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1.
O que é o Observatório GROW?
Damos-lhe as boas-vindas ao GROW e obrigado...
OBRIGADO PELO SEU INTERESSE NO OBSERVATÓRIO GROW. NESTE MANUAL,
ENCONTRARÁ INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO GROW E COMO POSICIONAR E USAR O
SEU SENSOR. TAMBÉM FICARÁ A SABER MAIS SOBRE COMO A SUA PARTICIPAÇÃO NO
GROW PODE BENEFICIAR AS SUAS PRÁTICAS DE CULTIVO E CONTRIBUIR PARA
MONITORIZAR AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. MAS ANTES DE MAIS GOSTARÍAMOS DE
NOS APRESENTAR!

O que é o Observatório GROW?
O Observatório GROW é um projeto de âmbito europeu que envolve milhares de produtores, cientistas e outros apaixonados
pela terra. Juntos estamos a aprender sobre práticas de crescimento sustentável, bem como a explorar e usar ferramentas
simples para gerir melhor o solo ao mesmo que contribuímos para a indispensável monitorização científica ambiental. Pode
registar-se numa conta GROW gratuita e assinar a nossa newsletter para se manter em contacto com o GROW
em: http://growobservatory.org/

Qual é a visão do GROW?
A nossa visão é apoiar o surgimento de um movimento de cidadãos que gerem, partilham e usam informações sobre o cultivo
e a terra. Isto pode levar a: práticas mais sustentáveis de uso do solo; melhor gestão do solo e da terra; e um repositório de
dados único para a ciência. Através disto, as pessoas ganham voz em questões locais e obtêm conselhos personalizados
sobre as novas culturas a serem plantadas, quando devem ser irrigadas, semeadas e colhidas. Por sua vez, a sua perceção
irá fundamentar tomadas de decisões e objetivos políticos mais bem informados, melhorando o solo, o uso da terra, a
adaptação e mitigação das alterações climáticas e a nossa sustentabilidade geral.

No GROW, iremos por em prática a nossa visão ao permitir que os cidadãos meçam os parâmetros da terra e do solo em alta
resolução espacial em extensas áreas geográficas. Isto será feito através da Internet e de tecnologias móveis, combinadas
com sensores amplamente disponíveis e testes simples de solo. O GROW permitirá que produtores de todas as dimensões
contribuam com dados, definam as suas próprias missões e participem em experiências científicas de cidadãos.

Quais são as missões GROW?
As missões GROW são atividades científicas de cidadãos. Podem decorrer ao longo de semanas ou meses. Nas missões
GROW, pode atuar em espaços de cultivo onde quer que esteja e aprender em conjunto com outros produtores e em espaços
on-line especializados. Experimentará novas e empolgantes formas de melhorar o seu solo e os seus métodos de produção
de alimentos. Fará observações simples e coordenadas do solo e experiências para captar e dar sentido aos dados no seu
ambiente local. Isto ajudará a validar boas práticas de cultivo e a monitorização ambiental.
As missões GROW ao longo de 2018 e 2019 apresentarão diversas formas e configurações. Algumas são para qualquer
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pessoa, em qualquer lugar. Outras decorrem em lugares específicos da Europa. Outras formas existentes para se envolver
com o GROW passam pela participação em discussões on-line e eventos. Haverá cursos on-line sobre o solo, sensores e
cultivo, um espaço on-line para descobrir e partilhar histórias de GROWing, ensaios de sensor de humidade do solo em vários
locais na Europa, e experiências que pode fazer no seu espaço de cultivo, onde quer que esteja. A nossa primeira missão foi
um fantástico curso on-line gratuito, “Citizen science: From Soil To Sky” (Ciência dos cidadãos: do solo ao céu) realizado em
maio de 2017. Houve uma enorme adesão e iremos voltar a realizá-lo conjuntamente com novos cursos em 2018 e 2019.
Como participante na Changing Climate Mission, encorajamos a que participe nesta formação on-line que proporcionará
uma jornada de aprendizagem empolgante e construtiva.

Quem são as pessoas por detrás do GROW?
As organizações parceiras no Observatório GROW são de toda a Europa – e partilham um interesse no cultivo sustentável de
alimentos, solo, clima, dados abertos, tecnologia acessível e as coisas incríveis que podem acontecer quando as pessoas se
juntam para mudar algo:
Universidade de Dundee, Escócia
Associação de Permacultura, Grã-Bretanha
Instituto internacional para a análise de sistemas aplicados, Áustria
Met Office, Reino Unido
Pesquisa Hidrológica, Holanda
Starlab, Espanha
FutureEverything, Inglaterra
Cultivate, Irlanda
CulturePolis, Grécia
Instituto James Hutton, Escócia
Universidade de Tecnologia de Viena, Áustria
Thingful, Inglaterra
Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, Espanha
Storythings, Inglaterra
Universidade de Miskolc, Hungria
Organização para a Agricultura e Alimentação, Itália

Como posso contactar o GROW se tiver alguma dúvida sobre o sensor?
Este manual descreve todos os passos que precisará de seguir para se registar e ativar o seu sensor; também encontrará
uma lista de perguntas frequentes e resolução de problemas. Se tiver algum problema que não esteja contemplado no
manual, contacte o seu Responsável Comunitário Local ou envie um e-mail para technical@growobservatory.org e
responderemos o mais brevemente possível.
Para outras questões gerais sobre o GROW, envie um e-mail para hello@growobservatory.org e lembre-se de nos seguir no Twitter
@GROWobservatory e no Facebook.com/growobservatory!

4

growobservatory.org

2.
Descrição e cronograma da Changing Climate
Mission GROW
Objetivo da missão
ESTA MISSÃO TEM POR OBJETIVO MELHORAR A NOSSA CAPACIDADE DE MITIGAR E DE
NOS ADAPTARMOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ATRAVÉS DE UMA MAIOR COMPREENSÃO
DAS MESMAS E DO SEU IMPACTO NOS SOLOS E NO CULTIVO DE ALIMENTOS. COMO
PARTE DESTA MISSÃO, USARÁ SENSORES FLOWER POWER PARA VALIDAR DADOS DE
SATÉLITE E ASSIM CONTRIBUIR PARA MELHORES MODELOS DE ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS. ISTO PERMITIRÁ QUE PESSOAS COMO VOCÊ CONTRIBUAM E PARTILHEM
DADOS, O QUE, POR SUA VEZ, CAPACITARÁ OS PRODUTORES A ADOTAR MELHORES
PRÁTICAS DE GESTÃO DA TERRA.
A humidade do solo é uma variável simples que é essencial para a agricultura e para a compreensão de eventos climáticos
como inundações e ondas de calor. É muito desafiante monitorizar a humidade do solo em alta resolução espacial em
extensas áreas geográficas. No entanto, uma nova geração de satélites da Agência Espacial Europeia e da NASA estão a
orbitar a Terra para a sua deteção. Os dados gerados dependem de observações terrestres para validação, mas em toda a
Europa existem atualmente apenas 173 estações oficiais de medição. Esperamos conseguir aumentar o número de medições
para muitos milhares, não por meio das estações oficiais de medição, mas por meio de produtores e cientistas cidadãos.
Ao participar nesta Missão, tornar-se-á um cientista cidadão e contribuirá para os esforços a nível europeu da GROW para
medir a humidade do solo. Até 10 locais em diferentes países europeus do Norte ao Sul e do Oriente ao Ocidente da Europa
formam a rede GROW Places que realizará atividades locais coordenadas fazendo parte de um esforço coletivo mais amplo
para monitorizar as alterações do solo. Também haverá oportunidades para que os participantes aprendam mais sobre
como aproveitar ao máximo os dados do sensor para ajudar a melhorar as áreas relacionadas com as suas práticas de cultivo
e a sua comunidade local. Estamos extremamente gratos pela sua participação nesta Missão e todos os seus comentários
são bem-vindos para garantir que serve os seus propósitos e os da sua comunidade de produtores.

Cronograma
Esta missão começa no final de fevereiro de 2018 e prossegue até ao final de setembro de 2019. Durante este período,
receberá formação e apoio para aprender a usar o seu sensor e a posicioná-lo no local mais adequado.
Também aprenderá a recolher informações muito importantes sobre o seu local de cultivo, para o qual encontrará
instruções detalhadas e protocolos neste manual. Como parte da Changing Climate Mission GROW 2017, terá acesso a um
sensor Parrot (também designado sensor Flower Power); o seu Responsável Comunitário Local distribuirá os sensores e
dará mais apoio e informações.
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Passos para o participante
1.

Junte-se a esta missão GROW – Registe-se no GROW gratuitamente em: http://growobservatory.org/

2.

Participe em reuniões locais – O seu coordenador local irá dar-lhe informações sobre as datas e o local das suas
reuniões locais presenciais. A língua de trabalho das reuniões será a língua local.

3.

Encontre e posicione o(s) seu(s) sensor(es) num local adequado: verifique a Secção 4 deste manual para obter
orientações detalhadas e algumas dicas.

4.

Ative o sensor: Verifique a Secção 5 deste manual para obter instruções fáceis sobre como ligar o seu sensor ao
GROW.

5.

Realize o levantamento de terra e solo na terra em que o(s) seu(s) sensor(es) foi/foram colocado(s). Verifique a
Secção 6 deste manual para ver passos fáceis de seguir.

6.

Envie os seus dados de Levantamento de Terra e Solo através da app GROW (veja detalhes na Secção 6).

7.

Continue o Registo de Atividades (caso a terra seja gerida a médio ou longo prazo) durante o período de
sensoriamento.

8.

Descarregue os dados do seu sensor com regularidade, idealmente uma vez por semana (mais informações
neste manual).

Apoio
Cada GROW Place nesta missão terá um Responsável Comunitário Local dedicado, eventos presenciais e um canal on-line
para comunicação na língua local. O seu Responsável Comunitário Local irá fornecer apoio contínuo e se tiver alguma dúvida
sobre o sensor ou a app que não possa ser respondida localmente, também pode contactar a Equipa Técnica do GROW
enviando um e-mail para technical@growobservatory.org

Certifique-se que está em segurança sempre que estiver a participar em atividades GROW no exterior. Se está a colocar o
sensor e a realizar as medições do Levantamento de Terra e Solo num local de cultivo que não seja o seu jardim ou
exploração, terá de averiguar se tem permissão e acesso a longo prazo por parte do proprietário ou latifundiário.
Recomendamos que leve consigo o Manual de campo Grow para uma consulta mais fácil.
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3.
O que é um sensor de solo e como funciona o
sensor Flower Power?
O que é um sensor de medição?
OS SENSORES PODEM MEDIR UMA VARIEDADE DE PROPRIEDADES ESSENCIAIS DO SOLO
E AJUDAR OS PRODUTORES A MONITORIZAR DETERMINADOS ASPETOS DO SOLO QUE
SÃO DIFÍCEIS DE ESTIMAR ATRAVÉS DE TESTES VISUAIS OU DE TOQUE.
O sensor Flower Power utiliza tecnologias avançadas de sensores para monitorizar a saúde e o bem-estar das plantas
através de uma série de parâmetros: quatro sensores integrados medem a humidade do solo, temperatura ambiente,
intensidade da luz e níveis de fertilizantes. Usando os dados recolhidos a cada 15 minutos pelos quatro sensores, o utilizador
pode compreender diferentes indicadores relacionados com a saúde das plantas e do solo.

O SENSOR PERMITE:
1. Medir a intensidade da luz para determinar se existe boa exposição solar
2. Medir a temperatura ambiente para determinar se está em boas condições de temperatura
3. Medir o nível de fertilizante exigido pela composição do solo
4. Medir o nível de humidade do solo para determinar se precisa de irrigar o seu solo

Como é que o sensor recolhe dados?
O sensor não envia dados por si só. Os dados são armazenados na memória do sensor durante um período máximo de 2
meses. No entanto, é recomendável que efetue uma recolha pelo menos uma vez por semana. Requer a ligação a um
dispositivo móvel através de Bluetooth e a recolha de dados através da app Flower Power. As instruções para esta
configuração são descritas nas próximas secções deste manual. Tenha em atenção que o GROW não usará dados do sensor
de fertilizantes para esta Missão.

O que devo fazer para manter o meu sensor a funcionar?
O sensor é alimentado por uma bateria que dura cerca de 6 meses, contudo a duração da bateria possa variar
consideravelmente, pelo que deve prestar atenção e mudar a mesma conforme necessário. É necessária atenção específica
para manter o sensor a monitorizar as suas plantas de forma contínua. O sensor pode estar exposto a qualquer condição
climática. No entanto, se notar que o seu sensor para de gravar dados, pode ser necessário colocá-lo noutro local para
ocorra a continuidade das medições. Nesse caso, informe o seu Responsável Comunitário Local, o qual poderá aconselhá-lo.

7

growobservatory.org

4.
Como encontrar o(s) melhor(es) local/locais
para o Sensor Flower Power
10 principais dicas para selecionar uma localização adequada para o
sensor
COMO SELECIONAR UM BOM LOCAL PARA O SEU SENSOR, E CERTIFICAR-SE DE QUE
FICA NUMA PARCELA DE TERRA REPRESENTATIVA E QUE É ADEQUADA PARA ESTA
MISSÃO GROW?
E porque é que isto é importante? As propriedades do solo numa boa parcela representativa – como a humidade do solo, o
teor de nutrientes ou a temperatura – devem ser bastante consistentes. Isto é importante pois permite que os cientistas do
GROW possam usar os seus dados e compará-los com os dados retirados de imagens de satélite.

EXISTEM ALGUNS REQUISITOS MÍNIMOS BÁSICOS PARA ENCONTRAR UMA LOCALIZAÇÃO
DE SENSOR ADEQUADA:
1.

Selecione solo nativo: o sensor deve estar localizado em solo nativo ao ar livre (não deve ficar em vasos,
canteiros, estufas, politúneis ou similares).

2.

Com fácil acesso: a localização do sensor deve ser facilmente acessível em termos de tempo e esforço para lá
chegar. deverá deslocar-se ao local onde está colocado o sensor idealmente uma vez por semana para fazer o
carregamento de dados.

3.

Solo aeróbico (oxigenado) e limpo: o solo na área escolhida não deve ser anaeróbico (pouco oxigenado), poluído
ou alagado. Nunca coloque um sensor numa área onde possa haver alagamentos. Os sensores não são 100 % à
prova de água! A água parada pode danificar as partículas elétricas no sensor.

4.

Escolha um local representativo da terra circundante: a área em torno de um sensor deve ser consistente e
uniforme em aparência e uso, ou seja, “homogénea”, com um tamanho mínimo de área definido por um raio de 30
m em torno do sensor. Pode incluir terra cultivada, jardins ou áreas verdes com diferentes elementos (por
exemplo, árvores, relva, arbustos, áreas plantadas) espalhados uniformemente pela área.

5.

Evite a orla das parcelas: tente encontrar um local para o sensor tão longe da orla das parcelas quanto possível.

6.

Mantenha uma distância mínima de 20 m entre os sensores: os sensores devem ser colocados a 20 metros de
distância para evitar leituras repetidas ou incorretas.

7.

Escolha um local seguro: certifique-se de que coloca o sensor longe de qualquer zona de passagem para evitar
que as pessoas ou o gado o possam pisar, ou que veículos motorizados o possam destruir. A localização do
sensor deve ser sinalizada de forma que não atraia atenções indesejadas, mas que o ajude a encontrar o sensor
facilmente.

8.

Monitorizar perturbações no solo: monitorizar quaisquer outras fontes potenciais de perturbação que possam
afetar o seu sensor. Por exemplo, os solos argilosos racham frequentemente, criando formações de fendas na
superfície que podem gerar um nível associado de perturbação – por exemplo, o sensor pode ser sugado pelo
solo. As fendas abertas podem fazer diminuir significativamente os valores das medições, indicando valores
falsos. Certifique-se sempre que o sensor permanece na posição adequada que selecionou
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9.

Local imperturbado: a área em torno do sensor pode ser cultivada, mas não deve ser explorada intensivamente.
O solo à volta do sensor deve permanecer sempre imperturbado.

10. A consistência é decisiva para produzir dados de qualidade: o sensor não pode ser movido para outro local
durante a duração da Missão. O sensor também deve permanecer no solo quando mudar a bateria (mais
informações fornecidos abaixo). A forma como a terra é usada em torno do sensor também deve permanecer
consistente até ao fim da Missão.

ESTES EXEMPLOS PODEM AJUDÁ-LO A AVALIAR A ADEQUAÇÃO DE UM LOCAL PARA O
SENSOR:

Situação

Adequação

A área é um ambiente natural ou seminatural, seja um grande parque ou uma área de jardim,
uma floresta, um campo, um terreno de pastagem ou prado.

Adequado

O sensor está localizado numa zona remota, selvagem, muito natural, mas de difícil acesso
para mim.

Não adequado

O sensor está localizado num pequeno espaço verde ou ajardinado adjacente a estradas e
edifícios.

Não adequado

O solo da área é anaeróbico, poluído ou alagado.

Não adequado

Eu exploro diferentes locais da área de forma diferente, por exemplo, irrigo alguns locais
algumas vezes, fertilizo plantas em torno do sensor, mas em nenhum outro lugar (ou viceversa).

Não adequado

Exploro a área em torno do sensor (raio de 30 m) de forma mais ou menos homogénea, por
exemplo, fertilizo de forma consistente, adiciono fertilizantes amplamente ou irrigo toda a
superfície da terra.

Adequado

Quero colocar o sensor numa estufa, politúnel ou sob qualquer outra estrutura artificial.

Não adequado

Quero colocar o sensor num tipo de canteiro.

Não adequado

A área em torno do sensor (num raio de 30 m) é consistente e uniforme em aparência e uso
(por exemplo, cobertura vegetal muito homogénea ou padrão bastante repetitivo de
diferentes plantas).

Adequado

A área em torno do sensor (num raio de 30 m) é muito diversa em aparência e uso, por
exemplo, edifícios, um jardim, uma estrada, algumas árvores, um espaço de estacionamento.

Não adequado

Cultivo a área maior em torno do sensor sem perturbar o sensor

Adequado

O sensor por vezes fica à sombra e por vezes ao sol.

Adequado

O sensor está sempre ao sol.

Adequado

A imagem abaixo (olival) mostra parte de uma área adequada (é consistente numa área mínima de 3000 metros quadrados, o
que equivale a cerca de um raio de 30 m em torno do sensor).
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Estas imagens do mesmo jardim público mostram uma área que não é adequada (é muito diversificada num raio de 30 m,
incluindo estradas, edifícios e estacionamento).

Pode experimentar a ferramenta de medição do Google maps para estimar o raio em torno de um local potencial como
fizemos com a localização na imagem acima. No Google maps, clique com o botão direito do rato na localização potencial do
sensor, clique em “medir distância” e arraste o raio à volta do local para ver a distância. Desta forma, pode facilmente
determinar se o seu local escolhido cumpre os requisitos de um raio mínimo de 30 metros de uso homogéneo da terra.
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Por que é importante selecionar uma localização adequada para o seu
sensor?
A área a monitorizar deve ser tão homogénea quanto possível, conforme referido nas Dicas principais. A área em torno de
um sensor deve ser consistente e uniforme em aparência e uso, ou seja, “homogénea”, com um tamanho mínimo de área
definido por um raio de 30 m em torno do sensor. Pode incluir terra cultivada, jardins ou zonas verdes com diferentes
elementos nos mesmos (por exemplo, árvores, relva, arbustos, zonas plantadas) se estiverem espalhados uniformemente
pela área. Se a área da sua terra é muito heterogénea e se tem acesso a múltiplos sensores Flower Power, a parcela pode ser
dividida em subáreas mais homogéneas. A homogeneidade pode ser determinada através da avaliação da topografia, do uso
do solo (diferentes tipos de culturas) e da composição do solo.
A topografia determina os cursos de água ao longo da superfície
A forma da superfície da terra tem um grande impacto na formação
do solo. Diferentes solos em diferentes posições de terreno têm
características físicas e químicas diferentes e, consequentemente,
níveis de produtividade variáveis. A água desloca-se ao longo da
superfície em função das forças gravitacionais. A terra inclinada tem
menos infiltração e maior escoamento. A parte inferior das encostas
pode receber um volume de água extra das partes superiores e
demorar mais a secar. O material do solo também se pode mover
para baixo devido à gravidade ou pode ser transportado através da
água. O material do solo é redistribuído ao longo da inclinação,
resultando em solos com diferentes profundidades e propriedades físicas e químicas.
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Diferentes usos da terra afetam a homogeneidade da área.
Diferentes plantas ou densidades de plantas usam quantidades
variáveisde água de diferentes profundidades do solo; além disso,
os níveis de profundidade das raízes também afetam a
homogeneidade da área. Diferentes usos da terra requerem
diferentes métodos de cultivo. Por exemplo, uma superfície do solo
com uma cobertura de resíduos vegetais (como, por exemplo, uma
cobertura de substâncias mortas) irá reter mais a água e reduzir a
evaporação. Um solo recentemente lavrado com uma superfície
grande e descoberta perderá muito mais água por evaporação.
O solo tem uma aparência muito variada quando visto do espaço,
sendo muitas vezes visível na superfície da terra.
As diferentes cores em fotografias aéreas e imagens de satélite são
indicativas de uma grande variedade de propriedades, como a
textura do solo e a estrutura e conteúdo da matéria orgânica. Essas
propriedades têm um grande impacto na porosidade do solo,
determinando a infiltração, a capacidade de retenção de água e os
níveis de condutividade. Por exemplo, níveis mais elevados de teor
de matéria orgânica significam uma estrutura do solo melhorada e
uma melhor capacidade de retenção de água.

A colocação de sensores deve estar em consonância com o tamanho
da imagem dos satélites
Os sensores devem ser colocados num local representativo da terra circundante, com um tamanho mínimo de área
homogénea definido por um raio de 30 m à volta do sensor, como descrito acima. A separação entre os sensores deve estar
em consonância com o tamanho da imagem dos satélites que esperamos validar. O tamanho do píxel (elemento da imagem)
do satélite Sentinel 1 é de 20 m x 20 m. Por este motivo, os sensores devem ser colocados a uma distância de 20 m entre si.
Não é necessário duplicar as medidas no mesmo píxel colocando vários sensores numa área homogénea pequena (20 m x 20
m). A colocação de sensores com menos de 20 metros de distância só faz sentido em pequenas áreas heterogéneas onde
existe uma mudança abrupta na paisagem ou no uso da terra numa pequena distância, mas, conforme referido nas Dicas
principais 4, essas áreas não se qualificam como homogéneas ou representativas devendo, por conseguinte, ser evitadas
nesta Missão GROW. O raio de 30 metros de terra homogénea em torno do sensor serve para acomodar o tamanho da
imagem dos satélites (20 m x 20 m), para além de uma zona tampão homogénea circundante e uma distância mínima entre os
sensores.

O local que escolheu é representativo da área?
As propriedades do solo num determinado local, como a humidade, o teor de nutrientes e os valores de temperatura são
válidos para uma área maior em torno do ponto, e não apenas para a localização exata da amostra. Um local representativo
deve ter as mesmas características do resto da área unitária do terreno; o que significa que a área circundante pode ser
12
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caracterizada pelas propriedades do local. Um levantamento de solo ou uma caracterização de solo de jardim requerem a
mesma abordagem: o uso de locais representativos.

Quanto mais próximo estiver do centro da parcela
selecionada, menor será a probabilidade de haver
perturbações da área circundante.
Certifique-se que fica tão longe quanto possível da orla
da parcela! As áreas limítrofes têm sempre um caráter de
transição. Certifique-se de olhar à volta e identificar a
parcela mais típica da sua área.
Pequenas unidades de terreno estão geralmente
integradas nos elementos de terrenos maiores
Neste terreno em socalcos, existe uma antiga superfície
em socalco, designada degrau, e uma planície mais baixa
com cheias anuais. As duas unidades são separadas por
uma pequena área inclinada, designada risor. As três
unidades devem ser tratadas separadamente.
Pequenas intrusões são muitas vezes negligenciadas na
amostragem uma vez que essas áreas não são
consideradas como sendo representativas da área maior.

Onde NÃO devo colocar o meu sensor?
Conforme referido na secção Dicas principais, atividades ou
elementos específicos naturais ou humanas podem alterar as
propriedades do solo e o curso das águas. Não coloque o sensor entre
as fileiras de plantas para evitar danificar, se fizer, a lavoura.
O tráfego pesado e a lavoura intensiva do solo destroem a estrutura
do solo e diminuem a porosidade e a capacidade de retenção de água.
Nunca experimente explorar o seu solo perto de locais de
armazenamento de estrume, palha, fertilizante ou outro material
utilizado para a melhoria do solo.
Os sensores devem ser colocados a, pelo menos, 20 m de distância. Um sensor pode perturbar o outro e indicar uma leitura
13
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errada se estes estiverem a uma distância inferior a 20 m.

O local do sensor deve ser identificado e sinalizado.
Assim, são evitados problemas ao realizar atividades
agrícolas, como a colheita ou a lavoura.

5.
Como posso ligar o sensor ao meu telemóvel e
ao GROW? O que devo fazer para carregar
dados?
DEPOIS DE IDENTIFICAR O MELHOR LOCAL PARA O SENSOR, DEVE POSICIONÁ-LO E
PREPARÁ-LO PARA RECOLHER DADOS. SIGA OS SEGUINTES PASSOS SIMPLES:
●

Certifique-se de que a tampa da bateria está devidamente fechada

●

Pressione o sensor no solo até os dentes ficarem completamente inseridos no solo

●

Marque a posição do sensor corretamente, caso contrário, pode ficar rapidamente tapado pela vegetação.
Guardar a posição do GPS também pode ser útil para ajudar a encontrar o seu sensor.

Assim que o sensor estiver pronto, a ligação do seu sensor ao seu telemóvel permitirá que receba as notificações e as
medições do sensor para ajudar a melhorar a condição do solo. Ligar o sensor ao GROW é uma parte central desta Missão de
Sensoriamento; irá permitir que contribua para o esforço coletivo de criar um conjunto de dados GROW relativos à humidade
do solo levado a cabo por cidadãos para ajudar a monitorizar as alterações climáticas.

Ligar o seu sensor ao seu telemóvel
DEPOIS DE SEGUIR AS INSTRUÇÕES PARA POSICIONAR O SENSOR NUM LOCAL
ADEQUADO, SIGA OS SEGUINTES PASSOS PARA LIGAR O SENSOR AO SEU TELEMÓVEL:
1.

Descarregue e instale a app Parrot Flower Power da Apple App Store ou da Google Play Store. Se a ligação da
Internet no local do sensor for lenta, pode descarregar a app em casa usando o wi-fi.

2.

Abra a aplicação e crie uma nova conta no Parrot (não se registe através do Facebook ou do Google). Certifique-se
de que a app Flower Power consegue usar a localização do telemóvel antes de sincronizar o sensor com a app.

14
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Esses dados de início de sessão também permitem que se registe no Observatório GROW (veja a próxima secção
abaixo).
3.

Posicione-se o mais próximo possível do sensor, idealmente a menos de 1 metro de distância.

4.

Ative a localização no seu smartphone ou tablet usando as configurações mais precisas, por exemplo, wi-fi mais
GPS.

5.

Ative o Bluetooth no seu smartphone ou tablet.

6.

Inicie a aplicação Parrot Flower Power. A aplicação digitalizará automaticamente a área para os sensores. O dígito
localizado ao lado do ícone Flower Power indica o número de sensores disponíveis.

7.

Dê um nome ao seu sensor (de acordo com o nome exclusivo atribuído durante o seu wokshop presencial).

AS IMAGENS ABAIXO DARÃO UMA INDICAÇÃO DETALHADA SOBRE AS INFORMAÇÕES QUE
DEVEM APARECER NO SEU TELEMÓVEL EM CADA PASSO.

1. Sensor detetado

2. Pode ser necessária uma

3. Ao clicar no novo sensor será

atualização do firmware do

informado se for necessária uma

sensor (indicada pelo círculo

atualização de firmware

amarelo)
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4. Atualizar o firmware do

5. Assim que a atualização do

sensor

firmware estiver concluída pode

6. Ligação em curso

ser adicionado o novo sensor.

7. A ligação falhou. Tente

8. Ligação estabelecida. Adicione

novamente e, se necessário,

informações sobre o ambiente do

aproxime-se mais do sensor

sensor, nome, etc.
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9. Guardar Planta
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10. Planta adicionada com

11. Recolher dados do sensor

sucesso.

13. Dados carregados com
sucesso para o servidor remoto.
O local é criado nesta fase na
primeira vez que os dados forem

12. Dados recolhidos com
sucesso.

14. Os dados recolhidos ao longo
do tempo podem ser
visualizados tocando no ícone
disponível na ecrã da sua Planta.

carregados.

Ligue o seu sensor à Plataforma GROW
Depois de o sensor ter sido colocado e a app Flower Power ter sido instalada com sucesso, vá a
https://hub.growobservatory.org/login (ou selecione Iniciar Sessão no menu em www.growobservatory.org).

17
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Como parte da configuração do seu perfil de utilizador on-line GROW, poderá autorizar a plataforma GROW para aceder aos
dados da sua conta Parrot Flower Power.

Isso permitirá que a plataforma GROW comece a recolher dados do(s) seu(s) sensor(es). Poderá ver os dados do(s) seu(s)
sensor(es) através do site GROW e, nos próximos meses, iremos focar-nos em desenvolver a nossa capacidade de oferecer
visualizações de dados interessantes e empolgantes. Tenha em atenção que as informações da palavra-passe NÃO serão
armazenadas pela plataforma GROW.

Recolha de Dados
A SINCRONIZAÇÃO DE DADOS É UM PROCESSO EM DOIS PASSOS:
1.

Para recolher os dados do sensor, tem de estar ligado à app Flower Power instalada num smartphone ou tablet
através de Bluetooth. Assim que uma ligação for estabelecida, a recolha de dados é iniciada automaticamente. Este
processo é indicado pelo círculo roxo visível na imagem do passo 7. Tenha em atenção que as condições
climatéricas, como o nevoeiro ou a chuva, podem provocar sinais mais fracos que podem retardar o processo de
recolha de dados.

2.

Os dados recolhidos serão então carregados para a nuvem (sincronização de dados). Este passo requer ligação à
Internet (3G ou wi-fi). A sincronização de dados bem-sucedida é indicada pelo círculo verde com uma marca de
seleção visível na imagem do passo 8.

Observação importante: Uma vez geradas as informações sobre o local do sensor, apenas da primeira vez é que os dados são carregados para a nuvem usando a
ligação à Internet do seu smartphone. É importante estar o mais próximo possível do(s) sensor(es), idealmente a menos de 1 metro de distância, a fim de captar
as coordenadas mais precisas. Na verdade, não é a localização do sensor que é gravada, mas antes as coordenadas do seu dispositivo móvel (smartphone ou
tablet).

Se não tiver ligação à Internet perto do seu sensor Flower Power a recolha de dados ainda é possível. Recolha dados do
sensor através de Bluetooth conforme descrito acima no passo 1. Não se preocupe se os dados recolhidos não estiverem
visíveis nas parcelas de séries temporais da app Flower Power. Os dados só ficam visíveis na app depois de terem sido
enviados para a nuvem. Assim, prossiga com o passo 2 quando tiver ligação à Internet. Tenha em atenção que é provável que
18
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as coordenadas do seu sensor que são armazenadas automaticamente sejam imprecisas. Verifique a posição do seu sensor
em: https://hub.growobservatory.org/my-data e corrija se necessário.
Dica: Recolha os dados do seu sensor tão frequentemente quanto possível, idealmente uma vez por semana, para garantir
que estão atualizados. Tenha em atenção que os dados têm de ser recolhidos, pelo menos, a cada dois meses, uma vez que é
o período de tempo máximo em que os dados serão armazenados no sensor. Se não forem recolhidos, os dados do seu
sensor serão esmagados e perdidos.

6.
Levantamento de terra e solo
PARA USAR E OBTER INFORMAÇÕES RELEVANTES A PARTIR DOS DADOS DO SENSOR,
PRECISAMOS DE SABER ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O LOCAL ONDE O SENSOR É
COLOCADO, TAIS COMO, A TERRA EM TORNO DO SENSOR E O TIPO DE SOLO ONDE O
SENSOR SE ENCONTRA. A PARTE SEGUINTE DO MANUAL OFERECER ORIENTAÇÃO NOS
PASSOS DE MEDIÇÃO E GRAVAÇÃO DESSES DADOS. A APP GROW SERÁ UMA
FERRAMENTA IMPORTANTE PARA REGISTAR OS DADOS DO LEVANTAMENTO DE TERRA E
SOLO. O LEVANTAMENTO DE TERRA DEVE SER FEITO DIRETAMENTE NO LOCAL DO
SENSOR. O LEVANTAMENTO DE SOLO TEM DUAS PARTES: UMA É FEITA NO EXTERIOR
PELO SENSOR E A OUTRA NUM ESPAÇO FECHADO OU NUM LOCAL DA SUA ESCOLHA.
CERTIFIQUE-SE DE QUE ENCONTROU UM LOCAL BOM E ADEQUADO PARA O SENSOR
(VEJA O CAPÍTULO 4) ANTES DE FAZER ESTAS OBSERVAÇÕES ADICIONAIS.

Observação, medição e recolha de dados
•

Leia atentamente as seguintes descrições e passos do levantamento de terra e solo antes de começar a recolher
dados.

•

Descarregue a app GROW gratuitamente na sua loja de aplicações preferida.

•

Assim que a app estiver instalada no seu telemóvel, siga os seguintes passos:
o

Para poder recolher dados com a app GROW tem de estar on-line e iniciar sessão. Certifique-se que iniciou
sessão antes de começar a recolher dados e antes de se deslocar para onde possa não ter acesso à
Internet.

o

Na app, clique em

para iniciar sessão.

o

Se começar a recolher dados sem ter iniciado sessão, a sessão será redirecionada e ser-lhe-á solicitado
que inicie sessão.

o

Aceda a Ciência GROW para recolher dados. Escolha

para recolher dados para a missão de

sensoriamento e insira o nome do sensor ao qual os dados estão ligados. Em seguida, siga as instruções na
app >> Estou a participar na Missão de Alterações Climáticas GROW e estou a realizar medições fora de um
sensor
Depois de iniciar sessão, pode familiarizar-se com a app GROW. Pode percorrer os ecrãs e experimentar. Se o fizer, NÃO
clique em guardar ou enviar dados no final do teste. Quando fechar e reiniciar a app GROW, todas as atividades anteriores
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serão apagadas e pode começar novamente a gravar os seus dados de levantamento. Se tiver problemas com a app GROW –
entre em contacto com o Responsável Comunitário Local que deverá poder ajudar, caso tal não seja possível, envie um email para technical@growobservatory.org

Lembre-se que:
•
•
•

O levantamento de terra e solo tem de ser feito para cada sensor.
Se tiver mais do que um sensor, faça o levantamento de terra e solo PARA CADA SENSOR SEPARADAMENTE.
Certifique-se de que adicionou o NOME CORRETO DO SENSOR CORRESPONDENTE quando estiver a gravar dados
na app GROW.

Figuras: Alguns exemplos visuais de ecrãs da app Ciência GROW.

LEVANTAMENTO DE TERRA
No levantamento de terra perguntaremos sobre:
●
●
●
●

A terra onde o seu sensor é colocado, o seu contexto e uso na área mais alargada, bem como, mais especificamente,
em torno do local do sensor.
O que cobre a terra em torno do sensor, que plantas são cultivadas ou se há superfícies estanques perto ou nas
proximidades.
Outras características da terra, como se o sensor está numa área montanhosa ou plana e se uma inclinação está
virada para Norte ou para Este em áreas montanhosas – tal é conhecido como a direção cardeal.
Se gere e como gere a terra em torno do sensor.

Porque é que isto é importante? Porque todos estes fatores influenciam a humidade do solo por
sombreamento, a quantidade de água que consegue ser infiltrada ou a direção geral do curso das águas.
TENHA EM ATENÇÃO QUE: Conforme descrito na secção 4, é muito importante encontrar um local representativo para um
sensor. Qual a extensão da área homogénea em torno do sensor que tem o mesmo padrão ou padrões muito semelhantes de
uso e cobertura da terra?
O local do sensor é representativo de:
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-

A área mínima exigida com um raio de 30 m?

-

Ou uma área ainda maior? Em caso afirmativo, qual é a extensão da área?
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Iremos referir-nos a esta área como “PARCELA”. Uma parcela é assim uma área definida com as mesmas características de
terreno ou com características muito semelhantes. O levantamento de terra ajuda a definir melhor essas características.

Uso da terra, cobertura da terra e cobertura florestal.
UMA FORMA ESSENCIAL DE DESCREVER A SUA TERRA É DESCREVER O CONTEXTO MAIS
ALARGADO E O USO DA TERRA NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA O SEU SENSOR. TAMBÉM
IREMOS PERGUNTAR O QUE CONSEGUE VER NA SUPERFÍCIE DA TERRA; POR EXEMPLO,
ÁRVORES, ARBUSTOS, RECURSOS HÍDRICOS, CULTURAS E PLANTAS, EDIFÍCIOS,
ESTRADAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS. OS CIENTISTAS DESIGNAM AS MESMAS COMO
CLASSES OU CAMADAS DE COBERTURA DA TERRA. OBSERVAR E DESCREVER OS
ELEMENTOS ACIMA INDICADOS PODE AJUDAR-NOS A COMPREENDER COMO ESTES
AFETAM DETERMINADAS CONDIÇÕES DO SEU LOCAL E SOLO (LUZ SOLAR, HUMIDADE,
TEMPERATURA, CRESCIMENTO DAS PLANTAS).

Também pode olhar para os elementos de cobertura da terra como os blocos de construção de recursos mais complexos em
todo o país – florestas, lotes de jardins, campos de cultivo, aldeias, ruas, parques infantis, lagos, quintais, autoestradas ou
parques urbanos. Têm uma estrutura física e são construídos a partir de elementos específicos, mas também têm uma
função específica de uso da terra (agricultura, transporte, lazer, moradias, áreas em pousio, etc.).
Estes elementos de cobertura da terra que lhe iremos perguntar são:
-

Árvores

-

Arbustos

-

Vegetais e culturas, incluindo ervas cultivadas e plantas ornamentais

-

Outras plantas que cobrem a terra como gramíneas, ervas em pousio, ervas selvagens e flores selvagens

-

Terreno com cobertura vegetal

-

Superfícies estanques como estradas e edifícios

Existem diferentes maneiras de definir e distinguir, por exemplo, árvores de arbustos mas, às vezes, não é tão simples
quanto parece. Usamos as seguintes orientações gerais para distinguir arbustos de árvores.

ÁRVORES
Todas as plantas de madeira com, geralmente, um caule principal. As árvores são ainda divididas em árvores de frutos e de

frutos de casca rija (incluem, por exemplo, avelãs e nozes, bem como azeitonas e citrinos) e outras árvores coníferas ou de
folha larga.
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ARBUSTOS
Todas as plantas de madeira com, geralmente, várias hastes principais ou de um tipo de vegetação arbustiva ou anã, muitas
vezes com menos de 5 m de altura. Os arbustos são ainda divididos em arbustos frutíferos (comestíveis, como, por exemplo,
amoras, groselhas ou abrunhos) e outros arbustos.
Além do uso e da cobertura da terra, a cobertura florestal especifica com mais detalhes a extensão da terra que está coberta
por diferentes elementos de cobertura da terra, ou seja, a extensão da área coberta com árvores, ervas, plantas vegetais ou
solo com cobertura vegetal. Isso fornece ainda mais informações sobre aspetos importantes que afetam a humidade do solo,
como a quantidade de luz solar que chega ao solo, o quão húmido pode ser, a temperatura relativa esperada ou a velocidade a
que a superfície húmida do solo irá secar.

Os diagramas acima mostram diferentes percentagens de cobertura florestal aproximada, desde inferior a 5% a superior a
91%. Os diagramas devem ajudar a avaliar aproximadamente a cobertura florestal, uma vez que é difícil obter medidas muito
precisas. Também encontrará estas imagens como ajudas visuais na app GROW para registar a cobertura florestal no campo.
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Figuras: Alguns exemplos visuais de ecrãs de app Ciência GROW - Levantamento de terra

Tipo, posição e aspeto da inclinação
O TIPO, A POSIÇÃO E O ASPETO DA INCLINAÇÃO PODEM INFLUENCIAR A HUMIDADE
DO SOLO E O AMBIENTE DE CULTIVO PARA AS PLANTAS. PODEM AFETAR A
QUANTIDADE DE LUZ SOLAR DIRETA A QUE UMA ÁREA ESTÁ EXPOSTA, QUÃO QUENTE
É, A FORMA COMO A HUMIDADE SE MOVE E COMO A EROSÃO E A DEPOSIÇÃO DO SOLO
PODEM INFLUENCIAR A FORMAÇÃO DO SOLO LOCAL.
●

●
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Áreas planas – o curso das águas e a exposição geral à luz são geralmente bastante consistentes, mas ainda assim
encontram-se dependentes de microelevações e microdesnivelamentos. Mesmo pequenas diferenças na elevação
podem afetar a humidade do solo e a composição do solo local.
Em áreas montanhosas, a inclinação afeta a humidade do solo de várias maneiras, dependendo da orientação da
inclinação (aspeto da inclinação) e da acentuação da inclinação (ângulo da inclinação).
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Figuras: Alguns exemplos visuais de ecrãs de app Ciência GROW - Levantamento de terra

Guia de procedimentos: Levantamento de terra
O LEVANTAMENTO DE TERRA TEM DE SER FEITO NO EXTERIOR PELO SENSOR. SE TIVER MAIS DO QUE UM
SENSOR, REGISTE OS DADOS DE LEVANTAMENTO DE TERRA PARA CADA SENSOR SEPARADAMENTE.
DURAÇÃO
Despenda cerca de 15-20 minutos a realizar o levantamento de terra
●

de uma só vez

●

através da app GROW no seu smartphone e

●

com o seu sensor no exterior.

O Levantamento de terra na app GROW é, assim esperamos, relativamente autoexplicativo. Siga as instruções na app. Se
tiver alguma dúvida, o seu Responsável Comunitário Local poderá dar-lhe aconselhamento.

Figura: Resumo de dados e ecrã de envio – Levantamento de terra
Uma vez terminado o levantamento de terra, terá uma visão geral das informações registadas e poderá finalizar e enviar.
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Antes de iniciar o envio, pode voltar atrás e editar entradas, se necessário.

Levantamento de solo
O LEVANTAMENTO DE SOLO É UMA ATIVIDADE PRÁTICA REAL E REQUER ALGUNS
ITENS DOMÉSTICOS E FERRAMENTAS PARA DETERMINAR A TEXTURA DO SOLO E O
TEOR DE PEDRAS. LEIA O GUIA PRIMEIRO PARA TER TUDO PRONTO ANTES DE SAIR
PARA O EXTERIOR.
DURAÇÃO
O levantamento de solo levará cerca de 45 minutos no total, distribuídos ao longo de 1 a 1 semana e meia.
Como é que a textura do solo e o teor de pedras influenciam a humidade do solo?
A humidade do solo é um indicador importante da saúde do solo e do crescimento das plantas. A humidade do solo medida no
nível global pode ser usada para determinar ocorrências relacionadas com as alterações climáticas, como ondas de calor e
secas. As variações na humidade do solo têm um efeito direto no ciclo da água afetando o escoamento superficial e
subterrâneo, o que, por sua vez, afeta a vegetação natural e a agricultura pluvial.
●

Quando chove ou quando irriga o seu local de cultivo, os poros no solo enchem-se de água. A quantidade de água
absorvida depende da textura e estrutura do solo, uma vez que estas características influenciam muito o processo
pelo qual a água entra no solo a partir da superfície (infiltração de água), como a água se move através do solo
(permeabilidade) e como a água é retida no solo (capacidade de retenção de água).

●

O solo pode reter a água de duas maneiras: entre os espaços dos poros e como uma camada fina em torno das
partículas do solo.

Textura do solo
OS SOLOS SÃO COMPOSTOS POR COMPONENTES MINERAIS E ORGÂNICOS. A TEXTURA
DO SOLO RESULTA DA COMPOSIÇÃO RELATIVA DOS COMPONENTES MINERAIS FINOS DO
SOLO - COM MENOS DE 2 MM DE DIÂMETRO.
Existem três partículas que compõem a textura do solo e as suas proporções relativas dão a textura geral
do solo. São elas:
●
●
●

Areia (a maior),
Limo
Argila (partículas muito finas).

Quando se encontram em proporções semelhantes, a textura do solo é um limo.
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●

Os solos de limo são ideais para o cultivo de alimentos, uma vez que têm um bom equilíbrio entre partículas mais
pequenas e maiores, o que significa que têm espaço entre o ar e para a água (a maioria das raízes das plantas
precisa de ambos); a água drena, mas não demasiadamente rápido, pelo que não ficam demasiado húmidos ou
demasiado secos e retêm bem os nutrientes.

●

Os solos muito arenosos drenam muito rapidamente, arrastando os nutrientes, assim como secam rapidamente.
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●

Os solos muito argilosos podem ficar alagados porque os espaços entre as partículas são muito finos e as partículas
de argila podem formar uma camada impenetrável. As plantas morrem se as suas raízes ficarem submersas
demasiado tempo. Quando os solos argilosos secam, podem ficar demasiado duros e extremamente difíceis para as
raízes das plantas penetrarem, podendo parti-las quando isso acontece.

A textura do solo pode variar muito numa pequena distância e é por isso que é muito importante fazer o teste de textura do
solo junto ao seu sensor (a 15 cm de distância)

Teor de pedras
●

O cascalho e pedras também são componentes minerais importantes do seu solo. Ambos resultam da erosão e da
transformação de rochas maiores (também designadas material base).

●

Ao contrário da terra fina, as acumulações de cascalho e pedras geralmente não são capazes de reter a água ou
outra matéria mineral ou orgânica importante para as plantas e a vida do solo.

●

No entanto, o cascalho e as pedras no solo podem influenciar grandemente propriedades importantes do solo.
Quanto mais pedras encontrar numa determinada quantidade de terra, menos terra fina esta conterá, podendo
reter menos água ou carbono orgânico no solo. Por outro lado, os solos pedregosos aumentam a infiltração de água,
melhorando assim a drenagem da água da superfície, o que, por sua vez, reduz a erosão do solo na superfície
durante fortes chuvadas ou inundações.

Os diagramas abaixo mostram diferentes percentagens de teor de pedras aproximado, desde 0% a mais do que 80%. Os
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diagramas devem ajudar a avaliar aproximadamente o teor de pedras, uma vez que demora algum tempo a obter medidas
muito precisas. Também encontrará essas imagens como ajudas visuais na app GROW para registar o teor de pedras no
campo e uma descrição sobre a melhor forma de estimar o teor de pedras na próxima secção do manual.

Guia de procedimentos: Levantamento de solo
O LEVANTAMENTO DE SOLO TEM DUAS PARTES PRINCIPAIS: UMA É FEITA NO
EXTERIOR PELO SENSOR E OUTRA NUM ESPAÇO FECHADO OU NUM LOCAL DA SUA
ESCOLHA. SE TIVER MAIS DO QUE UM SENSOR, FAÇA AS MEDIÇÕES E REGISTE OS
DADOS DO LEVANTAMENTO DE SOLO PARA CADA SENSOR SEPARADAMENTE.
EQUIPAMENTO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

O seu smartphone e a app GROW
Temporizador/cronómetro (ou temporizador no seu telemóvel)
Frasco de vidro com tampa: min. 13 cm de altura, 8-9 cm de diâmetro
Enxada e/ou espátula para cavar e raspar
Peneira (2 mm)
Marcador de tinta permanente fino
Pedaço de papel
Colher de sopa de Sodium hexametaphosphate (SHMP)
Água para encher o frasco
Fita métrica ou régua para medições
Almofariz (pode ser útil se tiver solos muito argilosos)

TEOR DE PEDRAS
Duração: 10-15 minutos

1.

Escave um buraco com cerca de 15-20 cm de diâmetro e 10-15 cm de profundidade, tire a terra e deixe de lado.

2.

Corte de forma limpa um lado do buraco com a enxada ou a espátula para que fique suave e uniformemente
vertical como uma parede.

3.

Limpe a parede com as mãos suavemente de modo que as pedras, caso existam, fiquem à vista.

4.

Use os diagramas abaixo para calcular visualmente o volume de pedras na sua cova de observação. Também
pode examinar visualmente e tocando com as mãos a quantidade de pedras no seu solo, e depois de peneirada a
terra seca (veja os próximos passos para medir a textura do solo), que permite reconhecer melhor a presença
de pedras pequenas. Lembre-se de que são estimativas aproximadas, não medidas exatas, e está tudo bem!
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5.

Anote a estimativa de teor de pedras e grave na app GROW, juntamente com os resultados da textura do solo
(veja abaixo).

TEXTURA DO SOLO
Duração: 30 minutos para preparar mais a secagem da terra (se necessário), 3 dias para dissolver a terra, tempo de
assentamento (min. 24 horas, mas pode ser mais tempo, dependendo da composição do solo)
1.

Tire uma amostra de terra suficientemente grande da cova escavada, entre 5 a 15 cm de profundidade.

2.

Se for necessário, seque a terra (pode demorar algum tempo).

3.

Tenha um frasco de vidro adequado (min. 13 cm de altura e 8-9 cm de diâmetro). Coloque uma marca de terra de 3
cm, medidos a partir do fundo, e uma marca de água de 13 cm, medidos a partir da parte de superior do frasco. E
escreva o nome do sensor no frasco!

4.

Se o seu solo for muito argiloso, terá que separar a terra seca. Pode usar um almofariz, mas faça-o de forma
delicada! Separe cuidadosamente a terra compactada. NÃO esmague ou triture pedras e partículas de areia em
partes ou partículas mas pequenas.

5.

Use uma peneira de 2 mm para remover detritos e pedras maiores do que 2 mm de largura da amostra de terra
seca.

6.

Encha o seu frasco com a terra seca até à marca de 3 cm. Certifique-se de que a terra está bem compactada de
modo a que não haja bolsas de ar.

7.

Encha com água até à marca de 13 cm e use a colher para mexer a solução até a terra se dissolver.

8.

Adicione uma colher de chá de Sodium hexametaphosphate (SHMP), feche o frasco e agite firmemente.

9.

Caso se acumulem detritos orgânicos na superfície, remova-os com a colher.

10. Aperte bem a tampa. Agite novamente o frasco firmemente. É necessário deixar a terra dissolver-se
completamente na água.
11.

Leve o frasco para um espaço fechado e deixe descansar durante 3 dias agitando firmemente pelo menos duas
vezes por dia (de manhã e à noite).

Durante esse tempo, e depois de agitar o frasco todos os dias, já pode observar como os diferentes componentes da terra
assentam a diferentes velocidades. Pode, por exemplo, inclinar ligeiramente o seu frasco para trás para ver melhor a
linha entre a primeira camada a assentar (areia) e as outras partículas que ainda permanecem dissolvidas na água.
Também pode colocar o frasco horizontalmente para ver melhor a linha entre a camada assentada e a restante solução
de terra. Assim, já fica com uma ideia de como a sua terra assenta antes de fazer as leituras finais.
O próximo passo é registar as diferentes camadas de textura da terra, que, como observou ao longo dos dias, requerem
tempos diferentes para assentar. Isso levará cerca de:
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-

3 minutos para a areia assentar (primeira leitura),

-

5 horas para o limo assentar (segunda leitura), e

-

um mínimo de 24 horas, ou até que a água fique limpa, para a argila assentar (terceira leitura). A terceira leitura
pode demorar alguns dias.

1.

Após 3 dias de dissolução completa da terra, agite novamente o frasco firmemente. Se o seu frasco tiver mais de
13 cm de altura e tiver uma bolsa de ar no topo, tente colocar a maior parte da terra dentro de água para que não
fique colada ao frasco por dentro.

2.

Deixe o frasco em pé durante 3 minutos. Marque o sítio onde o sedimento assentou. Esta é a sua camada de
areia. Marque “areia” no frasco.

3.

Deixe o frasco numa superfície plana e uniforme onde fique resguardado enquanto assenta a próxima camada
de sedimento. Coloque-o numa mesa ou superfície alta e deixe continuar a assentar.

4.

Após 5 horas, faça a segunda leitura no seu frasco de textura de terra. Esta é a sua camada de limo. Marque o
novo nível do sedimento assentado e marque “limo”.

5.

Deixe o frasco na superfície plana e uniforme. Verifique o frasco após 24 horas. Se a água ainda não estiver
limpa, aguarde até que fique. Verifique se o frasco permanece inalterado.

6.

Por esta altura, a camada de limo pode ter assentado mais densamente. Se as camadas forem visualmente
distinguíveis, pode corrigir a sua marca da linha do limo.

7.

Quando a água estiver completamente limpa, faça a sua última marca onde a última camada de sedimento
assentou. Marque esta linha como “argila”.

8.

Meça as diferentes camadas de sedimento com uma régua:
○
○
○

A camada de areia a partir do fundo interior do frasco até à marca de areia em milímetros.
A marca de limo a partir da marca de areia até à marca de limo em milímetros.
A marca de argila a partir da marca de limo até à marca de argila em milímetros.

REGISTE OS DADOS DO LEVANTAMENTO DE SOLO NA APP GROW
Abra a app GROW no seu smartphone e siga as instruções para registar os seus dados de levantamento de solo (teor de
pedras e camadas de sedimento) e tire uma fotografia do frasco de terra assentada.
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7.
Perguntas frequentes e resolução de problemas
Perguntas sobre a App Flower Power
P: EXISTE UMA APP FLOWER POWER DISPONÍVEL PARA TELEMÓVEIS WINDOWS?
Atualmente, a aplicação Flower Power apenas pode ser instalada em iPhones e dispositivos Android. Não se sabe se o Parrot
planeia lançar uma versão Windows da aplicação.

P: A MINHA LOCALIZAÇÃO NÃO ESTÁ A SER RECOLHIDA PELA APP. FLOWER POWER.
O QUE DEVO FAZER?
Se a localização não estiver ativada no seu telemóvel ou se a app Flower Power não tiver acesso à localização do telemóvel
quando fizer a sincronização pela primeira vez com o sensor, essa localização não será gravada. Os dispositivos Android irão
forçar a geolocalização antes do emparelhamento com o sensor. Assim, se nenhuma coordenada estiver disponível para o
seu sensor, provavelmente não dispõe de acesso à Internet.
Solução: usando a app Flower Power, selecione o ícone Definições no canto superior direito.
Vá para a parte inferior do ecrã e toque no botão “Esqueça este Flower Power”. Em seguida,
adicione o sensor certificando-se de que a localização está ativada e que a ligação à Internet
está disponível. Tenha em atenção que quando pressiona em “Esqueça este Flower Power”
todos os dados recolhidos até ao momento serão apagados.

P: A APP FLOWER POWER APENAS CARREGA DADOS SE O
TELEMÓVEL ESTIVER LIGADO À INTERNET?
A app Flower Power pode recolher dados, mesmo quando o telemóvel que estiver a usar não
estiver ligado à Internet, mas o Bluetooth tem de estar ativo. A app Flower Power irá carregar os dados recolhidos assim que
a sua ligação à Internet for novamente estabelecida.

Perguntas sobre o sensor Flower Power
P: A LOCALIZAÇÃO DO MEU SENSOR SERÁ AUTOMATICAMENTE ATUALIZADA DEPOIS DE
COLOCAR O SENSOR NOUTRO LOCAL?
Não. Se colocar o sensor noutro local depois de ter sido emparelhado com a app Flower Power, a nova localização não será
atualizada. Dito de outra forma, irá parecer que o sensor ainda está no local antigo quando carregar dados para a nuvem.
Solução: Não mude o sensor de local durante a duração da Missão GROW. Se já tiver mudado de local, use a app Flower
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Power e selecione o ícone Definições no canto superior direito. Vá até à parte inferior do ecrã e toque em “Esquecer este
Flower Power”. Em seguida, adicione novamente o sensor, certificando-se de que a localização está ativada e que tem
ligação à Internet disponível.

P: QUANTO TEMPO DURA A BATERIA DO SENSOR?
De acordo com as informações do fabricante, a bateria deve durar cerca de 6 meses apesar de poder variar
consideravelmente, pelo que deve ficar prestar atenção e mudar a mesma conforme necessário. Tenha em atenção que os
níveis de bateria diminuem mais rapidamente no inverno.

P: O QUE ACONTECE QUANDO O SENSOR ESTÁ SEM BATERIA? VAI PERDER OS DADOS
ARMAZENADOS NA MEMÓRIA?
Se um sensor ficar sem bateria, não irá perder os dados captados até esse momento. Após a substituição da bateria, os dados
do sensor recolhidos pela app Flower Power incluirão todas as medições recolhidas até o sensor ter parado de funcionar.

P: O QUE DEVO FAZER SE O SENSOR FICAR SEM BATERIA?
As baterias Flower Power duram aproximadamente 6 meses. O nível atual da bateria pode ser verificado usando a app
Flower Power conforme indicado abaixo:

Toque no ícone da roda dentada

Nível da bateria
n

Muito importante! Se estiver a participar numa Missão GROW para validação por satélite e/ou
numa missão climática, depois de o sensor estar colocado no exterior não deve mudar de
local! Assim, a bateria deve ser mudada com cuidado com o sensor na terra!

Verifique o nível da bateria do
sensor usando a app flower
power
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Siga os seguintes passos simples para substituir a bateria:

1. Desaparafuse a tampa do sensor e retire a
Desaparafuse
a tampa do sensor e retire a bateria
bateria

2. Coloque a nova bateria dentro do compartimento da
bateria certificando-se de que o lado positivo
(normalmente com o sinal +) fica virado para cima.
n

3.Feche a tampa verificando que fica bem apertada.
Uma tampa solta ou mal fechada não permite que a
bateria funcione corretamente.
n

4. Abra a app Flower Power e verifique o nível da bateria. Se colocar uma bateria nova, o nível indicado deverá ser 100% (ver
fig. 1). Aguarde alguns minutos enquanto a app Flower Power sincroniza com o sensor e recolhe informações sobre o nível da
bateria.
Se após ter seguido os passos acima descritos a bateria não ficar a funcionar, ou no caso de um sensor consumir uma bateria
totalmente carregada mais rapidamente do que o esperado, contacte technical@growobservatory.org

Quantos sensores podem ser ligados a uma conta?
Uma conta pode controlar até 256 sensores Parrot Flower Power, embora recomendemos que cada utilizador não siga mais
do que 10 sensores. Só consegue recolher dados ou usar o modo ao vivo para um Parrot Flower Power de cada vez. A
aplicação irá ligar-se automaticamente a cada um dos seus dispositivos Flower Power.
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A aplicação sincroniza automaticamente perto do sensor?
A sincronização automática de dados ocorre a cada 2 horas. Para reduzir o consumo de bateria do seu smartphone, pode
desativar a sincronização automática:
1.
2.

Toque em Definições
Mova os cursores Início/Fim para definir a hora em que deseja que os alertas comecem/parem de ser enviados.

Durante quanto tempo é que os dados são mantidos no sensor/ ou
com que frequência tenho de carregar dados?
Um único sensor pode armazenar até 2 meses de dados na memória interna. Certifique-se de enviar dados pelo menos a
cada 2 meses para não perder as medições recolhidas pelo sensor. Além disso, quanto mais longo for o período entre os
carregamentos, mais tempo levará a recolha de dados. Pelas razões acima indicadas, os dados do sensor devem ser
carregados com mais frequência – pelo menos uma vez por semana – para garantir que estão atualizados ou tão atualizados
quanto possível.

Ligações úteis:
●

Guia do utilizador do Parrot Flower Power, Reino Unido:
https://drive.google.com/file/d/0BwydJMn9atsEa3V5UVFMQmN2WjA/view?usp=sharing

●

Perguntas Frequentes Parrot Sobre o sensor Parrot Flower Power
https://community.parrot.com/t5/Flower-Power-Knowledge-Base/F-A-Q/ta-p/116417
https://docs.google.com/document/d/15OA3m_HPhHvITlHU9X6CqRVFU1u9LO0ff_ZWJxX03ds/edit

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia no âmbito do
contrato de subvenção n.º 690199.
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