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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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É importante que os programas de monitoramento ambiental 
identifiquem seus objetivos de pesquisa ou de manejo como base para 
suas necessidades de sensoriamento. A variabilidade espacial também 
precisa ser considerada em qualquer programa de monitoramento 
ambiental. Isso afeta o número e a localização dos sensores necessários 
para obter dados representativos.

Para medir qualquer parâmetro ambiental, é vital compreender as 
variáveis que afetam o parâmetro medido e a instalação do sensor 
utilizado na medição. Os erros de medição são a soma do erro 
inerente ao sensor e dos erros de instalação. Por exemplo, é comum 
que erros na medição da temperatura ambiente ocorram por causa da 
instalação do sensor próximo a uma fonte de radiação térmica, como 
uma superfície pavimentada ou uma construção. Além disso, erros na 
medição da umidade do solo podem ser causados por bolsões de ar ao 
redor do sensor e pela instalação incorreta.

A tecnologia de sensoriamento utilizada e o rigor na manutenção 
influenciam a precisão da coleta de dados em longo prazo. Existem 
poucos sensores que podem ser instalados e esquecidos, e em 
ambientes marinhos a bioincrustração pode ocorrer em semanas 
após a instalação. A ICT International é uma referência em técnica e 
boas práticas para o desenvolvimento, a instalação e a manutenção de 
sistemas de sensoriamento.

A precisão da coleta de dados em longo prazo é influenciada pela 
tecnologia de sensoriamento utilizada e também pela realização 
de manutenção meticulosa. Existem poucos sensores que podem 
ser instalados e esquecidos, em ambientes marinhos pode ocorrer 
bioincrustração em poucas semanas da instalação. A ICT International 
é uma referência em técnica e boas práticas no desenvolvimento, 
instalação e manutenção de sistemas de sensoriamento ambienta. 

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 clima. 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 Meteorológico 

Dados em Formato Aberto 
Compatíveis com Conectividade 

Flexível (pg. 74-75)

Estação 
Meteorológica 
MetOne  pg. 48

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76
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Grau Agrícola
O PRP-02 é um pluviômetro profissional com báscula única 
exclusiva, trazendo medição da chuva confiável, com baixo custo 
e alta qualidade ideal para estações meteorológicas compactas, 
medição de chuva, manejo de irrigação/umidade do solo e 
medição de água drenada em irrigação por gotejamento.

Grau de Pesquisa & Industrial
O pluviômetro de aço inox SRG0 e o pluviômetro de báscula 
RIMCO RIM-7499-STD são instrumentos profissionais 
desenvolvidos e fabricados para oferecer precisão e operação 
de longo prazo com manutenção mínima sob qualquer 
condição climática.

Grau Meteorológico
O pluviômetro RIMCO RIM-7499-BOM é fabricado seguindo 
padrões rigorosos, como os do Australian Bureau of Meteorology, 
da Environment Agency (Reino Unido) e o DMI Dinamarquês.

Figura do Kit de Calibração de Campo TBRG para Pluviômetro 
de Báscula utilizado em um SRG0 da ICT International

Pluviômetro de Grau Meteorologico RIMCO RIM-7499-BOM

SNiPs de Chuva SNiP-RIMB SNiP-RIMS SNiP-SRG SNiP-PRP SNiP-PRS

Sensor/Dispositivo RIM-7499-BOM RIM-7499-STD SRG0 PRP-02 PRS-1

Diâmetro de Captação 203mm (8") 203mm (8") 160mm 10cm x 5cm

Dimensão do Orifício 324cm2 324cm2 200cm2 50cm2

Princípio de Medição Báscula Báscula Báscula única Báscula única

Resolução ,2mm/,25mm/,5mm 0,2mm 0,2mm 1mm

Precisão ±2%~200mm/hr, 
±3%~380mm/hr

±3% 
~380mm/hr

+2% 
~125mm/hr

±3% 
~140mm/hr

+5% 
~100mm/hr

Material Coletor: Cobre 
Revestimento: Aço Inox Aço Inox Termoplástico 

Styrosun
Termoplástico 

Styrosun

Acessórios de Suporte Suporte Opcional Suporte Opcional Poste Poste

Node do SNiP AD-NODE AD-NODE*

*MFR-NODE para comunicações em LTE Cat M1/Cat NB1

Monitoramento de Chuvas
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Estação Meteorológica Multi-Parâmetro 
AWS500

A linha AWS da ICT traz comunicação SDI-12, operação com 
gasto de energia muito baixo, tecnologia de sensoriamento 
com grau de pesquisa e caixa protetora de grau industrial, 
tendo sido desenvolvida para operações de campo de longo 
prazo e livres de manutenção. O AWS500 mede a temperatura 
do ar, umidade relativa, pressão do ar, direção e velocidade 
do vento com alta precisão, resposta rápida e cronograma de 
amostragem configurável de direção e velocidade do vento. 
O AWS500 é um sensor central do SNiP-AWS5 + (pg. 59), e 
do SNiP personalizado para cálculo da evapotranspiração ETo 
(pg. 54).

Anemômetro Sônico AWS200 

O AWS200 mede a direção e a velocidade do vento com 
alta precisão, resposta rápida e cronograma de amostragem 
configurável. Com faixa de medição entre 0~60m/s, o AWS200 
é um anemômetro sônico 2D com grau de pesquisa e livre de 
manutenção, feito para atender a uma gama de aplicações 
agrícolas, florestais, urbanas e ambientais. O AWS200 é um 
sensor central do SNiP-SA2, SNiP-MC24 e SNiP-WS24 (pg. 60).

MFR-NODE também suporta:

Especificações das Estações Meteorológicas AWS500

Medidas Faixa Precisão Resolução
Velocidade do Vento*

(Ultrassônica) 0-60 m/seg ±3% 0,1 m/s

Direção do Vento*
(Ultrassônica) 0°-360° ±3° ±1°

Temperatura °C 
(Resistência de 

Platina)

-40°C a 
+60°C ±0,3°C 0,1°C

Umidade Relativa %
(Capacitância) 0 a 100% Rh ±2% Rh 1% Rh

Pressão Barométrica 
(Piezoresistivo de 

Silício)
10 a 1300Pa ±1 hPa 0,1 hPa

*AWS200

Metone AIO2 ATMOS-41Vaisala 
Série WXT530

Estações Meteorológicas & Microclimas 

Estação 
Meteorológica 
Multi-Parâmetro 
AWS500 pg. 46

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76
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SNiPs AWS500 SNiP-AWS5 SNiP-AWS5+

Medidas 
obtidas pelo 
SNiP

Parâmetros 
AWS500 (pg.46)

Parâmetros Meteorológicos 
AWS500 (pg.46),

Radiação Solar, Chuva

Precisão AWS500 
(pg.46)

AWS500 (pg.46),
SP-110 (pg.55),

RIM-7499-STD (pg.45)

Sensores AWS500 AWS500, SP-110, RIM-7499-STD

Node do SNiP MFR-NODE MFR-NODE

Alimentação 
/Suporte

Painel Solar 
SP10 / Suporte 
para Painel 
Solar SPLM7

Painel Solar SP10 
Suporte para Painel Solar SPLM7
Tripé 905MET1-Tripod (Opcional)

191-CROSSARM (Opcional)

Extensões 
Opcionais

Pluviômetro
Piranômetro 
– Sensor de 

Radiação Solar

Sensor Quantum

Estação Meteorológica 
Multi-Parâmetro 

AWS500 pg. 46

Pluviômetro RIM-7499-STD 
pg. 45

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Radiação Solar 
          SP-110 pg. 54-55
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Estação Meteorológica MetOne MSO

Construído a partir do sensor integrado MetOne MSO de 5 
parâmetros, o SNiP-MSO é um Sistema de fácil instalação e 
alta precisão desenvolvido para aplicações de grau industrial. 
A Velocidade e a Direção do Vento são medidas através de 
técnicas convencionais de pás e copos. Todas as outras 
medições são agregadas em um abrigo aspirado multi-placas 
para reduzir erros devidos ao aquecimento por radiação solar. 
O sensor de temperatura é um RTD de platina. A umidade 
relativa se baseia em um sensor de estado sólido de precisão, 
desenvolvido para exposição contínua a condições climáticas 
adversas. A detecção de chuva e de radiação solar podem 
ser adicionadas opcionalmente. O SNiP-MSO é fornecido 
com todos os equipamentos de suporte, alimentação e 
monitoramento, o que o torna uma solução rápida e fácil para 
qualquer Rede de IoT.

Monitoramento Personalizado de Microclimas

A ICT International pode facilmente personalizar uma 
estação meteorológica IoT para atender às necessidades de 
monitoramento específicas da sua aplicação. Oferecemos 
todos os componentes individuais para compor uma estação 
meteorológica desde o início, com uma gama de opções que 
permite a escolha do grau de precisão necessário. 

Parâmetros Disponíveis para Estações

 □ Velocidade e direção do vento; 
 □ Radiação UV, PAR e Líquida;
 □ Umidade do Solo;
 □ Fluxo de Calor do Solo;
 □ Temperatura (ar, água, solo);
 □ Pressão barométrica;
 □ Delta de Temperatura;
 □ Umidade Relativa;

Especificações da Estação Meteorológica MSO

Medidas obtidas Faixa Precisão Resolução

Velocidade do 
Vento 0-50 m/seg ±2% da 

leitura 0,1 m/s

Direção do Vento 0°~360° ±5° 1,0°

Temperatura °C -40 a +60 ±0,4°C 0,1°C

Umidade RH% 0 ~ 100% ±4% 1%

Pressão 
Barométrica hPa

500 ~ 
1100hPa ±2 hPa 0,1 hPa

O S-NODE do SNiP-MSO comporta até 3 sensores 
adicionais (extensões incluem 1x Pluviômetro, 
Piranômetro, Sensor Quantum)

Microclima SNiP-MSO SNiP-SA2 SNiP-MC24 SNiP-WS24

Sensores MSO  AWS200
AWS200 
ATH-2S 
(pg.64)

AWS200
ATH-2S (pg.64) 
PRP-02 (pg.57)

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

Suporte / 
Alimentação SPLM7 / SP10

Extensões 
Opcionais 
para o SNiP

PAR, UV, Radiação Solar, 
Umidade do Solo

 □ Radiação solar;
 □ Precipitação;
 □ VPD;
 □ Evaporação;

Estações Meteorológicas Personalizadas 

Estação Meteorológica 
Multi-Parâmetro 
AWS200 pg. 46

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Radiação Solar SP-110 
pg. 54-55

Pluviômetro 
PRP-02 
pg. 45

Umidade e 
Temperatura do 
Ar ATH-2S pg. 52
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Monitoramento de Carga e Perigo de Incêndio 

A medição precisa de parâmetros meteorológicos é um 
fator crítico para o manejo seguro de incêndios planejados 
e para a mitigação do risco de incêndio em atividades com 
o potencial de causar ignição. A AWS personalizada da ICT 
International traz dados ambientais localizados em tempo 
real que informam predições de risco de incêndio, estratégias 
de detecção e de controle.

Consulte o SNiP-WS24 (pg. 48) para saber os parâmetros 
necessários para calcular o Índice de Perigo de Incêndio da 
Colheita.

Parâmetros Disponíveis:

Temperatura e umidade ambiente, temperatura ambiente, 
Umidade Relativa, PM2.5 e PM10 (IMS305 pg. 77); Chuva 
(pg. 45); Umidade em Combustíveis (pg. 61); Umidade do 
Solo (pg. 6); NDVI (pg. 49).

Sensor de Umidade em Combustível
Hastes detectoras de umidade em combustíveis medem o efeito das condições do céu, da 
temperatura, da umidade e da precipitação na inflamabilidade de combustíveis florestais. O 
sensor CS506 de umidade em combustíveis fornece a condição de combustíveis de incêndios 
florestais de diâmetro pequeno (10-horas) em porcentagem de umidade por peso (1%=1g 
água/100g combustível seco). Ele consiste de um pacote eletrônico em um estojo de epoxy 
que utiliza tecnologia de reflectometria no domínio do tempo (TDR) para medir o conteúdo 
de umidade em uma Ponta Detectora de Umidade em Combustíveis de 10 horas. 

A Ponta Detectora de Umidade em combustíveis utiliza a mesma cavilha que as estruturas 
de pesagem de umidade em combustíveis tradicionais, e nenhum material artificial como 
selantes de epoxy é adicionado à cavilha, de forma que suas características naturais não 
sofrem influências adversas. O CS205 é uma cavilha de Pinus ponderosa oca que simula a 
temperatura de gravetos de tamanho similar na serapilheira da floresta, e a temperatura do 
material combustível é medida através de uma sonda 107 baseada em termistor inserida 
na cavilha CS205.

Estações Meteorológicas para Carga de Incêndio & Perigo de Incêndio

Estação IMS305 

Velocidade & Direção do 
Vento, Umidade Relativa, 

Ruído, Temperatura, 
Pressão PM2.5 e PM10 

pg. 65

Pluviômetro  
RIM-7499-BOM 

pg. 45

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Sensor de Umidade em 
Combustível CS

pg. 49

Sonda de Umidade 
do Solo MP406 pg. 6
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Termistor ST-110 Termômetro com  
Resistência de Platina ST-300-PRT

Termômetro com  
Resistência de Platina STR-150-PRT

Detectores de Temperatura com 
Resistência RTD

Detectores de temperatura com resistência de platina 
(RTD, do inglês Resistance Temperature Detectors) 
estão entre os sensores mais populares utilizados para 
monitoramento ambiental; fornecendo medições 
precisas e estabilidade de calibração através de uma 
ampla faixa de temperaturas. O RTD opera com 
base em mudanças na resistência de determinados 
metais, normalmente platina ou cobre, em função da 
temperatura. O padrão internacional para RTDs de 
platina especifica duas tolerâncias de resistência:

Classe A: ±(0,15 + 0,002*t)°C ou 100,00 ±0,06 Ω a 0oC 
Classe B: ±(0,30 + 0,005*t)°C ou 100,00 ±0,12 Ω a 0oC

Sensor de Temperatura Faixa Incerteza da Medição Variação de Longo Prazo Node IoT

ST-100 Termistor -60 a 80°C 0,1°C (0 a 70°C), 0,2°C (-25 a 0°C), 
0,4 (de -50 a -25°C)

< 0,02°C por ano AD-NODE

ST-110 Termistor -60 a 80°C 0,1°C (0 a 70°C), 0,15°C (-50 a 0°C) < 0,02°C por ano AD-NODE

ST-150 PRT -60 a 80°C 0,3°C (-50 a 70°C), Classe A < 0,05°C por ano AD-NODE

ST-200 Termistor -60 a 80°C 0,2°C (0 a 70°C), 0,4°C (-50 a 0°C) < 0,02°C por ano AD-NODE

ST-300 PRT -60 a 80°C 0,1°C (-60 a 60°C), 1/10 DIN < 0,05°C por ano AD-NODE

Termistores

Os termistores são outro tipo de resistor que age como 
elemento detector de temperatura, normalmente 
fabricados em cerâmica ou polímero. Termistores 
apresentam maiores mudanças de resistência relativas 
à temperatura que o RTD, e desta forma fornecem 
uma saída com razão de sinal-para-ruído mais alta e 
não precisam de correção em relação à resistência do 
cabeamento ou às alterações da própria resistência 
causadas pela temperatura.

Para a maioria das aplicações ambientais, em que as 
medições são realizadas na faixa de -20~+60°C, os 
termistores trazem boa precisão, resposta rápida e 
estabilidade de longo prazo.

Termistores, Termômetros de Resistência de Platina (PRT, do inglês Platinum Resistance Thermometers) e Termopares de 
grau de pesquisa para alta precisão e baixa variação na medição da temperatura do ar em longo prazo.

Sistemas de Microclima – Temperatura
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Definição de Perfil de Temperatura de Microclimas

Camada de Inversão (Delta-T) para 
Monitoramento de Deriva de Pulverização

Os termopares tipo T pareados (Cobre/Constantan) dT2T-SDI 
da ICT International trazem uma medição altamente precisa do 
delta de temperatura e foram desenvolvidos especificamente 
para monitorar a camada de inversão e a deriva de pulverização. 
O termopar de baixo é usado como referência de temperatura 
(absoluta), o termopar de cima fornece o delta de temperatura, 
e os dois valores são fornecidos em formato SDI-12.

Definição de Perfil de Temperatura

O TP100-SDI é uma solução personalizável para definição 
de temperatura atmosférica e do solo. Baseado em um PT-
100 integrado a um modulo SD-12, pode ser expandido para 
suportar até 10 pontos de medição.

Abrigo Termométrico & Precisão

Utiliza-se Abrigo e telas para proteger os sensores de 
temperatura contra o aquecimento diurno e o resfriamento 
noturno por transferência de radiação, e são providências 
necessárias para uma medição adequada da temperatura do 
ar. Em termos gerais, uma tela com design inadequado tende 
a causar a detecção de temperaturas diurnas e noturnas mais 
altas. Também foi demonstrado que a utilização de abrigos 
termométricos de vários planos com ventilação natural para 
a medição de temperatura do ar pode resultar em radiação 
solar moderada quando a velocidade do vento está abaixo de 
3 a 4 m/s. O Abrigo Termométrico TS-100 com Aspiração por 
Ventoinha é compatível com vários sensores de temperatura 
e umidade para fornecer medições de grau de pesquisa com 
o mínimo de consumo de energia, e é ideal para locais onde a 
alimentação ocorre por energia solar.

Três Abrigos Replicados
Radiação Solar Maior que 200 W m-2

Protótipo de Abrigo 
R.M Young 

Velocidade do Vento [m s-¹]

Efeito da Velocidade do Vento no Abrigo 
Termométrico com Aspiração Natural
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Cabo de 10m
Saída SDI-12
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relativas ao desvio e recalibração em longo 
prazo são frequentemente desconsideradas na 
compra de um sensor. O desvio é inevitável, 
sendo causado por diversos fatores que incluem 
vibração, contaminação ambiental ou flutuações 
extremas de temperatura. Anteriormente, a 
redução de medições imprecisas (causadas 
por desvios do sensor) exigia um programa de 
manutenção preventiva de calibração regular e 
demorado. O design exclusivo do ATH-2S aborda 
este problema do princípio – fornecendo um chip 
de sensoriamento que pode ser substituído pelo 
usuário e instalado no local, sem a necessidade de 
parar o equipamento ou de retorno ao fabricante.

Umidade Relativa & Temperatura

Hoje em dia, existem sensores de umidade e temperatura 
de vários graus de qualidade – em facilidade de manutenção 
em longo prazo, estabilidade e durabilidade. Em resposta 
à experiência de clientes e pesquisadores, o ATH-2S foi 
desenvolvido para trazer maior precisão instrumental, 
facilidade de manutenção e vida útil estendida. 

O ATH-2S é ideal para medição no dossel e para utilização no 
cálculo do Déficit de Pressão de Vapor.

Estabilidade do Sensor & Desvio de 
Calibração 

É vital que qualquer projeto de monitoramento considere 
o funcionamento dos sensores de temperatura e umidade 
através do tempo no ambiente de instalação. Questões 

Especificações do ATH-2S Temperatura  Umidade

Faixa de Medição -40~+60°C 0~100%

Precisão ±0,15°C ±2%

Desvio de Longo Prazo 0,1°C/Ano 1% /Ano

Sistemas de Microclima - Temperatura & Umidade
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SNiPs SNiP-ATH2 SNiP-EE08 SNiP-HMP

Medidas Umidade & Temperatura Umidade & Temperatura Umidade & Temperatura

Sensor ATH-2S EE08-SS HMP110

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

Extensões de Sensoriamento Radiação Solar, PAR, Umidade do Solo

Opções de Suporte: Opções de Alimentação:

HMP110 da Vaisala

O HMP110 da Vaisala é um sensor de umidade livre 
de problemas, econômico, de alta precisão e boa 
estabilidade. A sonda de substituição HMP110R oferece 
fácil manutenção e precisão de dados em longo prazo. 
O HMP110 é adequado para aplicações de larga escala, 
assim como para estufas, câmaras de fermentação e de 
estabilidade e para incubadoras.

EE08-SS da Apogee

A Sonda de Temperatura e Umidade Relativa EE08-SS da Apogee 
é uma versão aperfeiçoada da popular sonda de temperatura e 
umidade relativa do ar de alta precisão EE08 da E+E Elektronik. 
A EE08-SS da Apogee apresenta um conector M12 aprimorado 
de aço inox de classificação IP67 em ângulo reto; cabeamento 
branco refletor de calor; e um filtro de poeira de malha de 
metal mais durável. Estes recursos aprimoram grandemente 
o desempenho e reduzem a necessidade de manutenção da 
sonda, especialmente quando utilizada em conjunto com um 
abrigo de radiação aspirado por ventoinha como o TS-100 da 
Apogee.

EE08-SS 
Temperatura

 EE08-SS 
Umidade

HMP110  
Temperatura

 HMP110 
Umidade

Faixa -40~+60°C 0~100% Rh -40~+60°C 0~100%

Precisão ±0,2°C ±2% (0~90%)
±3% (90~100%) ±0,2°C ±1,5% (0~90%)

±2,5% (90~100%)

Variação de Longo Prazo 0,1°C/Ano 1%/Ano 0,1°C/Ano 1%/Ano

Sistemas de Microclima – Temperatura & Umidade

Painel 
Solar SP10  

(Com SPLM7)

Bateria não 
recarregável de 

20Ah

Da rede  
de energia 
para DC

Abrigo Passivo de 
Radiação com Aspiração 
por Ventoinha

Abrigo 
de Radiação

Sensor Sem 
Abrigo
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Sem 
necessidade 
de proteção 

Fique em 
casa

Proteção 
essencial 

Alguma 
proteção

necessária 

Extra 
proteção

necessária 

Índice UV

Moderado Muito Alto Alto ExtremoBaixo

Radiação Solar 

A radiação solar total, os raios diretos e difusos, incidentes em 
uma superfície horizontal, são definidos como radiação global 
de ondas curtas ou irradiação de ondas curtas, e é expressa 
em Watts por metro quadrado. As aplicações típicas dos 
piranômetros incluem a medição da radiação de ondas curtas 
para redes de meteorologia agrícolas, ecológicas e hídricas, 
e matrizes de painéis solares. A radiação solar é usada com 
frequência em modelos de evapotranspiração.

Os modelos de célula de silício e piranômetros de termopilha da 
Apogee possuem classificação ISO 9060:2018 Classe C. Modelos 
de sensores de radiação solar com células de silício são excelentes 
para aplicações que não requerem a alta precisão e custo de 
um piranômetro de termopilha. Eles possuem custo mais baixo 
e tempo de resposta mais rápido, mas apresentam maior erro 
em condições nubladas. Os piranômetros de termopilha da 
Apogee apresentam estrutura preta do detector de termopilha, 
proporcionando uma resposta espectral muito mais abrangente 
e uniforme para um melhor desempenho em todas as 
condições atmosféricas, comparando-se favoravelmente com 
piranômetros de termopilha de Classe A por uma fração do 
custo.

Radiação Líquida 

Radiação líquida é a principal fonte de energia para os 
processos físicos e químicos que ocorrem na interface entre 
a superfície e a atmosfera, incluindo a fotossíntese e a 
evapotranspiração. O NET radiômetro SN-500 da Apogee é 
um instrumento de quatro componentes com piranômetros 
e pirgeômetros individuais voltados para cima e para baixo 
e cálculo embutido de ondas curtas, ondas longas líquidas e 
radiação líquida total.

Monitoramento de Radiação UV

A Radiação Ultravioleta (UV) constitui a porção do 
espectro eletromagnético que vai de 100 a 400 
nm, e é classificada em três tipos, dependendo do 
comprimento de onda: UV-A (315 a 400 nm), UV-B 
(280 a 315 nm) e UV-C (100 a 280 nm). O espectro 
com ação de eritema fornece uma representação 
aceita internacionalmente da efetividade de 
comprimentos de onda para induzir eritema na 
parte UV do espectro, formando a base do índice 
UV utilizado em informações de saúde pública. 
As aplicações típicas de sensores UV incluem o 
fornecimento de informações de saúde pública 
em tempo real, medição de radiação UV total em 
ambientes externos ou em uso de laboratório com 
fontes de luz artificial (ex. lâmpadas germicidas). 

Iluminância

Iluminância é a medida da energia incidente 
sobre uma superfície, influenciada pela resposta 
do olho humano, que é sensível a radiação entre 
380 e 780 nm mas principalmente à faixa central 
próxima de 555 nm. Os sensores que medem a 
iluminância recebem muitos nomes, incluindo 
sensores de iluminação, radiômetros fotométricos, 
sensores fotópicos e sensores de lux. A iluminância 
é quantificada em unidades de lux ou footcandles 
(velas-pés). Aplicações típicas de sensores de 
iluminância incluem a determinação de níveis de 
iluminação ótimos em ambientes internos, áreas 
públicas e instalações esportivas.

Sistema de Luz & Radiação
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SNiPs
de Radiação SNiP-NRA SNiP-SR5 SNiP-SR1 SNiP-LUX SNiP-UV SNiP-UVI

Medidas 
obtidas pelo 
SNiP 

Radiação 
Líquida

Radiação 
Solar

Radiação 
Solar Iluminância UVA

e UVB Índice UV

Sensor SN-500 SP-510 SP-110 SE-202 SU-200 SKU-440

Unidade da 

Medida  
W mˉ² W mˉ² W mˉ² Lux

W mˉ² 
ou μmol 
mˉ² sˉ¹ 

Índice UV

Faixa de 

Medição 
-200~+200 
W mˉ²**
0~+2000 
W mˉ²^

 

385 
~2105nm

360 
~1120nm

0 
~5000 
lux †

250 
~400nm

0 
~20UVI

Node do SNiP S-NODE AD-NODE* AD-NODE* AD-NODE* AD-NODE* MFR-NODE

Suporte / 
Alimentação

SPLM7, 
AM-500 / 

SP10
AL-120

SPLM7, 
AL-120 / 
SP10

** Irradiação de Ondas Longas Líquida ^ Irradiação de Ondas Curtas Líquida
* MFR-NODE para comunicações LTE Cat M1/Cat NB1
† Opção para 0-150.000 lux sob demanda
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A capacidade de prever enchentes, planejar medidas contra 
secas e de cuidados com ecossistemas aquáticos requer a 
quantificação do ciclo hidrológico e a medição precisa da água 
da superfície e das reservas de água no subsolo. O fornecimento 
de água potável para consumo depende de nossa compreensão 
e de nossos esforços para proteger nossos recursos hídricos das 
fontes de poluição.

A modelagem hidrológica está cada vez mais adotando uma 
abordagem baseada em dados, capturando um número maior 
de variáveis hidrológicas em uma resolução temporal maior, e 
assim reduzindo tanto o tempo necessário para desenvolver o 
modelo quanto a precisão dos dados fornecidos. 

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 hidrológico 
contínuo. 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 Hidrológico

MFR-NODE da ICT 
pg. 76

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

Suporte em Bóia 
pg. 59

Temperatura THERM-SS da ICT pg. 14 
Sensores de Qualidade da Água - 

Salinidade/Sólidos Dissolvidos Totais 
- TDS/Condutividade pg. 58 
Termistor de Corda pg. 59

Dados em Formato Aberto 
compatíveis com Conectividade 

Flexível (pg. 74-75)
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Circunstâncias do projeto

Na coleta, o recrutamento de ostras e outros invertebrados 
indesejados (incluindo cracas, mexilhões e piúras) no 
cultivo de ostras é um grande desafio à produção e causa 
a redução no crescimento das ostras cultivadas e aumento 
dos custos com a remoção da captura incidental.

Os produtores utilizam a secagem como método mais 
comum para reduzir a captura incidental, o que envolve a 
remoção das ostras da água por vários dias com o objetivo 
de matar a captura incidental, permitindo que as ostras 
cultivadas maiores sobrevivam. A secagem representa um 
risco à saúde das ostras, e a exposição a altas temperaturas 
pode levar à mortalidade das ostras ou alta taxa de stress 
e crescimento reduzido.

Produtores de ostras locais identificaram que regimes 
otimizados de secagem das ostras reduzem o stress 
com benefícios significativos à produção, reduzindo a 
mortalidade das ostras, aumentando o crescimento e 
reduzindo os custos de trabalho.

Solução de Monitoramento e Rede 

Em agosto de 2020, a Hunter Local Land Services instalou 
uma rede de sensores no Lago Wallis como parte do 
projeto Climate Ready Aquaculture, subsidiado pelo 
programa National Landcare do governo australiano. Com 
o suporte do MFR-NODE e comunicações LTE Cat M1/Cat 
NB1/EGPRS, além de registros em cartão SD local, foram 
instalados os sensores:

• THERM-SS para temperatura da água;

• THERM-EP com Abrigo Passivo contra Radiação 
para temperatura do ar;

• AWQ-C4E para salinidade e temperatura;

• ATMOS-41 para monitoramento de microclima.

Os suportes foram montados utilizando a infraestrutura 
existente da fazenda, e uma instalação foi ancorada em 
uma Boia de Dados da ICT. 

O armazenamento de dados em nuvem e a visualização 
através da plataforma da web ICT Dataview agora permite 
que os produtores monitorem as condições na escala de 
locação em tempo real. Uma pesquisa da Universidade 
de Newcastle e do DPI Fisheries com o objetivo de 
compreender a ligação entre as condições ambientais e 
a saúde das ostras vai ajudar os produtores a avaliar as 
condições em tempo real e a tomar decisões precisas e 
específicas para o local reduzindo a captura incidental 
e mantendo a saúde das ostras. Os dados da rede de 
sensores continuarão a ser disponibilizados livremente 
aos produtores e outros interessados nas condições do 
estuário.

57
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Oxigênio Dissolvido 

Oxigênio dissolvido (OD ou DO) se refere ao nível de oxigênio 
livre, que não está formando um composto, presente na 
água, e é um fator crítico na capacidade que um ecossistema 
aquático possui de suportar organismos vivos. A tecnologia 
ótica rapidamente se tornou um método preferencial para 
medição de OD por sua precisão vantajosa em comparação 
com sensores eletroquímicos no que se refere a obstruções e 
variações de longo prazo. 

Condutividade (Salinidade)

A condutividade elétrica pode ser utilizada para determinar 
a concentração de soluções, detectar contaminantes e 
determinar a pureza da água. Existem dois tipos de medição 
de condutividade: por contato e indutiva. A escolha do 
tipo a utilizar depende da quantidade de condutividade, 
da corrosividade do líquido e da quantidade de sólidos em 
suspensão. O método indutivo geralmente é melhor quando 
a condutividade é alta, o líquido é corrosivo ou há presença 
de sólidos em suspensão. A condutividade, em conjunto com 
a temperatura, também permite calcular a salinidade. 

pH e Potencial Redox 

O valor do pH descreve a atividade de íons de hidrogênio 
em soluções aquosas tipicamente em uma escala de 0 a 14, 
a partir da qual os líquidos são caracterizados como ácidos, 
alcalinos ou neutros. Em amostragem e monitoramento 
ambiental, valores de pH altos ou baixos podem ser indicativos 
de poluição. O método potenciométrico de medição de pH 
é utilizado pela maioria dos fabricantes mais importantes de 
sensores.

Turbidez

Turbidez é a medição da clareza da água. Sedimentos 
em suspensão, como partículas de silte, argila e areia 
frequentemente se misturam à água a partir de 
solos revolvidos, podendo conter poluentes como 
fósforo, pesticidas e metais pesados que afetam 
negativamente o ecossistema aquático. Sensores 
de turbidez medem em Unidades de Turbidez 
Nefelométricas (NTU, do inglês Nephelometric 
Turbidity Units) ou Unidades Nefelométricas de 
Formazina (FNU, do inglês Formazin Nephelometric 
Units). Por causa das diferentes fontes de luz utilizadas 
por cada uma destas medições, os resultados não são 
diretamente comparáveis.

Boia de Dados de monitoramento de qualidade da água com 
base em CATM1 instalada na costa do Centro-Norte de Nova 
Gales do Sul, Austrália.

Monitoramento de Qualidade da Água 
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Termistor de Corda

Termistor de Corda - a corrente TMC-SDI para medição de 
temperatura de precisão da ICT International é um equipamento 
altamente versátil para monitorar perfis aquáticos e de solo em 
arranjos lineares ou em formato de estrela.

A temperatura é medida por até 48 sensores de alta precisão 
com calibração de fábrica distribuídos em um cabo com 
comprimento de até 500 m; com capacidade para suportar até 
10 bar de pressão, o TMC-SDI pode realizar medições até uma 
profundidade de água de 100 m.

Boia de dados da ICT 
• Até quatro portas para sensores; Haste de suporte opcional para medições atmosféricas;
• 3x suportes para painéis solares de 10W a 20W;
• Múltiplos pontos de ancoragem, pontos de içamento e de amarração a embarcações 

de serviço;
• Escotilha IP 67 grande para monitoramento de elementos eletrônicos e apoio a 

sistemas de bateria.

SNiPs Aquáticos SNiP-DOT SNiP-pHR SNiP-NTU SNiP-SAL SNiP-SAL2

Medidas obtidas 
pelo SNiP  

O2 Dissolvido / 
Temperatura

pH/Redox/
Temperatura

Turbidez/
Temperatura

Salinidade, TDS
Condutividade,
Temperatura

Salinidade, 
Condutividade, 
Temperatura

Sensor AWQ-DO AWQ-pH AWQ-NTU AWQ-C4E CTZN

Unidade da 

Medida  
mg/L ou ppm 
ou %, °C

pH, mV, 
°C

NTU, 
°C

g/kg, ppm, 
mS/cm, °C

g/kg, mS/cm,  
°C

Faixa

0-20mg/L,
ou ppm, 

ou 0~200%, 
0°C~50°C

0~14pH,
-1000~ +1000mV,

0°C~50°C

0~4000 NTU 
em 5 faixas,

0°C~50°C

5~60 g/kg 
0~133,000 ppm 
0~200mS/cm^
0~50 °C

5~60 g/kg 
0~100mS/cm
0~40 °C

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

SNiP Suporta Até  3 Sensores de Qualidade da Água

Alimentação / 
Suporte Painel Solar SP10 / Suporte para Painel Solar SPLM7, Suporte para Boia Opcional

Boias de Dados

MFR-NODE
da ICT
pg. 76

Suporte de 
Bóia pg. 59

Termistor de 
Corda para 

Temperatura 
pg. 59
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Sensores Ultrassônicos

Instrumentos ultrassônicos para nível de água 
utilizam ondas sonoras na faixa de frequência entre 
~20-200 kHz para determinar o nível de fluído. 
Um transdutor emite ondas sonoras diretamente 
através da superfície da água, que então reflete 
um eco destas ondas de volta para o transdutor. 
O transdutor realiza cálculos para converter a 
distância percorrida pela onda em uma medida de 
altura, e assim a distância da superfície da água.

A precisão dos sensores ultrassônicos pode ser 
afetada por condensação no transdutor e por altas 
concentrações de sedimentos finos em suspensão, 
que podem dispersar e absorver o pulso sônico.

Sensores ultrassônicos podem ser utilizados em 
algumas aplicações de águas superficiais e para 
monitoramento de tanques.

Transdutores de Pressão Submersíveis 

Transdutores de pressão submersíveis (SPT, do inglês 
Submersible Pressure Transducers) ficam submersos a uma 
profundidade fixa abaixo da superfície da água e medem a 
pressão hidrostática equivalente a coluna d´água acima do 
diafragma do sensor para calcular a profundidade total do 
líquido. Sensores de pressão ventilados, que utilizam um 
cabo ventilado para conectar a base do transdutor de pressão 
à pressão atmosférica, compensam as mudanças de pressão 
barométrica na superfície.

Variações na precisão das medições dependem do modelo 
de sensor de pressão utilizado, a precisão de alguns sensores 
sendo reduzida por variações na temperatura, não linearidade 
e histerese, além da flutuação de longo prazo. O potencial de 
obstruções do sensor também deve ser considerado antes de 
instalar um SPT.

SPTs podem ser utilizados em uma vasta gama de aplicações, 
incluindo águas superficiais e subterrâneas e tanques.

Monitoramento de Nível de Água 

NODE 
da ICT pg. 76-77

ICT 
LVL-NODE 

pg. 79

Nível/
Temperatura 

da Água pg. 60
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SNiPs de Nível 
da Água

SNiP-NPT SNiP-TPT SNiP-SPT

Medidas obtidas 
pelo SNiP  

Nível 
da Água 

Nível 
da Água 

Nível da Água / 
Temperatura

Sensor/
Dispositivo

Keller 
Nanolevel TRAFAG Stevens SmartPT

Unidade da 

Medida  
m m m, °C

Faixa 0 a
1m

0 a 5m  

Opções 
Personalizadas: 

0 a 1, 
10, 20m

0 a 4m  

Opções 
Personalizadas: 
0 a 10, 20, 40, 

ou 100m

Precisão ±0,25% da 
escala total

± 0,5% da 
escala total

± 0,1% da  
escala total

Node do SNiP AD-NODE S-NODE

Suporte / 
Alimentação SPLM7 / SP10
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Fluxo de Canal Aberto

O SVR-100 é um sensor de velocidade tipo radar 
sem contato para a superfície da água, desenvolvido 
para medir o fluxo em canais abertos e rios em que 
se precisa de dados confiáveis sobre a velocidade 
continuamente, durante enchentes ou períodos de 
alta concentração de sedimentos em suspensão.

Amostragem 
Automática 
para Análise 

SNiP-RMS para Monitoramento e 
Amostragem de Escoamento

A Calha RBC da ICT International foi desenvolvida para medir 
a taxa de fluxo em canais de irrigação ou sulcos pequenos, 
geralmente de terra, e é ideal para utilização em projetos de 
monitoramento de Escoamento em Bacias Hidrográficas e na 
Borda dos Talhões. 

Construídas em aço inox, altamente portáveis e extremamente 
precisas, as Calhas RBC da ICT International possuem precisão 
de fluxo de vazão livre de ±5%.  A guia de medição interna 
traz um transdutor de pressão submersível e uma entrada de 
extração de amostras.

Calhas RBC

Código
da Calha

Fluxo Min.
L/seg 

Fluxo Max.
L/seg 

Precisão Tamanho 
Aproximado (mm)

RBC-50 0,0367 1,432 ±5% 250x 110x 85

RBC-100 0,4255 8,155 ±5% 500x 220x 170

RBC-200 1,057 49,08 ±5% 1000x 440x 340

*Todas as Calhas são em Aço Inox

SNiP-FFM

Medidas Nível de Água de Vazão

Sensor Acculevel

Unidade da 
Medida mH20 m3/seg

Faixa 0~100mbar, Dependendo da Calha

Precisão ±2,5FS  ±5%

Node do SNiP MFR-NODE

Extensões Chuva, Qualidade da Água

Especificações do Sensor SVR100

Faixa de Medição  0,08~15m/s 
(0,26~49ft./s)

Resolução 0,1 mm/s, (0,0001 ft)
Precisão ±2% do valor medido
Node compatíveis MFR-NODE, S-NODE

Monitoramento e Amostragem de Escoamento

Monitoramento de Fluxo & 
Qualidade da Água  pg. 62

Pluviômetro 
PRP-02  
pg. 45
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Contador de Bandeja Basculante Fechada com Amostragem

Códigos de 
SNiP de 
Escoamento

Volume de 
Bandeja 
Basculante

Litros 
de Fluxo

Material Tamanho 
Aproximado

TCP2 0,1L 2L/Min PC 23x 22x 19/12cm

TB05L 0,5L 25L/Min PVC 39x 39x 23,5cm

TB1L 1,0L 25L/Min PVC 39x 39x 23,5cm

*Todos os SNiPs de Escoamento incorporam um AD-NODE
PC = Policarbonato, PVC = Policloreto de Vinila

Medidores de Fluxo Basculantes

O TB0.5L e o TB1L são utilizados para medir o fluxo de 
água na saída de uma tubulação ou dreno. Ambos são 
fabricados em plástico e revestidos em aço. Robustos 
e fáceis de limpar, são perfeitamente adequados 
para medições de fluxo em águas carregadas de 
sedimentos ou depósitos de hidróxido de ferro. 

Contadores Basculantes em 
Policarbonato 

Contadores basculantes em policarbonato com bandeja 
basculante com volume de 0,1L são particularmente 
adequados para determinar taxas de fluxo baixas 
e podem ser utilizados para uma descarga máxima 
de até 5 L/min. Eles representam uma alternativa de 
custo reduzido aos contadores basculantes V2A porém 
também oferecem a mesma resistência a intempéries. 
Além disso, ao contrário dos contadores basculantes 
V2A, são seguros para uso com produtos alimentícios, 
podendo desta forma ser utilizados em instalações de 
água potável. Uma amostra de 1% do volume pode ser 
coletada pelo frasco de PE de 250 ml a cada movimento 
de báscula. 

Pressão & Fluxo em Sistema de Irrigação / Escoamento

Sistema de Fluxo de 
Água da Tubulação 
do Sistema de 
Irrigação

Monitoramento 
da Captação 
de Irrigação 

& do Sistema de Irrigação

Sondas de 
Umidade do 
Solo MP406 

pg. 6-7

Especificações do 
Medidor de Fluxo HC-075 HC-100 HC-150 HC-200 

Tamanho do Tubo 20mm  25mm 40mm 50mm

Fluxo Mínimo (l/min) 0,83 1,16 3,33 7,5

Fluxo Máx. (l/min) 60 110 250 400

Leitura do Mostrador 
- 1 pulso /1L /10L  /10L /10L

Node compatíveis MFR-NODE, AD-NODE

Especificações do  
Sensor de Pressão Modelo OsisSense XM

Faixa de Configuração 
de Pressão 0-100 PSI

Precisão ±0,3%

Tipo de conexão 1/4" - 18 NPT (macho) 

Node compatíveis MFR-NODE, AD-NODE

Pressão & Fluxo em Sistema de Irrigação

Monitoramento de fluxo e pressão linear para:

• Taxa de fluxo;  
• Medição de fluxo totalizado; 
• Alarme de interrupção de linha; 
• Manutenção de bombas e filtros.

Pressão de Água 
da Tubulação  
do Sistema  
de Irrigação

MFR-NODE
da ICT
pg. 76

Medidor de Fluxo 
de Seiva SFM1x
pg. 22
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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.
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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.

S
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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.

LV
L
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