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

Circunstâncias do projeto Resultados

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

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

Monitoramento e solução de rede

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MFR-NODE 
da ICT
pg. 76

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

Medidas obtidas  
com o SNiP  VWC % VWC %

VWC % / 
Permissividade 
/ CE da massa 

de solo/ 
Temperatura/ CE 
da Água no Poro 

do Solo

Sensor/Dispositivo
(Princípio de Medição)

MP406
(ADR)

MP306
(ADR)

TDR-315L
(TDR)

Calibração Solos Minerais &
Orgânicos

Solos 
Minerais

Unidade da Medida  VWC % VWC %

VWC % / µS /
cm (massa de 

solo)

°C / µS /cm 
(Água no Poro 

do Solo)

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

Capacidade de Sensores 
por SNiP Até  4 Até  4 Até  4

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

Extensões de Parâmetros 
Opcionais para o SNiP:

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

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

Monitoramento de Gramado Desportivo

SNiP-SMT

Medidas obtidas 
pelo SNiP  VWC % / CE Temperatura

Sensor/Dispositivo
(Ponto único) SMT-100

Unidade da Medida VWC % / °C 

Node do SNiP S-NODE

Capacidade de Sensores 
por SNiP Até  4 (STD)*

*SNiP personalizado comporta mais sensores  

Umidade do Solo: TDT 

S-NODE da ICT 
pg. 77

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

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

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

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

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

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

SNiPs ENVIROPRO SNiP-EP4 SNiP-EP8 SNiP-EP12

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

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

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

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

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

Capacidade de Sensores por SNiP Até  4 Até  4 Até  4

Suporte / Alimentação SPLM7 / SP10

Umidade do Solo: Capacitância

EnviroPro Multi-
Profundidades para 

Temperatura e VWC%  
pg. 9

S-NODE 
da ICT 
pg. 77
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Circunstâncias do projeto 

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

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

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

Projeto de Irrigação de Parques Inteligentes 

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

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

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

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

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

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

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

11

Sondas de Umidade do Solo 
MP406 

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

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

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

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

Tensiomark para Potencial Mátrico 
do Solo

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

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

Tensão, Sucção & Potencial Mátrico do Solo

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

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

SNiP-GT3 SNiP-SMP

Medidas obtidas pelo 
SNiP  

Potencial 
Hídrico do Solo

Potencial 
Mátrico & 

Temperatura do 
Solo

Sensor/Dispositivo GT3-15 Tensiomark

Unidade da Medida kPa pF & ˚C

Faixa -100~ 
+100kPa

0~1.000.000kPa
-40~+80˚C

Precisão ±2kPa (1%  de 
toda a gama)

±3kPa 
& 5% FS

Node do SNiP MFR-NODE S-NODE

Capacidade de 
Sensores por SNiP Até  2 Até  4

Suporte / Alimentação SPLM7 / SP10

Expansão do Sistema Umidade do Solo, 
Precipitação

Umidade do 
Solo

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

ICT2725L06NG *  (15cm profundidade no solo)

ICT2725L12NG * (30cm profundidade no solo)

ICT2725L18NG * (45cm profundidade no solo)

ICT2725L24NG * (60cm profundidade no solo)

ICT2725L36NG * (90cm profundidade no solo)

ICT2725L48NG * (120cm profundidade no solo)

ICT2725L60NG * (150cm profundidade no solo)

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

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

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

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

Temperatura do Solo

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

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

SNiP-STP SNiP-STP1 SNiP-SHF

Medidas obtidas Temperatura 
do Solo

Temperatura 
do Solo

Fluxo de 
Calor no Solo

Sensor THERM-SS ST01 
(PT100)

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

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

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

Precisão ±0,5°C  
a 25°C

±0,2°C
a 25°C

±3% a 5°C
±5% 

Calibração 
Personalizada

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

Suporte / 
Alimentação SPLM7 / SP10

Extensões 
Opcionais do SNiP

Umidade do Solo / 
Precipitação

Radiação 
solar

Fluxo de Calor & Temperatura do Solo 

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Sonda de Umidade do 
Solo MP406 pg. 6

Fluxo de Calor no 
Solo  HFP01 pg. 14

Temperatura 
THERM-SS pg. 14

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

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

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

SNiPs de Solo SNiP-ASO

Medidas obtidas Oxigênio do solo %

Sensor SO-411-SS

Capacidade de Sensores por SNiP Até  4

Unidade da Medida  % [O2]

Repetibilidade de medição <1%

Node do SNiP S-NODE

Suporte / Alimentação SPLM7 / SP10 / AO-001

Extensões Opcionais 
do SNiP

Umidade do Solo / 
Temperatura

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

Oxigênio no Solo

S-NODE 
da ICT 
pg. 77

Oxigênio no Solo da 
Apogee SO-411-SS 

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

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

Lisímetro de Linha (Ground Strip)

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

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

Lisímetro GroundTruth Autosampler (Amostrador Automático)

Monitoramento da Drenagem de Nutrientes do Solo

Sondas de 
Umidade do Solo 

MP406 pg. 6-7

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76
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Lisímetro GroundTruth GTLA

Comparação entre Tamanho & Área de Lisímetros

Lisímetros de Coluna Padrão

(25cm)
0,05m2

(10m)
4,0m2

Capilar

(50cm)
0,2m2

SNiP-GLD-ML SNiP-GLH-ML

Medidas obtidas 
pelo SNiP

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

Sensores
1x Lisímetro Gee, 

1x TPT Transdutores de pressão 
submersíveis 

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

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

0-173mm de drenagem;
0-1 bar

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

Node do SNiP MFR-NODE S-NODE

Opções de 
Comunicação Padrão 
do Node

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

Suporte / 
Alimentação

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

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

Extensões Opcionais 
do SNiP:

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

Velocidade da Seiva

(c
m

/h
r)

(L
/d

ia
)

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

Possibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambientalICT  INTERNATIONAL26

https://www.ictinternational.com


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 

Possibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambientalICT  INTERNATIONAL30

https://www.ictinternational.com


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

39ICT  INTERNATIONALPossibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambiental

https://www.ictinternational.com


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

Pe
rd

a 
de

 á
gu

a 
ac

um
ul

ati
va

 (L
itr

os
)

Ve
lo

ci
da

de
 d

o 
pu

ls
o 

de
 c

al
or

 
ac

um
ul

ad
a 

(c
m

 h
-1

)

Velocidade do pulso de calor 
acumulada

Perda de água acumulativa

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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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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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

Monitoramento de Qualidade da Água em Sistemas de Aquicultura
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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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Ambientes urbanos construídos são em geral ambientes 
experimentais extremos, mais notadamente em termos de 
temperatura, umidade, poluentes do ar, radiação ultravioleta 
(UV) e ruído. Fontes domésticas e industriais, principalmente o 
tráfego de veículos automóveis, são responsáveis por uma gama de 
emissões de poluentes e de ruídos que afetam a qualidade de vida 
em ambientes urbanos. Os dados ambientais são uma ferramenta 
de tomada de decisões que fornecem informações necessárias 
para melhorar a qualidade de vida em ambientes urbanos.

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 permitem medições precisas em tempo real 
para o monitoramento 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 Urbano e Industrial

Dendrômetro de 
Cinta DBV60 pg. 28

Umidade do Solo para 
Calçamentos Permeáveis 

MP406 pg. 6-11

Medidor de Fluxo de Seiva 
SFM1-X (LoRaWAN) para Saúde 
de Árvores Urbanas  pg. 22

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Umidade do Solo para 
Espaços Verdes 
pg. 8 SMT-100

Estação IMS305 
Estação Meteorológica para 
Monitoramento de Qualidade 
do Ar Urbano & Ruído em 
Estradas  pg. 65

Temperatura de Superfícies pg. 67
(Estradas/Calçadas/Edificações)

Dados em Formato Aberto 
compatíveis com Conectividade 

Flexível (pg. 74-75)



Estação Meteorológica Industrial IMS305

As estações meteorológicas multi-parâmetros IMS305 foram 
desenvolvidas especificamente para aplicações urbanas e 
industriais. A IMS305 mede temperatura, umidade relativa, 
pressão, ruído, velocidade do vento, direção do vento, PM2,5 
e PM10 em um gabinete com proteção contra radiação com 
ventilação. O porte pequeno e a eficiência energética da 
IMS305 a tornam ideal para ambientes urbanos, redes de 
qualidade do ar, locais de construção e mineração, e outras 
aplicações de rede. Desenvolvida para máxima portabilidade 
e capacidade de serviço, a IMS305 pode ser instalada 
rapidamente e montada em um tripé ou mastro de veículo. 
Com caixa de proteção com grau industrial e sem partes 
soltas, a IMS305 oferece operações de campo de longo prazo 
e sem manutenção. 

Estação Meteorológica Industrial IMS202 

A IMS202 foi desenvolvida como uma solução livre de 
instalação para determinar a fonte provável de incidentes de 
qualidade do ar, poeira, incêndios ou odores. Trazendo um 
anemômetro sônico e sensores PM2,5 e PM10, a IMS202 é 
ideal para uso em aplicações de conformidade regulatória, 
responsabilidade corporativa e melhoria de processos para 
determinar a fonte provável de incidentes de qualidade do ar, 
poeira, incêndios ou odores.

Monitoramento da Qualidade do Ar: Tamanho de Partículas & Ruído 

Especificações das Estações Meteorológicas Industriais IMS

Medidas obtidas - Princípio de Medição Faixa Precisão Resolução IMS202 IMS305

Velocidade do Vento - Ultrassônica 0~60m/seg ±3% 0,1m/seg Y Y

Direção do Vento - Ultrassônica 0°~360° ±3° ±1° Y Y

Temperatura °C - Resistência de Platina -40°C~+60°C ±0,3°C 0,1°C - Y

Umidade Relativa % - Capacitância 0~100% Rh ±2% Rh 1% Rh - Y

Pressão Barométrica - Piezoresistivo de Silício 10~1300Pa ±1hPa 0,1hPa - Y

Ruído – Microfone Capacitivo 
(*simula o ouvido humano) 30~130dB ±1,5dB Valor 

A-weighted* Y Y

Partículas PM2,5/10 – Dispersão a Laser 0~1000μg/m3 ±10μg/m3 ou 15%  0,3μg/m3 Y Y

SNiP-IMS202 SNiP-IMS305

Sensor  IMS202 IMS305

Node do 
SNiP S-NODE MFR-NODE

Suporte / 
Alimentação SPLM7/SP10 SPLM7/SP10

Extensões 
Disponíveis - Chuva RIM-7499-BO Pg. 45 

Radiação Solar SP-510 Pg. 54

Extensões para o SNiP-IMS305

MFR-NODE 
da ICT 
pg. 76

Estação Meteorológica IMS305 
para Qualidade do Ar Urbano & 
Ruído em Estradas 

Pluviômetro 
RIM-7499-BOM pg. 45

Radiação Solar 
SP-510 pg. 54-55
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Monitoramento de Qualidade do Ar: Gases & Oxigênio

Aplicação:

 □ O2 em ambientes industriais/controle climático;
 □ Experimentos laboratoriais;
 □ Monitoramento de taxas de respiração através da 

medição do consumo de O2 em câmeras herméticas;
 □ Medição de gradientes de O2 em solo / meios porosos.

Sensor de Oxigênio

Sensor de Oxigênio com Termistor de Referência de Resposta 
Rápida: O SO-421 possui um tempo de resposta de apenas 14 
segundos e possui um termistor para corrigir alterações de 
temperatura e um aquecedor por resistência para aumentar a 
temperatura da membrana em aproximadamente dois graus 
acima da temperatura ambiente para impedir a ocorrência de 
condensação na membrana de Teflon e o bloqueio do meio 
de difusão do sensor. 

Estão disponíveis duas opções de cabeçote: um cabeçote de 
difusão que cria um pequeno bolso de ar para medição em 
meios porosos e um cabeçote de fluxo com dois adaptadores 
para encanamentos que permite a medição de gases sendo 
bombeados através de tubulação.

SNiP de Oxigênio SNiP-AAO

Medidas obtidas Oxigênio %

Sensor SO-421-SS

Capacidade de 
Sensores por SNiP Até  4

Unidade da Medida  % [O2]

Repetibilidade da Medição <1%

Node do SNiP S-NODE

Suporte / Alimentação SPLM7/SP10 / 
AO-001/A0-002

Extensões Opcionais 
do SNiP

Temperatura 
Ambiente, Umidade

 □ Monóxido de carbono;
 □ Amônia;
 □ Dióxido de nitrogênio;
 □ Sulfeto de hidrogênio;
 □ Dióxido de enxofre;
 □ Etileno.

Detecção de Gás 

A linha de sensores de gases GDA-2500 apresenta 
um módulo de sensor eletroquímico com 
compensação de temperatura e fácil reposição. Os 
componentes eletrônicos do sensor são instalados 
em um gabinete de plástico robusto tolerante ao 
sol com classificação IP56; o cabeçote do sensor 
e seus componentes eletrônicos são instalados 
em um gabinete de metal com classificação IP53. 
Os sensores vêm testados e pré-calibrados sob 
condições laboratoriais controladas de fábrica.

SNiPs de Gases SNiP-Co SNiP-NH3 SNiP-NO2 SNiP-H2S SNiP-SO2 SNiP-C2CH4 SNiP-CI2

Medidas
obtidas

Monóxido 
de carbono Amônia Dióxido de 

nitrogênio
Sulfeto de 
hidrogênio

Dióxido de 
enxofre Etileno Cloro

Sensor GDA-2525 GDA-2526 GDA-2527 GDA-2529 GDA-2530 GDA-2535 GDA-2531

Faixa 0-200ppm* 0-1000ppm* 0-30ppm 0 -100ppm 0 -10ppm 0-200ppm 0-10ppm

Precisão < 0,5% F/S 

Node do SNiP MFR-NODE

Suporte / 
Alimentação Suporte de montagem CH-24 / NMB2-GS para pacote integrado de node e sensor de gás. 

* Faixas mais baixas disponíveis.
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Pacote de Monitoramento de Energia Solar PV

Um pacote de monitoramento PV (fotovoltaico), para 
monitorar recursos de energia solar, otimizar a colocação de 
painéis para máxima eficiência, monitorar o desempenho de 
sistemas fotovoltaicos e determinar a localização. O pacote 
inclui uma braçadeira para suporte, sensor de temperatura 
PRT de Classe A atrás do painel com fita Kapton, abrigo 
termométrico com aspiração por ventoinha e conversor 24 
V-12 V DC, e sensor de temperatura do ar PRT de Classe A 
com adaptador para porta TS-100.

Radiômetro Infravermelho para Medição 
Meteorológica em Estradas 

O novo radiômetro infravermelho para medição 
meteorológica em estradas da Apogee foi desenvolvido para 
medir a temperatura da superfície de estradas. O exclusivo 
campo de visão horizontal (FOV, do inglês Field Of View) foi 
desenvolvido para medir estradas com largura de 6m quando 
instalado a uma altura de 3,5m e distância de 7m em ângulo 
descendente de 70°. Também está incluído um abrigo solar 
de comprimento estendido, para impedir o acúmulo de neve 
sobre o sensor.

 SNiP-PVM

Medidas 
obtidas pelo 
SNiP

Irradiância Global Horizontal 
(GHI) ou Irradiância no Plano 

Inclinado (PoA),  
Temperatura atrás do Painel, 

Temperatura do Ar

Sensores SP-214, CS240, ST-150

Node do SNiP AD-NODE

Alimentação 
/ Suporte

SP10 / SPLM7, 
TS-100 Proteção contra Radiação 
com Aspiração por Ventoinha, 

AL-120

Opcional: Pluviômetro, Piranômetro

SNiP de Estrada SNiP-SI4

Medidas obtidas Temperatura da Superfície da 
Estrada

Sensores Radiômetro Infravermelho de 
Superfície SI-4HR-SS

Campo de Visão 16° Horiz. 5° Vert.

Incerteza de Calibração <±5°C

Node MFR-NODE

Capacidade de Sensores 
por SNiP Até  o total de 4 Sensores

Alimentação / Suporte SP10 / SPLM7, AM-220

Opcional: Radiação Solar, Molhamento da Superfície, 
Chuva, Temp. Ambiente, Velocidade/Direção do Vento

Monitoramento de Temperatura Urbana/Industrial
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Fluxo de Calor 

A transferência de calor ocorre por causa de diferenças de 
temperaturas, com o calor fluindo de uma fonte para um 
receptor, de um ambiente quente para um frio. Sensores 
de fluxo de calor medem a transferência de calor, o fluxo de 
energia para ou através de uma superfície (W/m²) que resulta 
de fontes de calor por convecção, radiação ou condução.

Fluxos de calor convectivos ou condutivos são medidos 
permitindo que este fluxo de calor passe através de um sensor 
específico. Estes sensores fornecem uma medição local da 
resistência térmica dos materiais, conhecida comumente 
como valor R sendo, desta forma, uma ferramenta importante 
no estudo da dinâmica térmica das edificações.

O SNiP-HFP é equipado com uma Placa de Fluxo de Calor 
HFP01 da Hukseflux e dois termistores de superfície para 
medições de temperatura diferenciais.

Medição da Temperatura da 
Superfície

A ICT International oferece sensores de temperatura 
de superfície com e sem contato (temperatura 
por infravermelho). Sensores de superfície com 
contato medem a temperatura através de contato 
físico. Termômetros infravermelhos (IR) medem a 
temperatura das superfícies a distância, medindo 
a amplitude da energia IR que é irradiada pela 
superfície.

RTD de Superfície de Platina com placa de contato 
de metal e fibra de isolamento de alto desempenho 
colada sobre o sensor com opções de suporte por 
colagem, parafusos ou fita.

• Ampla faixa de temperatura;
•  Não invasivo;
• Sensor selado contra condensação ou 

ambientes úmidos;
• Estável: variação de < ±0,05°C em 5 anos;
• Peças montadas permanentemente.

SNiPs de Temperatura SNiP-HFP SNiP-AT

Medidas obtidas pelo SNiP Fluxo de Calor Temperatura Ambiente

Sensores/Dispositivo 1x HFP01, 2x THERM-SS THERM-EP

Unidades da Medida W/m2 °C

Faixa de Medição -2000 a +2000 W/m² -40°C a +80°C

Precisão ± 3 % ±0,5°C a 25°C

Node do SNiP MFR-NODE AD-NODE

Extensões para o SNiP Temperatura da Superfície

Suporte / Alimentação CH24 Abrigo Termométrico Passivo

Monitoramento de Temperatura Urbano/Industrial

MFR-NODE
da ICT 
pg. 76

Hukseflux Fluxo 
de calor HFP01 

pg. 68

THERM-SS pg. 14
Temperatura
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69

Em colaboração com a Z-NET de Uralla, a ICT International 
vem trabalhando para avaliar a eficiência com a qual 
moradias de várias eras do design utilizam a energia para 
obter e manter o conforto térmico, em comparação com 
aquelas que são otimizadas termicamented.

Uma Vida Neutra em Carbono em 
Construções Existentes

Resultados 

Solução de Monitoramento e Rede 

Os resultados preliminares mostram o quão efetivamente 
as entradas de energia estão sendo utilizadas pela 
moradia para manter o calor dentro da zona de conforto 
térmico. Em uma construção de 1915 sem melhorias no 
estilo “Federation” de madeira, as entradas de energia 
são rapidamente dispersadas através das paredes e 
do teto; foram observados gradientes de temperatura 
acima de 20°C entre as zonas do piso e do teto. Com o 
monitoramento contínuo, espera-se que seja possível 
identificar as melhores estratégias de isolamento e, assim, 
que medidas de melhoramento possam ser empregadas 
para aprimorar a eficiência das entradas de energia. 

Os sensores utilizados incluem: HFP01 para Placas de 
Fluxo de Calor; termistores; células de carga para lenha 
/ cilindros de gás; ATH-2S para temperatura interna e 
umidade relativa; ATH-2S para temperatura externa e 
umidade.

As moradias estudadas foram equipadas com sensores 
para medir o uso de energia (gás, madeira, eletricidade) 
e para monitorar os gradientes de temperatura internos e 
o conforto térmico das áreas de convivência, assim como 
a perda de calor pelos elementos estruturais nas áreas 
amplamente utilizadas. Estes dados foram coletados 
através de uma série de loggers e transmitidos para a 
nuvem por IoT Nodes. 

A figura acima mostra as mudanças na temperatura interna em comparação ao uso de gás conforme os moradores transitavam durante o dia; 
como pode ser observado, há um número de picos de mudanças de temperatura, e uma mudança associada na quantidade de gás no cilindro 
(medida pela célula de carga sob o cilindro).

Avaliando a Eficiência Térmica em Moradias 
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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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Características

 □ Gateway LoRaWAN™ de 8 canais;
 □ Apta para geolocalização RSSI;
 □ Transportador de pacotes para redes 

maiores;
 □ Rádio LoRa®/FSK de banda ISM de 

longo alcance e baixo consumo;
 □ RX: 8_ LoRa® de 125kHz, LoRa®de 

1_500kHz, 1_FSK;
 □ TX: 1_LoRa®/FSK (meio-duplex);
 □ Sensibilidade RX –137 dBm;
 □ Potência máxima de TX 20 dBm EIRP;
 □ GNSS concorrente multi-constelação (3);
 □ Compatível com GPS, Galileo, GLONASS, 

BeiDou;
 □ Sincronização de horário por GPS.

Informações Elétricas 

 □ Fonte de alimentação nominal de 12 V, 
faixa de 10 V a 24 V DC

 □ Alimentação via ethernet (do inglês 
POE), 44 V a 57 V

 □ Consumo médio de 5 W, pico de 7 W.

Informações ambientais & 
Confiabilidade

 □ Faixa de operação -20°C a 60°C;
 □ Padrão RoHS (livre de chumbo).

Um Gateway LoRaWAN™ IoT Edge de 8 canais 

A linha NEXUS 8 de entradas LoRaWAN™ combina um rádio 
LoRaWAN™ de alto desempenho com várias tecnologias de 
backhaul, simplificando a instalação de redes IoT em áreas urbanas 
e rurais. O rádio LoRa® de faixa ISM de longo alcance e baixo 
consumo com 8 canais pode coordenar milhares de equipamentos 
IoT em um raio de até 25 km.

A instalação em locais rurais afastados ou urbanos de difícil 
acesso é simples utilizando a Estação de Campo Nexus8 Field 
Station, fornecida com um gabinete de classificação IP65 e sistema 
de alimentação por energia solar. O GNSS multi-constelação 
embutido consegue localizar a entrada com precisão e auxilia na 
sincronização do horário da entrada e calibração da frequência de 
transmissão do rádio. O Sistema operacional embarcado Linux que 
alimenta a entrada é totalmente aberto ao usuário, permitindo 
backhaul personalizada e a instalação de aplicações. 

Sistema 

 □ Kernel Linux 4.x OS Definium (derivativo do Arch Linux);
 □ Software pré instalado para gerenciamento de todas as 

características;
 □ Hardware de 1 GHz ARM A8 com 512 MB RAM;
 □ Armazenamento em MicroSD de 16 GB (OS instalado no cartão);
 □ LTE/3G até 10 Mbps down / 5 Mbps up;
 □ Bandas LTE FDD: 1, 3, 5, 7, 28.

Certificações e Segurança

 □ AS/NZS 60950.1:2011, AS/NZS 4268:2012;
 □ Armazenamento seguro criptografado de senhas e 

certificados;
 □ Gerador de número aleatório de hardware.

Gateways LoRaWAN: A Nexus 8 & Nexus Core
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Modelos de Gateway LoRaWAN: Nexus 8
Nexus 8 
Solar

Região AU915 (Austrália) 
AS923 (Ásia)

US915 (Estados Unidos)
EU863-870 (Europa)

Rádios 
LoRa, LoRaWAN, FSK

LTE (Diversidade de RX,
3G Reserva)

GNSS Multi-Constelação
Satélite Irídio

Acesso Tela (HDMI)  
com entrada USB

Console Serial USB

Interfaces Host USB
Portas CAN / CANOpen

Expansão GPIO

Características            

Linux OS Embarcado
Transportador de Pacotes LoRaWAN

Apto para Geolocalização RSSI
MicroSD (OS & Armazenamento)

Alimentação Via Ethernet
Armazenamento Criptografado Seguro

Sistema de Alimentação Baseado em Energia Solar

Gabinete 
Pintura Eletrostática & Transparente

IP65+ (com antenas para área externa)

  Pronto para Instalação    |      Variações do Produto
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Inovando & Revolucionando Desde 1979
82



A ICT International vem se especializando em 
instrumentação para monitoramento de plantas, 
solos e ambiental desde 1979. A ICT International é 
uma empresa fortemente concentrada em ciência 
e aplicações; constantemente desenvolvendo e 
aprimorando soluções de monitoramento, manejo e 
pesquisa para aplicações ambientais, agrícolas (colheita, 
horticultura e plantações), de engenharia florestal, 
mineração e industriais.

A ICT International começou com foco nos sistemas 
agrícolas australianos, onde as chuvas esparsas e 
altamente variáveis requerem a medição da umidade 
do solo, das propriedades físicas do solo, do uso de 
água pelas plantas e das condições meteorológicas 
para garantir o uso eficiente da água e maximizar o 
rendimento das colheitas. 

A Austrália é um país com grandes dimensões 
geográficas, mas pouco populoso. As demandas dos 
clientes australianos são tão diversas e complexas como 
seriam para uma população muito maior, como a da 
Europa ou dos EUA. Isto desafiou a ICT International a 
desenvolver um conhecimento detalhado sobre ciência 
das plantas e do solo, as tecnologias utilizadas para 
coletar dados sobre as plantas e o solo, o comportamento 
e as limitações dos sensores e como utilizar e interpretar 
os dados coletados.

Em 2006 a ICT International lançou um programa de PDI 
(Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) para lidar com 
as limitações tecnológicas nas medições de parâmetros 
chaves de plantas e de solos. Como parte deste programa, 
foram desenvolvidos os produtos registrados Medidor 
de Fluxo de Seiva SFM1 e o Psicrômetro PSY1, para 
monitoramento contínuo do uso de água pela planta e 
do potencial hídrico da planta; hoje exportado para 50 
países anualmente da fábrica da ICT International em 
Armidale, em Nova Gales do Sul, Austrália. 

Através de mais de 40 anos, a ICT International 
desenvolveu relacionamentos sólidos e de longo prazo 
com empresas líderes no mercado de instrumentação 
do mundo inteiro. Ao trabalhar em parceria com 
estas empresas, a ICT International garante que 
seus clientes tenham acesso a uma ampla gama de 
sensores, dataloggers e Nodes de IoT, assim como ao 
conhecimento e a experiência técnica necessários para 
fornecer soluções de monitoramento abrangentes.

Hoje, o programa de PDI da ICT International continua, 
com foco em trazer conectividade IoT aos sensores para 
fornecer dados em tempo real em ambientes naturais, 
construídos e agrícolas.

O método de transmissão de dados e a maneira na qual 
eles são apresentados é determinada pela aplicação 
e escolhida pelo cliente. A ICT International não tem 
preferência na transmissão de dados. LoRa, LoRaWAN, 
ou LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS são as melhores soluções 
com frequência, mas não sempre. Cada cliente deseja 
que os dados sejam armazenados e apresentados 
de forma diferente, e a ICT International atende aos 
pedidos. Os cientistas priorizam a segurança dos dados 
e a redundância acima da transmissão e apresentação, 
enquanto gestores de lavouras priorizam a transmissão 
de dados e a apresentação.

Os sistemas de monitoramento com IoT oferecem 
novas oportunidades para gerenciamento em muitas 
aplicações. Os sistemas de monitoramento com IoT da ICT 
International são modulares, podendo ser modificados 
ou expandidos facilmente, conforme a necessidade.

Este catálogo representa os produtos e habilidades 
necessárias para desenvolver soluções de monitoramento 
com IoT, conforme a demanda de clientes do mundo 
todo.

A ICT International busca oportunidades de mercado 
no mundo todo e está sempre aberta a novas parcerias 
com pessoas ou empresas envolvidas em cada uma das 
partes de nossa cadeia de produção, desde o portão da 
fazenda até os sensores e satélites.

Nossa Declaração de Aptidão
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