
 

  



Guia para Produtores com Estufas 

As estufas modernas estão cheias de alta tecnologia 
para monitorizar e controlar o ambiente de 
crescimento. Incluem, tipicamente: 

• Operação automatizada de janelas 

• Controlo climático computorizado de ventilação e 
aquecimento 

• Monitorização do nível de CO2 

• Sistema automatizado de irrigação e distribuição 
de nutrientes 

A solução Aranet usa sensores wireless que podem 
transmitir leituras de dados a cada minuto a uma 
estação base central (gateway). Isto fornece a melhor 
flexibilidade para mover sensores por vários locais à 
procura do melhor local – sem cabos! 

O Sistema Aranet ajuda a afinar as suas operações 
de crescimento, maximizando o rendimento pela 
monitorização: 
 

• Temperatura do ar e humidade 

• Nível de luz PAR 

• Nível de CO2 

• Nível de água no substrato 

• Nível de salinidade (EC) no substrato 

• Temperatura do substrato 

• Peso do substrato e plantas 

• Micro-variações do diâmetro da haste 
 

 

Continue a ler para sugestões e dicas sobre o posicionamento dos sensores Aranet. Existe um ambiente de 

respiração único em cada estufa. Os sensores wireless da Aranet dão-lhe toda a liberdade para experimentar 

com a posição dos sensores para encontrar o que melhor funciona para a configuração da sua estufa. 

 

Guia geral para a colocação de sensores 

Primeiro de tudo precisa de estimar a altura 
máxima de suas plantas quando atingem o 
tempo da colheita. Sugerimos colocar a 
estação base tão alta quanto 
possível e os sensores aproximadamente 
30 cm acima d altura máxima esperada das 
plantas. 
O grande conteúdo de água nas plantas e 
frutas é a principal razão para um sinal 
rádio fraco caso os sensores e estação 
base forem colocados muito baixo. 

 
 

  
Este é um bom exemplo da colocação do sensor de 
temperatura e HR com blindagem de convecção - 
posicionada bem acima das plantas para uma boa 
transmissão de sinal. 

Neste exemplo, o sensor de peso é colocado 
corretamente, mas o transmissor (corpo branco) 
está posicionado muito baixo – abaixo a altura 
máxima das plantas. 



 

Este é um bom exemplo da altura a que o sensor de peso deve ser instalado. Tanto a célula de carga 

como o transmissor (elemento branco) estão posicionados acima da altura máxima das plantas. 

 

Posição da Estação Base 

Idealmente, deve colocar a estação base 
num local central - com todos os sensores 
que estão enviam dados ao redor da 
estação base. 
Lembre-se de instalar a estação base o 
mais alto possível - bem acima da altura 
máxima das plantas. 
Se não puder colocar a estação base no 
meio da estufa ou da secção, coloque-a 
noutro local e verifique se está a receber 
um bom sinal de todos os sensores, 
especialmente os mais distantes. 

 
 

 

 
 
De acordo com nossas observações, a 
distância entre a estação base e os 
sensores pode ter até 100 - 150 metros 
numa estufa típica (construção em aço, 
paredes de vidro com poucos portões 
e/ou portas). 

 

  



Quantos sensores preciso por secção? 

Temos frequentemente a questão da 
quantidade de sensores necessários por 
seção. A resposta é: depende. 
Se a sua estufa está dividida em várias 
secções, cada uma com janelas que 
podem ser abertas e fechadas, saídas de 
ventilação, capacidade de regular a 
temperatura, ajustar o nível de gás CO2, 
ajustar o conteúdo e a quantidade da 
solução de irrigação, então tipicamente um 
tipo de cada um dos nossos sensores da 
solução para horticultura por secção deve 
ser suficiente (T/HR, CO2, nível de 
humidade do solo, peso, sensor PAR). 

 

 

 

Independentemente do número de 
secções, às vezes é necessário o 
controle de temperatura e humidade 
relativa em zonas individuais. 
Pode adicionar até 100 sensores por 
estação base - adicione quantos forem 
necessários para o microcontrolo da sua 
estufa. 

 

Sensor de Humidade do Solo/EC e Temperatura do Solo 

 

A colocação do sensor Aranet de 
Humidade do Solo, EC e T depende do 
tipo de substrato que está a usar na sua 
estufa. Para alguns utilizadores e estufas, 
os melhores resultados são alcançados 
inserindo a sonda no substrato - as 
agulhas do sensor - a partir do topo; para 
outros, o melhor é inseri-las de um dos 
lados. Para melhores resultados, 
experimente a posição da sonda até obter 
leituras precisas. Depois de encontrar a 
melhor localização, o ajuste da curva de 
calibração deve ser realizado (consulte o 
software Aranet SensorHUB para mais 
detalhes). 

 

  



A nossa experiência com substrato de lã de rocha de 10 centímetros de espessura mostra que os melhores 

resultados são alcançados colocando a sonda do sensor de um dos lados do substrato e mais perto do fundo 

(como mostrado na imagem abaixo). 

 

 

Sensor PAR 

  
 

O sensor PAR (radiação fotossintética ativa) mede a quantidade de radiação de luz (entre 400 - 700 nm) à 

qual as plantas estão expostas. A quantidade total de radiação de luz consiste em radiação solar e em 

qualquer fonte de luz artificial como lâmpadas específicas ou lâmpadas LED. 

É importante colocar o sensor PAR numa posição com quantidades iguais de luz vindo de diferentes 

lâmpadas LED. 

Se possível, tente posicionar o sensor PAR cerca de 1 metro abaixo das lâmpadas LED e próximo da altura 

da planta no estágio atual de crescimento. 

  



Perguntas Frequentes do sensor PAR da Aranet 

A curva do meu sensor PAR tem saltos. Não deveria ser suave? O que 

está a acontecer? 

 

Primeiro alguns conceitos básicos sobre a medição 
de luz. O sensor PAR mede a luz em micro-moles 
por metro quadrado por segundo. Ou seja, conta o 
número de fotões - partículas de luz - que atingem 
a superfície do detector a cada segundo. Como a 
superfície do detector é plana, o ângulo da luz 
também é importante. Se o sol estiver diretamente 
acima do sensor, ele recebe a luz por inteiro. Se o 
sol entrar em ângulo, o sensor recebe menos luz. 
Quanta luz? Isso é descrito pela lei do cosseno: 

Portanto, basicamente existem dois efeitos que 
podem fazer a curva PAR ser irregular. O primeiro 
é direto - à medida que o sol se move pelo céu, a 
construção da estufa lança uma sombra no 
detector. Quando há uma sombra no detector, ele 
detecta menos luz causando quedas na curva. 
O segundo efeito é mais subtil. Em determinados 
horários durante a manhã e a noite, há saltos na 
medição. Parece que o detector de repente recebe 
mais luz. Como pode ser? 

 

 

 
É por isso que também mostramos a resposta típica 
do cosseno do sensor - a medida relativa da luz, 
dependendo do ângulo de onde a luz vem – na 
nossa folha de cálculo. Corresponde quase 
perfeitamente à lei do cosseno aqui mostrada 
 

A resposta está nas nuvens que podem parecer 
contraintuitivas a princípio. Quando o sol da manhã 
brilha em ângulo em um dia sem nuvens, a luz 
recebida pelo detector segue a lei do cosseno. 

 

 



 

No entanto, se houver nuvens por cima do detector que não bloqueiam o sol, a luz do sol pode ser refletida 

na nuvem. Nesse caso, o detector recebe a mesma quantidade de luz do sol que no primeiro caso - além 

disso, a luz refletida da nuvem. Portanto, a leitura do PAR neste caso é maior. 
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