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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
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A própria planta é um transdutor ou “sensor” altamente 
sofisticado. Ela mede e processa a radiação, a temperatura, 
a umidade e a velocidade do vento usando cada folha 
de sua copa. O Sistema radicular amplo e dinâmico da 
planta processa extensivamente grandes volumes de solo, 
detectando água e nutrientes. 

A planta então integra todas essas informações detectadas 
em uma única saída mensurável, que descreve sua 
capacidade de realizar fotossíntese e crescer. Esta saída 
única e integrada é o Fluxo de Seiva (Litros/Hora) ou o  Uso 
de Água pela Planta (Litros/Dia). 

Dados em Formato Aberto 
compatíveis com Conectividade 

Flexível (pg. 74-75)

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 de plantas. 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.

Medidor de Fluxo de Seiva em Abacate em Frutificação

Monitoramento de Plantas

Sondas de 
Umidade do 
Solo MP406 

pg. 6-7

MFR 
NODE 
da ICT 
pg. 76

Medidor de Fluxo 
de Seiva SFM1x 

(LoRaWAN) pg. 22

DBV60 Dendrômetro  
de Cinta para Incremento 
em Diâmetro DBV60 pg. 28

Umidade e 
Temperatura do Ar 

ATH-2S pg. 52
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Uso do SFM1 para Monitoramento Contínuo do Uso de Água em Árvores do 
Patrimônio em Sydney, Austrália 

Monitorar o uso de água por árvores urbanas possibilita estabelecer 
limiares superior e inferior para o uso ideal de água e a saúde das 
árvores, permitindo que os arboristas meçam a saúde das árvores 
e tomem decisões com confiança sobre o manejo de irrigação de 
qualquer Floresta Urbana. 

O uso de água pelas árvores varia grandemente a cada dia e 
sazonalmente. Se uma árvore passa por stress hídrico, ela fica mais 
suscetível a ataques de pragas e doenças, trazendo um maior risco 
de queda de galhos e gastos com pagamento de seguro.

Limiares para Medir a Saúde de Árvores Urbanas

Medidores de Fluxo de Seiva SFM1 foram instalados em 
uma Figueira “Moreton Bay” perto da Opera House em 
Sydney, Australia. O gráfico acima (e à direita) concentra-
se em 7 dias do uso de água por essa árvore. 

Nos dias quentes de abril, o uso de água pela árvore chegou 
a 360 L/dia, e em dias chuvosos foi de apenas 44 L/dia.

Durante 30 dias, de 9 de abril a 8 de maio, o uso de água 
diminuiu progressivamente em 30%. 

Esta diminuição foi causada pela redução da radiação solar 
e da temperatura, conforme o início do outono progredia 
em direção ao inverno. O gráfico abaixo demonstra a 
queda do pico do uso de água de 360L/dia para 240 L/dia.

Gerenciamento de Ativos Ambientais em Ambientes Urbanos
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Este CWU medido determina 
a necessidade de fertilização e 
os requisitos de irrigação. 

Quando há possível drenagem 
da água de irrigação e, 
assim, fertilizante abaixo da 
zona de raiz, o programa de 
fertilização pode ser planejado 
partindo do CWU medido. O 
monitoramento da água de 
drenagem indica saída de água 
e de fertilizante do sistema da 
plantação, potencialmente 
para o lençol freático. Todos 
estes parâmetros podem ser 
monitorados de maneira fácil 
e contínua.

Existe uma relação próxima entre o uso de água acumulado (CWU, do inglês Cumulative Water Use) de uma lavoura 
e o rendimento final. O CWU indica atividade de fotossíntese, acúmulo de matéria seca e, portanto, o rendimento. 
Conforme as estações progridem, a medida do fluxo de seiva permite determinar o CWU, e o quanto o CWU real está 
abaixo do CWU potencial.

Manejo de Fertilização, Uso de Água Acumulado e Rendimento da Colheita

A medição Contínua do Fluxo de Seiva em Óleo de Palma por 62 
dias Possibilitou Calcular o Rendimento Real

Índice de Rendimento: Incremento no Talhão 17 para toda a palmeira e Consumo de Água/ha

O uso de água acumulado (medição utilizando Medidor de Fluxo de Seiva SFM1) possibilita aplicar 
fertilizante em relação ao crescimento real/captação de fertilizante pela planta.

Monitoramento de Plantas: Retorno sobre Investimento
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Um problema comum encontrado ao irrigar solos de 
textura leve é a drenagem profunda. Este problema 
passa comumente despercebido e o conteúdo de água 
do solo precisa ser medido em várias profundidades em 
intervalos de tempo curtos antes de ser possível lidar 
adequadamente com o problema.

A profundidade da extração de água e fertilizantes 
pela raiz é determinada por medições frequentes das 
mudanças na umidade do solo em várias profundidades 
durante um ciclo de secagem.

Gráfico da Direita: Drenagem – Movimento Descendente da Água; 
Gráfico da Esquerda: Uso da Água pela Plantação - Movimento 

Ascendente da Água.

Drenagem de Irrigação & Fertilizante, Atividade da Raiz & Extração de Água do Solo

Pacote Integrado de Sensor-Node (SNiP) Estendido para Monitoramento de Irrigação em 
Óleo de Palma

Medidor de Fluxo de Seiva 
SFM1x no Talhão 17 pg. 22

Sondas de 
Umidade do 
Solo MP406

pg. 6-7

Lisímetro Gee 
pg. 16

Pluviômetro 
PRP-02 
pg. 45

Acesso a 
Amostras

MFR-NODE
da ICT 
pg. 76

MFR-NODE 
da ICT
pg. 76

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

Umidade e 
Temperatura do 
Ar ATH-2S pg. 52



Medidor de Fluxo de Seiva SFM1x 

O Medidor de Fluxo de Seiva SFM1x permite monitorar o uso de 
água e a saúde de árvores individuais em tempo real. Isso porque 
o SFM possui transmissão de dados integrados diretamente para 
a nuvem utilizando IoT/LTE-M Cat-M1. O Medidor de Fluxo de 
Seiva SFM1x é um instrumento discreto e independente que se 
baseia no Método de Razão de Calor. Este princípio de medição 
é uma técnica comprovadamente robusta e flexível para 
medir o uso de água por plantas, capaz de medir fluxos altos, 
baixos, nulos ou reversos em uma vasta gama de anatomias & 
espécies de plantas, desde herbáceas até lenhosas, e caules com 
dimensões > 10 mm de diâmetro. O embasamento teórico e o 
design raciométrico do Método de Fluxo de Calor possibilita a 
medição de fluxos altos, baixos, nulos ou reversos. 

O Medidor de Fluxo de Seiva SFM1x consiste em duas agulhas 
detectoras de temperatura instaladas de forma equidistante 
acima e abaixo de um aquecedor central. Estas agulhas são 
inseridas no tecido condutor de água da planta através da 
perfuração de 3 furos pequenos e paralelos. Em seguida, 
é realizado um pulso de calor a cada 10 minutos através do 
tecido condutor de água da planta. O calor é utilizado como 
marcador para medir a velocidade do movimento da água 
através do caule da planta.

O Medidor de Fluxo de Seiva SFM1x possui um datalogger 
interno dedicado com um aquecedor e duas agulhas detectoras 
de temperatura, que fornece energia para o aquecedor e registra 
o fluxo de seiva em litros de água utilizada pela planta por hora. 
Esta é a medida da água realmente utilizada pela planta em 
litros, completamente independente de qualquer umidade 
que possa ter sido perdida por evaporação do próprio solo, 
lixiviação ou através de drenagem. O SFM1x foi desenvolvido 
para permitir comunicação flexível. Com um  Cartão SD 
embarcado, ele traz 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. O SFM1x apresenta um UCM 

(Módulo Universal de Comunicações - do inglês 
Universal Communications Module) que oferece ao 
cliente a possibilidade de escolher entre:

 □ Non-IoT – Dados baixados através de Bluetooth/USB;
 □ LoRaWAN™ – Conectividade de longo alcance e 

baixo consumo;
 □ LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS  – Utilizando redes 

móveis existentes.

A LoRaWAN e a LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS da 
ICT fornecem dados em formato aberto livres de 
formatações ou códigos protegidos por direitos 
autorais. Isso possibilita controle total dos dados 
desde o ponto de detecção e permite total 
flexibilidade para que o usuário possa coletar, 
armazenar e visualizar os dados.

Medidor de Fluxo de Seiva SFM1X

Diâmetro/Comprimento 
da Agulha 1,3 mm / 35mm

2 Espaçamentos de 
Medição por Agulha

7,5 mm e 22,5 mm 
da ponta da agulha

Opções de Saída Temperaturas Brutas: °C 
Velocidade do Pulso 
de Calor: cm hr-1

Velocidade de Fluxo: cm hr-1
Fluxo de Seiva: Litros hr-1

Faixa -70 ~ +70 cm hr-1

Resolução / 
Precisão

0,01 cm hr-1 / 
0,5 cm hr-1

Duração da Medição 120 segundos

Pulso de Calor
Padrão (Ajustável 
pelo Usuário)

20 Joules tipicamente 
equivalem à duração de pulso 
de calor de 2,5 segundos, 
escala de ajuste automático

Intervalo de 
Registro Ajustável Mínimo: 10 minutos

Relação entre Planta e Água: Fluxo de Seiva
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A procura por tecnologias de monitoramento de água mais precisas 

Produtores australianos de macadâmia, assim como muitos fruticultores, têm se concentrado em indicações indiretas 
do uso de água pela planta utilizando sensores de umidade do solo para auxiliar na programação da irrigação. 
Independentemente da tecnologia de sensoriamento de umidade do solo, a dependência de amostras de solo muito 
pequenas (milímetros) buscando obter uma resposta significativa ou representativa de uma área ampla (hectares) 
sempre foi um problema para a agricultura de precisão.

Os produtores australianos de macadâmia atualmente procuram tecnologias mais precisas de monitoramento 
que possam medir a planta e seu consumo de água diretamente. Para fazer isso, utiliza-se a própria planta como 
sensor medindo o fluxo de seiva. Ao monitorar diretamente e continuamente a planta inteira, que utiliza seu sistema 
radicular para amostragem de um grande volume (metros cúbicos) de solo, pode-se obter um registro muito preciso e 
representativo do uso de água e das condições de umidade em toda a plantação. As informações em tempo real sobre 
os requisitos de água da planta enquanto ela interage com seu ambiente em constante transformação durante todo o 
dia e a noite permitem que os produtores determinem melhor os requisitos de água da plantação e, assim, aprimorem 
as práticas de irrigação.

Utilizando o Fluxo de Seiva para Ouvir a Árvore

No passado, os gestores tinham acesso a dados de medidores 
de bombeamento e fluxo para estimar os volumes de água 
aplicados a cada irrigação, mas o que acontecia com a água 
aplicada era geralmente desconhecido e difícil de determinar.

A nova abordagem de manejo de irrigação começa ao compreender e 
medir o volume de água que se desloca através do caule das árvores 
no sistema de plantio. Os padrões diários de uso da água, monitorados 
por medidores de fluxo de Seiva, e o stress hídrico medido por 
psicrômetros de caule permitem que os produtores saibam quando 
suas árvores estão ativas (dia ou noite) e adequem a água total de 
irrigação aplicada ao consumo de água pela árvore no momento exato.

Identificar as diferenças sazonais no uso de água por 
macadâmia e associar estas demandas e suas alterações...  

Monitoramento de Fluxo de Seiva & Manejo de Irrigação em Macadâmia
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Uso Total de 
Água pela Árvore 

Individual

Uso Médio 
Diário de Água 
pela Árvore

Uso Máximo  
Diário de Água 
pela Árvore

Uso de Água por
Hectare

Uso de Água no 
bloco de 6,2ha

Uso Máximo  
Diário de Água 
por Hectare

1,73 kL 46,8 L 64,7 L
(17-09-2018) 484,6 kL 3,0 mL 18,1 kL/1,81 mm 

(17-09-2018)

Floração

Agulhas de Fluxo de Seiva em Árvore de Macadâmia

Um produtor que gerencia mais de 120 ha de plantações 
maduras de macadâmia na região de Bundaberg obteve 
redução entre 15-20% na água aplicada durante o inverno e 
início da primavera, em comparação ao mesmo período no 
ano anterior, utilizando o monitoramento de fluxo de seiva 
(levando em consideração a diferença de padrão de chuvas 
entre os anos). Este produtor está confiante de que todas as 
necessidades de água das árvores estão sendo atendidas com 
o cronograma de irrigação aprimorado, que foi desenvolvido 
observando de perto o feedback constante dos sensores de 
fluxo de seiva. 

...a estágios fenológicos chave do ciclo anual da árvore são a chave para fundamentar um manejo de 
irrigação sólido e efetivo. Abaixo se encontram os dados do uso de água da árvore cv816 através do 
período de observação de 37 dias (27 de agosto a 2 de outubro de 2018), um período crítico de floração.

Artigo Completo: Manson, D., & Downey, A. (2018). Sap flow monitoring a new frontier in irrigation management. 
AMS News Bulletin, Summer 2018. https://australianmacadamias.org/industry/resources/sap-flow-monitoring-a-
new-frontier-in-irrigation-management

Um benefício adicional é que, ao manter os níveis de umidade do solo reduzidos houve redução na pressão de patógenos 
do solo, resultando em árvores mais saudáveis, especialmente em solos mais pesados. Os níveis operacionais mais 
baixos de umidade do solo criados pelo cronograma de irrigação aprimorado ainda aumentaram a capacidade residual 
de tamponamento do perfil do solo contra super saturação em eventos de chuva pesada, auxiliando substancialmente 
no controle de erosão e manejo do vigor.

Eficiência Comprovada do Monitoramento de Árvores em Fazenda de Macadâmia Australiana 
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24L/dia
Irrigação

20L/dia

12L/dia

A floração da macadâmia no Sul de Queensland, 
Austrália, tem início por volta de 1º de setembro e 
dura cerca de um mês. É importante manter o uso de 
água alto e o stress hídrico baixo durante a floração 
para maximizar o potencial de rendimento.

A interpretação dos dados de fluxo de seiva e de 
potencial hídrico durante a última semana de agosto 
indicou o início de stress hídrico, uma vez que a 
taxa de fluxo de seiva caiu progressivamente de 
aproximadamente 20L para 12L/dia.

Foi aplicada irrigação no dia 2 de setembro, e 
o uso de água ou fluxo de seiva aumentou de 
aproximadamente 12L/dia para cerca de 24L/dia.

Utilizando a Medição de Fluxo de Seiva para Programar a Irrigação - Um Exemplo

Sobreposição de séries de tempo da velocidade de seiva (Interna & Externa) 7 dias antes da irrigação, mostrando uma redução progressiva na 
velocidade de seiva.

Alterações no Uso de Água pela Planta 7 dias antes da Irrigação.

20L/dia

12L/dia

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

SFM1x 
(LoRaWAN) pg. 22

Dendrômetro 
de Fita 

DBV60 pg. 28

Umidade e 
Temperatura do 

Ar ATH-2S pg. 52

pg. 74-75 
Conectividade Flexível 

Sondas de Umidade do Solo 
MP406 pg. 6-7
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Figura (acima, à direita) mostrando Medidores de Fluxo de 
Seiva SFM1 monitorando o fluxo de seiva através do toco em 
diferentes horários do dia. (Fornecida por Professor Associado 
Sebastian Leuzinger).

Figura (acima, no topo) é um diagrama combinado do Fluxo 
de Seiva Compartilhado durante o Dia & a Noite, com base nos 
diagramas do artigo científico (Foto Original fornecida por: 
Professor Associado Sebastian Leuzinger).

O Dr. Martin Bader e o Professor Associado Sebastian Leuzinger 
da Universidade de Tecnologia de Auckland descobriram que, 
quando duas árvores da mesma espécie estão próximas, elas 
podem realizar uma Ligação Hídrica - ou seja, compartilhar 
água, carbono, minerais e micro-organismos.

Para comprovar isso, eles instalaram Medidores de Fluxo de 
Seiva SFM1 e Psicrômetros de Caule PSY1 da ICT International 
a uma árvore Kauri e a um toco adjacente sem folhas (figura 
da direita).

A partir dos dados obtidos por estes instrumentos, Bader e 
Leuzinger puderam observar o movimento da seiva entre o 
toco e a árvore.

O Medidor de Fluxo de Seiva SFM1 é capaz de medir  fluxo 
de seiva muito baixo e fluxo de seiva reverso. Isso permitiu 
medir o fluxo de seiva na direção da árvore durante o dia, e 
a reversão do fluxo na direção do toco durante a noite.  O 
gradiente de potencial hídrico medido pelo Psicrômetro de 
Caule PSY1 foi revertido do dia para a noite, indicando que a 
direção do fluxo foi invertida do dia para a noite em relação a 
este gradiente de potencial hídrico medido.

Referência Completa: 

Bader, M. K.-F., & Leuzinger, S. (2019). Hydraulic Coupling of 
a Leafless Kauri Tree Remnant to Conspecific Hosts. iScience, 
19, 1238–1247. https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.05.009

Como uma árvore sem folhagem se mantém viva?

Artigo Científico: Floresta de Árvores Kauri Compartilhando Água na Nova Zelândia
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Psicrômetro  
de Caule

Psicrômetro de Folha

Psicrômetro PSY1

Unidades MPa

Faixa -0,1 MPa a -10 MPa

Resolução 0,01 MPa (0,1 Bar)

Precisão ±0,1 MPa (1 Bar)

O Psicrômetro de Plantas PSY1

O Psicrômetro de Plantas PSY1 integra todos os parâmetros 
ambientais que agem sobre a planta, como radiação solar, 
temperatura, umidade, velocidade do vento e disponibilidade 
de água no solo, em uma única variável mensurável 
continuamente. É um instrumento independente para a 
medição do potencial hídrico das plantas. Ele consegue 
registrar continuamente as mudanças na condição/potencial 
hídrico da planta, que reflete diretamente a energia 
necessária para acessar a água ou o stress sofrido pela planta. 
O instrumento pode ser utilizado para medição dos caules ou 
folhas das plantas. A medição do potencial hídrico em campo 
leva em consideração os gradientes de temperatura, e a 
calibração considera a câmara de pressão de Scholander.  

O Psicrômetro consiste de dois termopares de cromel-
constantan alocados em uma câmara cromada de cobre 
que agem como massa térmica. Um dos termopares 
fica em contato com a amostra (alburno em caules ou 
cavidade substomatal em folhas) e o outro termopar mede 
simultaneamente a temperatura do ar na câmara e, após um 
pulso de arrefecimento Peltier, a depressão do bulbo úmido. 
Um terceiro termopar de cobre-constantan situado no corpo 
da câmara mede a temperatura do instrumento para realizar 
a correção. Todas essas medições permitem que o potencial 
hídrico da planta seja medido de maneira precisa e repetível 
em unidades de MPa a intervalos definidos. 

O PSY1 foi utilizado com várias plantas – florestais (banksia, 
eucalipto, sândalo, dalbergia, Thuja sp., Acer sp.), viveiros 
de ornamentais (Metasequoia, Syringa), culturas de campo 
(cana de açúcar, trigo, arroz, milho, óleo de palma, uva, citrus, 
manga, café, abacate) e cultivos em estufa (capsicum, pepino, 
tomate, amêndoa).

Potencial Hídrico das Plantas: Psicrometria de Caule, Folhas e Raízes
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Dados de Dendrometria em Tempo Real 

O diâmetro do caule é um dos atributos mais comumente 
medidos das árvores. Dendrômetros são utilizados para 
medir o diâmetro de frutos, plantas e árvores. Dendrômetros 
de alta resolução são utilizados para monitorar a expansão 
e retração diurnas dos caules (incremento). Durante o dia, 
o caule sofre “retração” conforme os estômatos abrem e 
a árvore transpira. À noite o caule “expande” por causa da 
interrupção na transpiração e da reposição de umidade no 
tronco.

A Retração Máxima Diária do Tronco (MDS, do inglês 
Maximum Daily trunk Shrinkage), a diferença calculada 
entre o diâmetro mínimo e máximo diário, é um parâmetro 
comumente utilizado no planejamento da irrigação. Foram 
realizadas pesquisas significantes em lavouras nesta área para 
explorar a correlação entre o MDS e parâmetros fisiológicos 
e abióticos, incluindo umidade do solo e potencial hídrico, 
déficit de pressão de vapor (VPD, do inglês vapor pressure 
deficit) e potencial hídrico dos caules.

Conjuntos de dados sazonais podem ser utilizados para 
comparar tratamentos de fertilização, poda, desbaste ou seca. 
Em ciências florestais, os dendrômetros são utilizados para 
coleta de dados em longo prazo no estudo da dinâmica de 
crescimento, alocação de biomassa e captação e carbono. Em 
horticultura, os dendrômetros são utilizados para monitorar o 
MDS e no manejo da irrigação.

Dendrômetro de Cinta 

Dendrômetro de cinta é um método há muito aceito 
e amplamente utilizado para medir a circunferência 
das árvores, e pode medir as mudanças no diâmetro 
das árvores na altura do peito (DAP), a área basal 
e o aumento da área basal. O Dendrômetro de 
Cinta DBS60 é um sensor de alta resolução (1μm 
[0,001mm]) não invasivo, capaz de medir uma 
ampla gama de diâmetros (50mm>). A cinta de aço 
inox possui coeficiente térmico linear muito baixo. 
Variações térmicas causadas por mudanças diárias 
ou sazonais na temperatura não causam impacto 
mensurável na precisão da medição. O DBS60 
possui grau de proteção IP66 e foi desenvolvido 
para ser instalado nas condições de campo mais 
severas por vários anos.

Dendrômetro de Pivô 

Os dendrômetros de pivô foram desenvolvidos 
para uma instalação simples e livre de erros, sendo 
fixados ao caule através de um grampo de alavanca 
com mola. A pressão de aderência é ajustada 
considerando a influência no tecido da planta e a 
estabilidade de instalação. O Dendrômetro de Pivô 
para Caule DPS40 é um sensor de alta resolução 
baseado em pivô para medição de caules pequenos, 
entre 5mm e 40mm, com mancal desenvolvido 
cuidadosamente para minimizar os efeitos da 
temperatura e das forças axiais.

A figura mostra a Retração Diária Máxima ex. o diâmetro diário 
máximo do caule menos o diâmetro diário mínimo do caule.

Relação Planta - Água: Dendrometria
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SNiP-DPS SNiP-DBS4 SNiP-DBS6

Medidas obtidas 
pelo SNiP

Circunferência Da Árvore / Caule (mm)  
/ Temperatura

Sensor/Dispositivo DPS40
DBS60 com placa 

de fixação 
modificada 

DBS60

Unidade da Medida mm / °C mm / °C mm / °C

Faixa de incremento 35mm de 
circunferência

60 mm de 
circunferência

60 mm de
circunferência

Diâmetro mínimo do tronco
Diâmetro Máximo do Tronco 

5mm
40mm

40mm
80mm

60mm
Sem máximo

Resolução 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm

Node do SNiP S-NODE

Capacidade de 
Sensores por SNiP Até  4

Suporte / Alimentação SPLM7 / SP10 SPLM7, DBTAPE / SP10

A Figura mostra 12 meses do conjunto de dados de uma Acacia 
implexa que cresce perto de Armidale, NSW, Australia. O DBL60 
é fabricado em plástico resistente aos raios UV para fornecer 
muitos anos de coleta de dados.
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A Solução: Sensores de Monitoramento da Plantação

• Estação Meteorológica
• Sensores de Umidade do Solo
• Sensores de Temperatura
• Dendrômetros de Alta Resolução para medir o diâmetro 

das árvores de abacate
• Sensores de micro-clima fora e dentro do dossel medindo 

temperatura, umidade relativa e VPD calculada.

Circunstâncias do projeto 

Árvores de abacate são particularmente sensíveis ao calor 
(e, assim, ao stress hídrico) no momento da floração e do 
estabelecimento dos frutos. O stress hídrico pode resultar 
na queda de flores e de frutos, reduzindo desta forma o 
rendimento. Ao prever os fatores de risco que contribuem para 
o stress hídrico das plantas, umidade de solo notavelmente 
baixa e alto Déficit de Pressão de Vapor (VPD), é possível 
implementar decisões de manejo que minimizem o risco da 
queda de frutos.

Integrados em uma Rede LoRaWAN

Os dados dos sensores foram transmitidos através de uma 
rede LoRaWAN privada para um Gateway, utilizando uma 
conexão de rede de ponto fixo. Foi utilizado o Eagle.io 
para armazenamento / visualização de dados e alarmes de 
umidade do solo, VPD e Contração do Tronco Máxima Diária 
(MDC). 

O sistema avisa os operadores (através de SMS e email) 
quando a irrigação é necessária, evitando o stress hídrico das 
plantas e a potencial queda dos frutos, e a perda de colheita 
resultante.

O Local

A fazenda, localizada na Costa Centro-Norte de 
Nova Gales do Sul, Austrália, havia sofrido perdas de 
produção anteriormente por causa de stress hídrico 
ocorrido durante a floração e o estabelecimento 
dos frutos. Para procurar uma solução para detectar 
melhor este risco, era preciso o monitoramento em 
tempo real que permitisse um manejo pró-ativo de 
irrigação e da umidade das copas.

No final de 2018, a ICT International instalou um programa de monitoramento em uma plantação de abacate com o 
objetivo específico de reduzir as taxas de quedas de frutos (abscisão) e, desta forma, as perdas de rendimento, através 
da melhoria do planejamento de irrigação

DBS60 para Incremento em Diâmetro

Monitoramento de Plantação de Abacate utilizando LoRaWAN 
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Resultados

A rede de sensores foi instalada em dezembro de 2018, antes de um mês 
de calor extremo que ocorreu durante a floração e o estabelecimento dos 
frutos. Em janeiro, durante o estabelecimento dos frutos, a rede de sensores 
detectou dois eventos de stress hídrico significantes, com os níveis de VPD 
locais chegando a mais de 5kPa. A baixa umidade do solo durante o Segundo 
evento resultou em stress hídrico severo para as plantas, que foi refletido por 
níveis mais altos de MDC do tronco. Os gestores observaram uma alta queda 
de frutos coincidente com o Segundo evento.

Atualmente, estão sendo instalados sistemas de irrigação controlados remotamente. O sistema de monitoramento 
fornecerá aos proprietários as informações necessárias para controlar a irrigação remotamente e reduzir os eventos 
de stress hídrico.

Visualização do Painel de Controle & dos Dados em Tempo Real

SNiP-SPW1 SNiP-SPW2 SNiP-SPW3

Medidas obtidas pelo SNiP
Umidade do Solo, 
Temperatura e CE / 

Circ. Da Árvore / VPD *

Umidade de Solo em Vários 
pontos & Temperatura / 
Circ. Da Árvore / VPD *

Umidade do Solo /
Circunferência da 
Árvore / VPD * 

Sensor/Dispositivo SMT-100 /  
DBS60 / ATH-2S

EP100GL-04 /  
DBS60 / ATH-2S

MP406 /  
DBS60 / ATH-2S

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

Suporte / Alimentação SPLM7, DBTAPE / SP10

Extensões Opcionais do SNiP: Radiação Solar

*O VPD deriva das medidas de temperatura ambiente e umidade relativa

Gateway

VPD acima de  5kPa

Baixa 
Umidade 
do Solo

Alta 
Contração 
do Tronco
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Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR – do inglês, Photosynthetically Active Radiation) 

A luz interceptada por uma folha pode ser absorvida, refletida 
ou transmitida; a fração absorvida depende do conteúdo 
espectral da radiação e do espectro de absorção da folha.

A Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) é a luz de 
comprimento de onda entre 400-700 nm, a porção do 
espectro de luz utilizado pelas plantas na fotossíntese. A 
Densidade de Fluxo de Fótons Fotossintéticos (PPFD, do 
inglês Photosynthetic Photon Flux Density) é definida como 
a densidade de fluxo de fótons ou PAR.  Se a PAR for baixa, 
o crescimento da planta e a assimilação de carbono são 
limitados, enquanto um excesso de PAR pode causar danos 
ao aparato fotossintético.

Nenhum sensor quântico é capaz de atender 
à resposta quântica ideal, definida como uma 
resposta igual para todos os comprimentos de 
onda entre 400 e 700 nm. O Sensor de Espectro 
Completo SQ-500 da Apogee (389-692nm) possui 
uma resposta mais próxima a um sensor quântico 
ideal que o SQ-110. O sensor quântico SQ-110 (410-
605nm) é utilizado quando o foco são medições de 
PAR da porção verde da luz visível.

SNiPs Planta-Luz SNiP-SQS SNiP-SQE SNiP-SQF SNiP-PFR SNiP-RFR

Medidas obtidas 
pelo SNiP PAR PAR PAR PAR/Vermelho 

distante
Vermelho / 

Vermelho distante

Sensor/Dispositivo SQ-110 SQ-120 SQ-521 SQ-521,S2-441 S2-431

Faixa de Medição 0 a 4000
μmol m-² s-¹

0 a 4000
μmol m-² s-¹

0 a 4000 μmol 
m-² s-¹ (PAR)
0 a 1000 μmol 

m-² s-¹ (Vermelho 
Distante) 

0 a 400 μmol  
m-² s-¹

Faixas de 
comprimento de onda 410 nm a 655 nm

389 a 692 nm ±5 
nm

389 a 692 nm
±5nm (PAR)  
700 a 760 nm
±5nm (Vermelho 

Distante)

645 a 665 nm
±5nm (Vermelho)
720 a 740 nm 
±5nm (Vermelho 

Distante)

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

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

Suporte / 
Alimentação AL-120

Extensões 
Opcionais do SNiP:

Precipitação, 
Umidade do Solo Umidade do Solo, Microclima

Relação Planta-Luz: PAR
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PAR, Luz Vermelho Profundo e Vermelho Distante – Impactos sobre o Crescimento 
das Plantas

A Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) foi medida 
por muitos anos como uma informação importante para a 
fotossíntese, o crescimento das plantas e o rendimento das 
colheitas. 

Recentemente, com o avanço na fabricação de LED & das 
tecnologias de medição de luz, está sendo considerado que 
a extensão de medições de PAR até o Vermelho e Vermelho 
Distante da faixa de luz pode explicar muito acerca da altura 
das plantas, expansão da folhagem e processos morfogênicos 
das plantas. Isso é vantajoso em sistemas de produção de 
plantas “indoor” e ambiente controlados. 

O dossel das plantas absorve os comprimentos de onda 
do Vermelho Profundo (aproximadamente 660 nm) 
seletivamente, mais do que os comprimentos de onda do 
Vermelho Distante (aproximadamente 730 nm), resultando 
em uma redução na relação de luz Vermelho:Vermelho 
Distante mais próximo da base do dossel, e estas mudanças na 
qualidade da luz resultam em alterações fotomorfogênicas no 
crescimento das plantas. Em sistemas de produção agrícola, 
é essencial compreender estas respostas para otimizar a 
densidade do plantio e o manejo dos dosséis.

A ICT International possui uma gama de pacotes IoT que 
podem ser conectados a sensores Apogee para enviar dados 
através de LoRaWAN ou LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS para a 
nuvem, para monitorar e controlar sistemas de produção 
em estufa e a interceptação de luz em culturas de campo em 
tempo real.

Relação Planta-Luz: Ambientes Controlados
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Interceptação de Luz pelo Dossel  

A eficiência de interceptação de luz pela planta é um 
determinante chave da captação de carbono pelas plantas; a 
produtividade da planta em prazos sazonais é aproximadamente 
proporcional à luz interceptada. A arquitetura do dossel, área 
foliar, distribuição do ângulo das folhas e dispersão foliar são 
determinantes na distribuição e interceptação da luz no dossel. 
Em lavouras de horticultura, as estratégias de poda podem 
otimizar a estrutura das árvores e levar a uma produtividade 
mais alta, contribuindo para a saúde e longevidade das plantas.

A medição da fração de PAR interceptada (f) é um indicador da 
eficiência de uso da luz pela planta, ou de sua capacidade de 
converter a luz solar em biomassa. Este método simples precisa 
de pelo menos um sensor de PAR acima do dossel para medir 
o feixe direto, e mais um conjunto de sensores PAR abaixo do 
dossel. 

É preciso que haja um conjunto de sensores PAR abaixo ou 
dentro do dossel para obter amostras de uma área maior, 
considerando assim a variabilidade da luz solar causada pelo 
dossel. Analisar f através de uma estação de crescimento em 
comparação a algumas medidas de rendimento ou biomassa 
indica a eficiência de uso da luz pelas culturas.

O MFR-NODE e o AD-NODE podem ser configurados com 
sensores LINPAR e PAR para medir, monitorar e calcular a PAR 
interceptada (f) e, desta forma, a biomassa e o rendimento.

Relação Planta-Luz: Interceptação de Luz pelo Dossel

MFR-NODE 
da ICT pg. 76

Sensor 
Quantum PAR 

SQ-110
pg. 32

LINPAR 
pg. 34
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SNiPs de Conjuntos 
de sensores PAR

SNiP-SQ3 SNiP-SQ6 SNiP-SQ10 SNiP-LPAR

Medidas obtidas 
pelo SNiP Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR)

Sensor/Dispositivo  
(Nº de Pontos de Detecção)

SQ-313
(3)

SQ-316
(6)

SQ-311
(10)

LINPAR
(33)

Faixa de Medição 0 a 4000 μmol m-² s-¹ 0 a 2000
μmol m-² s-¹

Faixas de Comprimento 
de Luz 410-655nm 350-680nm

Classificação IP do Sensor IP68 IP65

Node do SNiP AD-NODE AD-NODE

Extensões Opcionais 
do SNiP:

Precipitação,
Umidade do Solo

SNiPs de Absorção de 
Luz pelo Dossel

SNiP-CLI SNiP-CLI2

Medidas obtidas 
pelo SNiP Absorção de Luz pelo Dossel

Sensor/Dispositivo  
(Nº de pontos de 
detecção)

SQ-110 (1) + 
SQ-311 (10)

SQ-110 (1) + 
LINPAR (33)

Node do SNiP MFR-NODE

Suporte / Alimentação SPLM7 / SP10

Extensões Opcionais 
do SNiP: Microclima
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Molhamento Foliar & Monitoramento de Doenças

O molhamento foliar refere-se à presença de água livre 
na copa, e é causado por chuva interceptada, orvalho ou 
gutação. A duração do período em que as folhas permanecem 
molhadas é geralmente chamado de duração do período 
de molhamento (DPM). O molhamento foliar representa 
uma preocupação para o desenvolvimento de doenças 
e a dispersão de patógenos, o DPM é uma informação 
importante (juntamente com a temperatura) em muitos 
modelos de doenças de culturas utilizados para determinar o 
momento apropriado para adotar medidas preventivas, como 
a aplicação de fungicida. 

SNiP de Molhamento Foliar SNiP-LWS

Sensor/Dispositivo ICT-LWS

Faixa de Umidade 0-100%

Faixa de Temperatura -40 a 80°C

Unidade da Medida mA

Faixa de Medição 4 a 20 mA

Node do SNiP AD-NODE

Extensões de Sensor 
para o SNiP

Pluviômetro, 
Basculante, 

Temperatura Ambiente

Instalação em vinhedo - Sensores MP406 enterrados utilizando trado

Índices de Vegetação & Monitoramento de Doenças

S-NODE 
da ICT 
pg. 77

Umidade 
e 

Temperatura 
do Ar ATH-2S 

pg. 52

ICT-LWS
pg. 36

Pluviômetro 
PRP-02 pg. 45
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NIR - VERMELHO
NIR + VERMELHO

NDVI =

Reflexão da Luz pelas Plantas

O Índice de Vegetação de Diferença Normalizada (NDVI, do 
inglês Normalized Difference Vegetation Index) é calculado 
a partir de medições da radiação eletromagnética refletida 
pelas superfícies da copa das plantas.

O NDVI é um índice padronizado utilizado para medir o 
estado da saúde das plantas. A clorofila das folhas absorve 
luz vermelha (aproximadamente 680nm) e a estrutura celular 
das plantas reflete fortemente a luz Infravermelha próxima, 
aproximadamente 730nm.  Quando a planta está em stress 
hídrico ou doente, a camada esponjosa se deteriora e a 
planta absorve mais luz infravermelha próxima (NIR), ao invés 
de refletí-la. Observar as mudanças no NIR em relação à luz 
vermelha traz uma indicação precisa da presença de clorofila, 
que se correlaciona à saúde da planta.

Índices de Vegetação SNiP-NDVI

Medidas obtidas pelo SNiP           Índice NDVI

Sensores S2-411-SS (Direcionado para Cima)
S2-412-SS (Direcionado para Baixo)

Bandas de 
Comprimento de Onda

Detector de Vermelho: 650nm com 
10nm* Detector de NIR: 810nm com 

10nm* *Largura máxima à meia 
altura

Campo de Visão
180° (Dispositivo Direcionado 
para Cima) & 40° (Dispositivo 

Direcionado para Baixo)

Faixa de Medição 2x Sol Pleno
 

Incerteza de Calibração               ±5 %

Classificação IP IP68

Node do SNiP S-NODE

Suporte / Alimentação                 AM-400, AL-120
Extensões Opcionais 
do SNiP

Capacidade para mais 
2x S2-412-SS

Absorbância e Refletância de Infravermelho Próximo e 
Vermelho Visível

Este SNiP-NDVI estendido (acima) está sendo utilizado para 
monitorar o crescimento de pasto e a umidade do solo para 
manejo de pastagem de ovinos & bovinos nos Planaltos Norte 
de Nova Gales do Sul, Austrália.

S-NODE 
da ICT 
pg. 77

Pluviômetro 
PRP-02
pg. 45

Sondas de Umidade 
do Solo MP406 

pg. 6-7

NDVI 
(Para 
baixo)

NDVI 
(Para 
cima)
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Radiometria por Infravermelho – 
Temperatura do Dossel

Um termômetro infravermelho mede a energia radiante. Esta 
radiação é simplesmente “luz” situada ligeiramente fora da 
faixa de sensibilidade do olho humano. Todo objeto irradia 
energia infravermelha. A intensidade de energia infravermelha 
é proporcional à temperatura absoluta (°K Kelvin) do objeto.

Termômetros por infravermelho não causam “erro de intrusão”. 
Um objeto “alvo” aquecido irradia radiação infravermelha em 
todas as direções. As características de irradiação do objeto, 
e, portanto, sua temperatura, não são influenciadas pela 
presença do termômetro por infravermelho.

O termômetro ótico por infravermelho coleta uma amostra 
da radiação infravermelha do objeto aquecido (solo & planta) 
que está sendo medido e concentra-a no minúsculo detector 
de infravermelho. O detector, então, a converte para um 
sinal elétrico proporcional, que é o análogo elétrico exato da 
radiação infravermelha e, portanto, a temperatura do objeto 
aquecido. Este sinal elétrico diminuto é então amplificado, 
convertido para um sinal digital, linearizado digitalmente e a 
temperatura resultante é exibida ou registrada. Termometria 
por infravermelho de temperatura baixa (IRT) tecnicamente 
é bastante difícil, especialmente quando se trata de medir 
temperaturas de dosséis de culturas que possuem um sinal 
infravermelho muito fraco e as temperaturas precisam 
ser determinadas até 0,1 grau C para possibilitar decisões 
significativas de manejo e irrigação. É preciso realizar a 
medição contínua da temperatura do transdutor e da 
reflectância de luz infravermelha do céu.

Medições precisas da temperatura do dossel das plantas 
que, em conjunto com outras variáveis ambientais, permite 
estimar a transpiração do dossel e o stress da cultura 
utilizando cálculos como o Índice de Stress Hídrico da Cultura 
(CWSI, do inglês Crop Water Stress Index).

SNiP-SI41* SNiP-CWSI

Medidas 
obtidas pelo 
SNiP

Temperatura do 
Dossel

Índice de 
Stress Hídrico 
da Cultura

Sensores/
Dispositivos

Apogee SI-400 
Series*

Apogee SIL-411
ATH-2S

Repetibilidade 
da Medição 0,2°C 0,5°C

Node do SNiP S-NODE MFR-NODE

Capacidade de 
Sensores por 
SNiP

Até  o total 
de 4

Até  o total 
de 4

Suporte / 
Alimentação

SPLM7, AM-220 
/ SP10

SPLM7, AM-250 
/ SP10

Extensões 
Opcionais do 
SNiP:

Radiação 
Solar, Umidade 

do Solo,
Pluviômetro

SNiPs de Temperatura de Dossel & 
Índice de Stress Hídrico de Culturas

SNiP Sensores Principais* Campo de Visão 

SNiP-SIL4  Apogee SIL-411 Padrão 22°

SNiP-SI41* Apogee SI-411 Padrão 22°

SNiP-SI42  Apogee SI-421 Restrito 18°

SNiP-SI43  Apogee SI-431 Ultra Restrito 14°

SNiP-SI4H  Apogee SI-4H1 Horizontal 32° 
Vertical 13°

(metade do ângulo)

CWSI e volume de chuva em cultura de Algodão sendo 
registrados e transmitidos por sistema LTE Cat M1/Cat NB1/
EGPRS - Narromine, Nova Gales do Sul

Temperatura do Dossel por Infravermelho
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SNiPs de Temperatura Foliar & de Broto

Temperatura Foliar 

O Sensor de Temperatura Foliar THERM-MICRO é um 
termistor muito pequeno que pode ser instalado junto à folha 
para medir a temperatura foliar absoluta em sua superfície. O 
tamanho pequeno do THERM-MICRO expressa que o sensor 
praticamente não possui massa termal, o que resulta em uma 
influência mínima na camada limite e em medições altamente 
responsivas a mudanças na temperatura foliar.

Aplicações
• Estudos de Transpiração;
• Taxas de Fotossíntese;
• Estudos do Balanço Energético das Folhas;
• Viticultura – Doença da Folha & Galho;
• Dormência de Brotos e Início da Floração.

SNiPs Foliares SNiP-LFT SNiP-LBT

Medidas obtidas 
pelo SNiP

Temperatura da 
Folha

Temperatura da Folha  
& de Broto
(Geada)

Sensor THERM-MICRO SF-421

Faixa de Medição *-40°C~125°C  *-50°C~70°C

Precisão ±0,2°C  
(0°C~+70°C)

±0,1°C (0~70°C)  
±0,2°C (-25~0°C)

Node do SNiP AD-NODE S-NODE

Capacidade de 
Sensores por 
SNiP

Até o  
total de 2

Até  o  
total de 4

Suporte / 
Alimentação SPLM7, AM-220 / SP10

Extensões 
Opcionais do 
SNiP:

Temperatura 
Ambiente, 

Radiação Solar

Temperatura 
Ambiente,

Umidade do Solo,
Radiação Solar

Geada (Temperatura Foliar & de 
Botão)

Os danos causados por geada às plantas podem 
ter grandes impactos sobre o rendimento e a 
qualidade da colheita. O SF-421-SS combina dois 
sensores de temperatura (termistores de precisão) 
desenvolvidos para que um tenha forma de folha da 
planta e o outro, forma de botão de flor. A proteção 
das culturas durante geadas depende da precisão 
das predições de temperatura das plantas.

Muito frequentemente, a temperatura do ar não 
é um bom preditor do momento, da duração e 
da severidade das geadas porque a temperatura 
no dossel das plantas pode ser significantemente 
diferente da temperatura do ar sob determinadas 
condições ambientais. Em noites claras e calmas, a 
temperatura foliar e das flores pode cair abaixo do 
congelamento mesmo quando a temperatura do 
ar continua acima de 0°C.  Isto se chama geada de 
irradiação e deve-se à falta de movimentação do ar 
(vento) próximo à superfície, e um balanço líquido 
negativo de radiação de onda longa na superfície.

Temperatura Foliar & de Broto 

S-NODE 
da ICT 
pg. 77

Temperatura 
Foliar & de 
Botão SF-421 
pg. 39
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Medição de Irrigação e Transpiração em Vasos

A Balança SNiP-PWS mede continuamente as quantidades 
de irrigação aplicadas ou as taxas de transpiração em plantas 
em vasos de tamanho pequeno ou médio. As plantas são 
colocadas na balança e o peso é registrado e transmitido 
continuamente em intervalos definidos pelo usuário. O peso 
através do tempo é uma medida direta da água aplicada ou 
da perdida pela planta.

O PlantScale da ICT incorpora uma célula de carga de 
ponto único de alto desempenho com aprovação NTEP e 
classificação IP66, com opções de capacidades aprovadas para 
faixas máximas de 50Kg, 100Kg e 150kg, a proteção especial 
resistente à umidade da célula de carga garante a estabilidade 
em longo prazo para toda a faixa de temperatura compensada. 
Com saída serial SDI-12, várias PlantScales podem facilmente 
ser conectadas juntas a um datalogger ou node IoT comum.   
 
O SNiP-PWS suporta até quatro PlantScales e pode ser ligado 
no laboratório a uma fonte de energia de 240/110V a 24V 
CH24, ou no campo através de um painel solar externo.  

SNiP-PWS

Medidas obtidas 
pelo SNiP Peso da Planta

Sensor PlantScale-100

Faixa de Medição 0~100Kg ----~~`******
Precisão TBA

Node do SNiP MFR-NODE

Capacidade de 
Sensores por SNiP Até  4x PS-100-SDI

Suporte / Alimentação SPLM7 / SP10

Extensões Opcionais 
do SNiP:

Chuva, 
Umidade do Solo, VPD

Aplicações:

 □ Taxas de Transpiração das Plantas;
 □ Calibração de Medidores de Fluxo de Seiva;
 □ Monitoramento de peso por gravimetria;
 □ Curvas de Volume de Pressão;
 □ Monitoramento de Irrigação.

*Opções para 50,75,100,150, 200kg disponíveis 

Comparação Cumulativa da 
Perda Gravimétrica de Água 

com o Fluxo de Seiva
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Dia do Ano

Balanças para Monitoramento de Plantas
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SNiP-BHMS para Apicultura de Precisão

A apicultura de precisão utilizando o SNiP-BHMS fornece aos 
apicultores e pesquisadores uma compreensão avançada da 
saúde e produtividade do enxame de abelhas e das influências 
ambientais sobre ela. Mudanças no peso da colmeia indicam 
o início ou o fim do fluxo de néctar; quando a melgueira está 
cheia; quando é necessário suplementar a alimentação no 
inverno; a ocorrência de enxameamento e eventos de roubo; 
e mudanças na força e produtividade do enxame.

Enxames de abelhas saudáveis mantêm um ambiente 
estável dentro da colmeia. A natureza estenotérmica das 
larvas de abelhas melíferas exige a regulação térmica estrita 
da colmeia no intervalo de 32 a 36°C. Pupas expostas a 
temperaturas prolongadas abaixo de 32°C apresentam maior 
incidência de asas enrugadas e malformações de pernas e 

abdômen, enquanto os adultos podem apresentar 
anormalidades de comportamento. Uma umidade 
relativa abaixo de 50% nas células de cria causa 
uma redução significante nas taxas de reprodução 
das larvas, e foi demonstrado que umidade alta 
aumenta a porcentagem de mumificação das larvas 
causada por doença “cria-giz” ou chalkbrood.

Utilizando o BeeScale, o SNiP-BHMS monitora 
variações diurnas no peso da colmeia, os ganhos 
e perdas de peso diários e ainda os ganhos de 
produção sazonais. A regulação térmica da colmeia 
é monitorada utilizando a medição interna e 
externa da temperatura do ninho.

Medidas obtidas 
pelo SNiP-BHMS

Peso da Colmeia, 
Temperatura Interna 

da Colmeia

Sensores BeeScale-100 THERM-EP

Faixa de Medição 0~100Kg -40°C~80°C ----~~`

Precisão a definir    ±0,5°C a 25°C
Node do SNiP MFR-NODE

Capacidade de 
Sensores por SNiP

Até  2x WS-120-SDI 
Até  4x THERM-EP

Suporte / 
Alimentação SPLM7 / SP10

Extensões Opcionais 
para o SNiP:

Temperatura Ambiente, 
Radiação Solar,  
Umidade, Chuva

Balanças para Monitoramento de Colmeias de Abelhas

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Umidade e 
Temperatura do 
Ar ATH-2S 
pg. 52BeeScale-100

pg. 41
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Pacotes Integrados de Sensor-Node (SNiPs) 
para Monitoramento de Estufas

Pacotes Integrados de Sensor-Node (SNiPs) para 
Manejo de Irrigação & Fertilização em Plantios em 

Larga Escala de Algodão

Mais SNiPs Personalizados para Aplicações de Irrigação

S-NODE da ICT 
pg. 77

LVL-NODE 
da ICT pg. 79

S-NODE 
da ICT 
pg. 77

S-NODE 
da ICT 
pg. 77

PlantScale-100
pg. 40

Sensor Quantum
PAR SQ-500 pg. 32

Temperatura 
Ambiente & 

Umidade
pg. 52-53 

CE 
Salinidade 
pg. 58Nível de Água  

pg. 60

Temperatura
THERM-SS
pg. 14

SMT-100  
para 
Umidade 
de Solo 
pg. 8

S-NODE da 
ICT pg. 77

Camada de 
Inversão de 
Delta-T para 
Monitoramento 
de Dispersão  
pg. 51

Estação Meteorológica 
Multi-Parâmetros 
AWS500 pg. 46

Estação 
Meteorológica 

com Anemômetro 
Sônico AWS200 

pg. 46

Temperatura de 
Dossel SI-411 
da Apogee para 
Stress Hídrico de 
Culturas pg. 38

MFR-NODE da 
ICT pg. 76

SP-100 Luz 
Disponível 
pg. 54-55

EnviroPro Multi-Profundidades para Temperatura e VWC%  pg. 9

Estação Meteorológica 
Automática AWS para Cálculo de 

Evapotranspiração ETo

Pluviômetro 
PRP-02 
pg. 45



Circunstâncias do projeto

A água é um dos três maiores custos operacionais em 
viveiros de ornamentais comerciais em ambientes 
urbanos. Além disso, os operadores de viveiros na 
Austrália costumam sofrer com restrições pelos 
regulamentos estritos de acesso à água. No entanto, os 
gestores de viveiros precisam garantir que as plantas 
ornamentais nos vasos sejam cultivadas com um valor 
de mercado otimizado. Ao medir cuidadosamente a 
relação água-planta em conjunto com as condições 
climáticas locais, os gestores de viveiros de ornamentais 
podem gerenciar o uso da água ao mesmo tempo em 
que fornecem materiais de plantio de qualidade.

Os parâmetros chave que o gerente de viveiros 
periodicamente verifica, geralmente através de inspeção 
manual, são: 

• Umidade do solo no vaso;
• VPD (déficit de pressão de vapor calculado a partir da 

temperatura & umidade);
• Temperatura foliar (para evitar geadas durante o 

inverno e queimaduras por sol durante o verão).

Solução de Monitoramento e Rede 

No Viveiro de Ornamentais Urbanas, foram instalados os 
seguintes sensores e instrumentos:

• Sondas de umidade do solo em vasos – permitindo o 
monitoramento da umidade do solo nos vasos;

• Estação meteorológica – monitoramento dos 
extremos de temperatura, umidade & VPD, assim 
como de eventos climáticos diários;

• Medidor de fluxo de seiva SFM1 em plantas chave 
nos vasos.

Utilizando uma solução de rede, o gerente do viveiro 
foi capaz de monitorar o uso de água pelas plantas e os 
extremos dos parâmetros climáticos que influenciam as 
plantas, através de conexão com a internet. Utilizou-se:

• O Sistema de telemetria 4G – envio dos dados do 
sensor para a nuvem; 

• Dataview da ICT – a plataforma de armazenamento 
e visualização de dados; 

• Redundância de dados de umidade do solo, déficit 
de pressão de vapor, parâmetros climáticos e fluxo 
de seiva para análise posterior.

Resultados

• Decisões informadas sobre o momento e duração 
da irrigação por aspersão/gotejamento;

• Quantificação do uso de água por plantas em vasos;
• Variação Sazonal e Diária - quantificação;
• Capacidade de fornecer dados exatos para 

auditorias regulatórias do uso da água.

Monitoramento de Uso da Água por Plantas em Viveiro de Ornamentais Urbanas
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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.

Solo 4-17   Plantas 18-43   Meteorológico 44-55   Hidrológico 56-63   Urbano e Industrial 64-69ICT  INTERNATIONAL76

https://www.ictinternational.com


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™.

Solo 4-17   Plantas 18-43   Meteorológico 44-55   Hidrológico 56-63   Urbano e Industrial 64-69ICT  INTERNATIONAL78

https://www.ictinternational.com


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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