 1m de profundidade de água

Node do SNiP MFR-NODE S-NODE

Opções de 
Comunicação Padrão 
do Node

LoRaWAN, LTE-M Cat-M1 LoRaWAN, LTE-M Cat-M1

Suporte / 
Alimentação

Painel Solar de 10W & SPLM7,
Bateria de Íons de Lítio de 6,5Ah

Painel Solar de 10W & SPLM7,
Bateria de Íons de Lítio de 6,5Ah

Extensões Opcionais 
do SNiP:

Pluviômetro basculante e sondas de umidade do solo  
(SMT-100 ou MP-406) podem ser adicionados opcionalmente.

 

ICT  INTERNATIONALICT  INTERNATIONALICT  INTERNATIONAL 17ICT  INTERNATIONAL

https://www.ictinternational.com


A IoT (Internet das Coisas, do inglês Internet of Things) 
fornece dados em tempo real dos sensores instalados 
para monitorar o ambiente físico. Os requisitos de 
sensoriamento e as aplicações são vários. Exemplos 
podem abranger desde um engenheiro de geotecnia 
que está monitorando a drenagem do solo em um aterro 
sanitário até um engenheiro florestal que está avaliando 
as taxas de sequestro de carbono em uma plantação 
nativa.

A coleta de dados em tempo real fornece informações 
para gerenciar ativos em tempo real, disponibiliza uma 
coleta de dados processados intensivamente e assegura 
a coleta de dados para aplicações em pesquisa.

A tecnologia de IoT utilizada no fornecimento de dados 
varia de acordo com as necessidades do local e de 
sensoriamento; não existe uma única tecnologia que 
atenda melhor a todas as aplicações.

O foco da ICT International está sempre na detecção, 
a nossa abordagem em relação à IoT é agnóstica; 
fornecendo uma série de Nodes IoT compatíveis com os 
sensores mais apropriados para a aplicação, enquanto 
fornece a melhor forma de conectividade para o local da 
instalação e rede de monitoramento. 

Pesquisa de 
Monitoramento 
Ambiental

Gerenciamento 
Florestal

Mineração, Aterros 
Sanitários & Geotecnia 

Gerenciamento de 
Construções Ecológicas 

Captação, Nível 
& Fluxo de Água

Horticultura

Agricultura

Entendendo as Redes de Sensoriamento com IoT 

Piranômetro – Sensor 
de Radiação Solar
pg. 54

NODE ICT
pg. 74-79Medidor de Fluxo 

de Seiva SFM1x 
(LoRaWAN) pg. 22

Sondas de Umidade do 
Solo MP406 pg. 6-7

Dendrômetro de 
Cinta DBV60 para 
Incremento em 
Diâmetro pg. 28

Estação Meteorológica 
MetOne pg. 48

Gateway ICT
LoRaWAN
pg. 80-81

Dados em Formato 
Aberto Compatíveis com 

Conectividade Flexível pg. 74-77

LTE-M 
Cat-M1/ 
Cat NB1 

Satélite
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Principais Características:

 □ LoRaWAN™ Client de longo alcance e baixo 
consumo 

 □ Conectividade LoRa® Ponto a Ponto (P2P)
 □ Comando AT
 □ O comando AT embutido permite que o 

usuário configure os rádios.

Kit de Teste LoRaWan – Rádio USB com LoRa® P2P 
O Kit de Pesquisa LoRa da ICT International é a ferramenta ideal 
para determinar os requisitos de abrangência da rede e da 
infraestrutura LoRaWAN, assim como para identificar restrições 
do local antes da instalação do portal (gateway). O Kit de Teste 
de Pesquisa LoRa contém conectores USB transceptor e receptor 
LoRa pareados, antenas e um gerador de energia; O sistema não 
necessita de instalação adicional para Windows 10, Linux, e MacOS 
(possui drivers para Windows 8). O comando AT embutido permite 
que o usuário configure os rádios.

Planejando a Localização dos Nodes Para uma Rede LoRaWAN 
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Observações

Os Pacotes integrados de Sensores e Nodes da ICT 
International (SNiP) fornecem soluções de monitoramento 
pré-configuradas prontas. A gama de SNiPs Base abordada 
neste catálogo inclui sensores, node, bateria e acessórios 
de montagem. 

Os SNiP podem ser expandidos para incorporar vários 
sensores base, ou personalizados para incluir outros 
sensores e acessórios compatíveis. Entre em contato 
com a ICT International para discutir qual o melhor 
SNiP e sistema IoT para a sua aplicação.

Extensões para o 
SNiP

Pacotes de Sensores-Nodes com IoT (SNiPs) 

1x MFR-NODE pg. 76

1x Painel Solar 
+ Bateria de íons de Lítio Recarregável

1x Sensor MP406

1x Painel Solar/Estrutura de Montagem do Node

2x Sensor MP406 
pg. 4-7

1x Sensor de Chuva
pg. 45

Com Calibrações 
de Energia & 

Freqüência pg. 
74-75

SNiP Base: SNiP-MP4 pg. 6-7
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Exemplo: Pacote Integrado de Sensor-Node (SNiP) para Monitoramento de Irrigação 
de Citrus

Exemplo: Pacote Integrado de Sensor-Node (SNiP) para Monitoramento de Irrigação 
de Banana

Medidor de Fluxo de Seiva em Bulbo de Bananeira Jovem

Medidor de Fluxo de Seiva em 
Árvore de Citrus pg. 22

Uma configuração de 
SNiP personalizada 
que abrange a 
sequência Solo-
Planta-Atmosfera 
para monitorar e 
gerenciar a irrigação 
e fertilização em 
resposta às condições 
apresentadas pela 
plantação de banana.

Exemplo de Configurações de SNiP para Aplicações em Lavouras de Frutas

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Dendrômetro de Cinta 
DBS60 pg. 28

Medidor de Fluxo 
de Seiva SFM1x 

(LoRaWAN) pg. 22

ATH-2S
Temperatura e 

Umidade do Ar pg. 52

Sondas de Umidade do 
Solo MP406 pg. 6-7

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Medidor de Fluxo 
de Seiva SFM1x 
(LoRaWAN) pg. 22

ATH-2S
Temperatura e 
Umidade do Ar 

pg. 52

Sondas de Umidade do 
Solo MP406 pg. 6-7
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RATED
IP65

Nodes de IoT para pesquisadores, agricultores, horticultores, 
engenheiros florestais, engenheiros de geotecnia, mineradores, 
gerentes de utilidades e de ativos. A implantação de IoT pela 
ICT International foi orientada por 30 anos de experiência em 
sensoriamento para a área ambiental. Os Nodes da ICT International 
foram desenvolvidos especialmente para medir parâmetros chave 
do solo, de plantas e do ambiente, e compreendem todos os 
atributos importantes para comunicação em sensoriamento:

Entradas Específicas de Sensores
Os Nodes de IoT da ICT International são compatíveis com os 
seguintes sinais de saída utilizados em sensoriamento ambiental: 
SDI-12, e analógico de alta definição e digital. Para obter um 
monitoramento altamente especializado, como no caso de 
Fluxo de Seiva, nós desenvolvemos produtos personalizados, 
cientificamente validados e independentes.

Conectividade Flexível
O impulso da ICT International no sentido de uma Plataforma 
de conectividade agnóstica reconhece que mesmo a forma mais 
apropriada de conectividade pode variar dependendo do local de 
monitoramento e da rede. A Plataforma IoT fornece soluções LPWAN 
intercambiáveis, e teremos opções para via satélite em breve.

Dados em Formato Aberto 
Os Nodes LoRaWAN e LTE-M Cat-M1/Cat NB1 da ICT International 
fornecem dados em formato aberto livres de formatação ou 
codificação protegida por direitos autorais. Isso permite ao usuário 
final controle total do ponto de sensoriamento, e traz flexibilidade 
à coleta, ao armazenamento e à visualização dos dados. 

Sistema de Fornecimento de Energia Adaptável
Nem todos os sensores ambientais foram desenvolvidos para 
aplicações IoT de baixo consumo. Os Nodes de IoT da ICT 
International trazem opções de fornecimento de energia flexíveis, 
incluindo opções para fonte externa de 12 - 24VDC, baterias 
recarregáveis de íons de lítio de 6,5Ah ou 13Ah ou um jogo de 
baterias de lítio não recarregáveis.  

Ambientalmente Selado
Os Nodes de IoT da ICT International possuem classificação IP65, 
e demonstraram ser capazes de operar em condições ambientais 
extremas, desde os quentes desertos australianos às florestas 
tropicais da Indonésia, e até a Tundra Ártica.

Entendendo os Nodes de IoT
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Nodes LoRaWAN MFR S AD EF LVL

Rádios LoRa, LoRaWAN, FSK
GNSS Multi-Constelação

LTE-M Cat-M1

Faixas de AS923 (Ásia)
AU915 (Austrália)

US915 (Estados Unidos)
EU863-870 (Europa)
CN470-510 (China)
IN865-867 (Índia)

Entradas de sensor SDI-12
1x Analógica de 24-Bits
4x Analógica de 24-bits

4x Entradas Digitais de Contato Seco 
RTD/Termistor (2x 24-Bits de Precisão)

4~20mA 
Freqüência 0~100kHz

Detecção de Ruídos RF
Sensor de Nível Ultrassônico de 0 a 10m ou 0 a 5m

Interfaces Console Serial USB
Configuração de Downlink LoRaWAN

Características Relatórios Periódicos
Alarme Baseado em Limiar Definido
Cartão SD (Armazenamento de Dados)

SNiP (Pacote de Sensor-Node com IoT) 
Acelerômetro de 3 Eixos

Fontes de Energia Lítio não recarregável
Lítio recarregável

Entrada DC Solar Externa
Fonte Externa DC

Gabinete Policarbonato IP65
Personalizado

  Pronto para Instalação    |      Variações do Produto

Freqüência 
LoRaWAN
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MFR-NODE: Node Multifuncional para Pesquisa
O MFR-NODE foi desenvolvido para trazer opções 
flexíveis de comunicação, sensores e fornecimento 
de energia. O MFR-NODE possui entradas SDI-12, 
quatro entradas de contagem digitais de contato 
seco de 32 bits e quatro entradas analógicas single 
ended (duas diferenciais) de 0 a 3V com excitação de 
tensão selecionável entre 12V, 5V ou 3V e entrada de 
frequência de 0-100khz.

Com um cartão SD embarcado, o MFR-NODE fornece capacidade 
Independente de registro de dados e redundância completa de 
dados para o caso de perda temporária de comunicação ou de 
perda de pacotes– ideal para aplicações de pesquisa. Os dados 
são armazenados em formato csv para facilitar a utilização.

O MFR-NODE é compatível com sensores com requisitos maiores de 
consumo; um painel solar pode carregar a bateria interna de íons 
de lítio ou o node e o sensor podem ser alimentados por uma fonte 
DC externa (ex. bateria ou rede elétrica). O LTE Cat M1/Cat NB1/
EGPRS traz a opção de instalação remota em áreas fora do alcance 
de redes LoRaWAN. Comunicação totalmente encriptada de dados, 
com arquivos JSON ou csv transmitidos através de MQTT(S) para um 
agente definido pelo usuário com suporte dedicado para MQTT em 
Hub Microsoft Azure IoT.

M
FR

Nodes de IoT da ICT International 

Principais Características:

 □ Conectividade LoRaWAN™ de longo 
alcance e baixo consumo;

 □ LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS;
 □ Cartão SD para armazenar dados em 

formato csv;
 □ SDI-12;
 □ 4 x entradas de contagem digitais de 

contato seco 32 bits;
 □ ADC de 24 bits para 2x sensores 

diferenciais / 4x sensores single ended, 
excitação de tensão selecionável de 3V, 5V 
ou 12V;

 □ Entrada de frequência de 0-100khz;
 □ Recarregável por energia solar, bateria de 

íons de lítio de 6,5Ah ou 13Ah fonte DC 
externa;

 □ MQTT e MQTT(S);
 □ Suporte a Hub Microsoft Azure IoT.
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S-NODE: Para Monitoramento Ambiental (SDI-12)
O S-NODE foi desenvolvido para ser compatível com 
a ampla gama de sensores ambientais baseados 
em SDI-12, e inclui quatro entradas embarcadas 
para sensores e a capacidade de conectar sensores 
adicionais externamente.

Com alimentação baseada em bateria de íons de lítio 
recarregável de 6,5Ah ou 13Ah, ou em uma fonte 
DC externa, o S-NODE é compatível com sensores 

que possuem maior consumo de energia. A LoRaWAN possibilita 
configuração totalmente remota através de downlinks, incluindo 
habilitar/desabilitar mensagens de confirmação e alterações no 
intervalo dos relatórios.

O LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS traz a opção de instalação remota para 
áreas fora do alcance de redes LoRaWAN. Comunicação totalmente 
encriptada de dados, com arquivos JSON ou csv transmitidos através 
de MQTT(S) para um agente definido pelo usuário com suporte 
dedicado para MQTT em Hub Microsoft Azure IoT.

 □ Conectividade LoRaWAN™ de longo 
alcance e baixo consumo;

 □ LTE-M Cat-M1;
 □ Capacidade para conexão física de quatro 

sensores SDI-12;
 □ Sensores adicionais podem ser conectados 

externamente;
 □ Recarregável por energia solar, bateria de 

íons de lítio de 6,5Ah ou 13Ah ou fonte DC 
externa;

 □ GNSS multi-constelação opcional;
 □ MQTT e MQTT(S);
 □ Suporte a Hub Microsoft Azure IoT.
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AD-NODE: Para Sensores Analógicos & Digitais de Alta Resolução
O AD-NODE foi desenvolvido para quem requer 
precisão em suas medições analógicas e digitais.

Com um conversor ADC de 24 bits, o AD-NODE 
comporta dois termistores/RTDs, uma entrada 
de 0 a 1,5V e uma  de 4 a 20mA. Cada uma das 
quatro entradas digitais de contato seco é capaz de 
amostragens simultâneas a 1 kHz, com relatórios 
periódicos. As configurações do equipamento 

podem ser alteradas remotamente através da LoRaWAN™ ou 
localmente utilizando a entrada USB.

AD
Nodes LoRaWAN 

 □ Conectividade LoRaWAN™ de longo 
alcance e baixo consumo;

 □ 2x RTD de 24 bits;
 □ 1x entrada de voltagem (0 a 1,5V ) de 24 

bits;
 □ 1x 4 a 20mA de 24 bits;
 □ 4x entradas de contagem digitais de 

contato seco de 32 bits, 
 □ 2 x saídas digitais;
 □ Baterias AA de Lítio Energizer;
 □ Downlinks totalmente reconfiguráveis via 

LoRaWAN™.
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LVL-NODE: Monitoramento Ultrassônico de 
Nível de Água
Um sensor de nível ultrassônico com baixa 
manutenção e LoRaWAN é uma solução rápida e fácil 
para monitorar níveis de fluídos de todos os tipos.

Alarmes automáticos baseados em limites definidos 
para condições de nível baixo ou alto são enviados 
em segundos, reduzindo o tempo de resposta. Com 
o suporte de um rádio LoRa de longo alcance e baixo 

consumo, cada sensor foi desenvolvido com tempo de vida de 
bateria de até 15 anos, com envio de relatórios diários. O sensor 
Ultrassônico foi desenvolvido para ser instalado sobre o fluído alvo 
a ser monitorado e automaticamente filtrar ecos de obstruções 
mínimas (filtragens diferentes disponíveis sob encomenda).

Uma versão mais robusta com conectores de classificação IP66 e 
sensores resistentes à corrosão também está disponível. Integrar 
os dados recebidos em sistemas existentes é muito fácil, bastando 
conectar-se a um servidor LoRaWAN e receber os dados segundos 
após o seu envio.

 □ Conectividade LoRaWAN de longo alcance e 
baixo consumo, & GNSS Multi-Constelação;

 □ Precisão de até 10 metros ±1, precisão de 
5 metros com ±1mm;

 □ Bateria com até 15 anos de vida útil, com 
vários relatórios por dia;

 □ Totalmente reconfigurável através de USB 
ou downlink LoRaWAN;

 □ Modo de alarme de nível com amostragem 
periódica.
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