Missão Alterações Climáticas
Manual de Campo

2018-2019

Este manual de campo pertence a:

Nome:

Número de telemóvel:

Page 2 of 20

growobservatory.com

Olá, GROWers!
Este manual de campo é um
pequeno assistente útil para
as experiências de medição no
exterior que o acompanhará nesta missão GROW.
Pode encontrar informações mais detalhadas
no Manual de Formação.
Aqui, encontrará algumas indicações sobre como fornecer dados relativos
ao solo ao Observatório GROW usando o seu sensor Flower Power.
Trabalhará na sua área local, tornando-se parte de uma crescente rede de
cientistas cidadãos localizados em vários países por toda a Europa.
Este manual está dividido em quatro secções:
A Secção 1 inclui informações básicas sobre como designar o(s) seu(s) sensor(es)
A Secção 2 explica os passos necessários para posicionar o(s) seu(s)
sensor(es) e ligá-lo(s) ao seu telemóvel.
A Secção 3 mostra como reunir e registar informações sobre o seu espaço de
cultivo e carregar dados do seu sensor.
A Secção 4 inclui algumas páginas extra para notas que possa querer tirar.
Recomendamos que leia o seu Manual de Formação antes de
usar este manual. Lembre-se de partilhar as medições do seu
levantamento de terra e solo carregando os resultados através
da app GROW!
Estamos muito entusiasmados por tê-lo a bordo!
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Equipamento
Certifique-se que tem tudo o que precisa antes de sair para o campo!
-

O(s) seu(s) sensor(es)

-

Um smartphone com câmara ou um tablet

-

A app Parrot Flower Power e a app GROW instaladas

-

Temporizador/cronómetro (ou temporizador no seu telemóvel)

-

Frasco de vidro com tampa (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

-

Papel

-

Colher de sopa de SHMP

-

Água para encher o frasco

-

Fita métrica ou régua para medições

-

Almofariz (útil se tiver solos muito argilosos)
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Secção 1

O(s) meu(s) sensor(es)
Designar o seu sensor: o seu Responsável Comunitário
Local irá fornecer-lhe um código para designar o(s) seu(s)
sensor(s). Registe o(s) nome(s) na tabela abaixo.
Número do SENSOR

NOME DO SENSOR
Que nome deu ao seu sensor?

SENSOR 1
SENSOR 2
SENSOR 3
SENSOR 4
SENSOR 5
SENSOR 6
SENSOR 7
SENSOR 8
SENSOR 9
SENSOR 10
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Secção 2

Instalar o seu sensor
10 principais dicas para selecionar uma
localização adequada para o sensor
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.

3.

Solo aeróbico (oxigenado) e limpo: o solo na zona escolhida não deve
ser anaeróbico (pouco oxigenado), poluído ou alagado. Os sensores não
são 100% à prova de água!

4.

Escolha um local representativo da terra circundante: a zona 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 30 m de raio em torno do sensor. Pode incluir terra cultivada,
jardins ou zonas verdes com diferentes elementos nos mesmos (por
exemplo, árvores, relva, arbustos, zonas plantadas) desde que estejam
espalhados uniformemente pela área.

5.

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

6.

Mantenha uma distância de 20 m entre os sensores: um sensor tem
de ser colocado a 20 m de outro sensor.

7.

Escolha um local seguro: certifique-se de que coloca o sensor longe
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de qualquer zona de passagem para evitar que as pessoas ou o gado o
possam pisar, ou que veículos motorizados o possam destruir. Marque ou
registe o local escolhido para que possa encontrar facilmente o sensor.
8.

Monitorizar perturbações no solo: monitorizar quaisquer outras fontes
potenciais de perturbação que possam afetar o seu sensor.  Certifique-se
sempre que o sensor permanece no local adequado que selecionou!

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. Não escave ou irrigue o local,
pois isso irá perturbar o solo.

10. A consistência é decisiva para produzir dados de qualidade: o sensor
não pode ser movido para outro local durante a duração da Missão,
nem mesmo para mudar as baterias. A forma como a terra é usada em
torno do sensor também deve permanecer consistente.

Pode experimentar a ferramenta de medição do
Google maps para estimar o raio em torno de
um local potencial:
PASSO 1: no Google maps, clique com o botão direito do rato na localização
potencial do sensor
PASSO 2: 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.
Agora está tudo preparado para ligar o seu sensor ao seu telemóvel!
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Ligue o sensor ao seu telemóvel apenas depois de
este ter sido colocado num local adequado na terra.

Passo 1: descarregue e instale a app Flower Power da Apple App Store ou
da Google Play Store. Em vez de no exterior, pode querer fazer isso em casa
com wi-fi.
Passo 2: crie uma nova conta no Parrot usando a app Flower Power que
instalou no seu telemóvel (não se registe através do Facebook ou do Google).
Passo 3: abra a aplicação e certifique-se de que a app consegue usar a
localização do telemóvel antes de sincronizar o sensor com a app. Esses
dados de início de sessão também permitem que se registe no Observatório
GROW (para mais informações consulte o seu Manual de Formação).
Passo 4: certifique-se de que está a uma distância de menos de 1 metro do
sensor.
Passo 5: defina a localização para “on” no seu smartphone ou tablet.
Passo 6: defina o Bluetooth para “on” no seu smartphone ou tablet.
Passo 7: 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.
Passo 8: dê um nome ao seu sensor (de acordo com o nome do sensor
atribuído e registado no início deste manual).
Passo 9: ligue o seu sensor à Plataforma GROW em h
ttps://hub.growobservatory.org/login
Passo 10: preencha o formulário do site com a mesma informação pessoal e
de sensor que usou para criar a sua conta do Flower Power.
NOTA: use sempre o mesmo e-mail pessoal para as suas atividades GROW: Site GROW, app
Flower Power e outros formulários on-line GROW.
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Secção 3

Guia de procedimentos:
Levantamento de solo
(textura do solo e teor de pedras)

Vamos agora medir a textura do solo e o teor
de pedras em torno do seu sensor
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. Antes de sair para
o exterior: veja a lista na secção Equipamento no início deste manual e
certifique-se de levar consigo tudo o que precisa.

Fazer o teste de teor de pedras
Retire a amostra de terra a 15 cm de distância do seu sensor de solo sem
perturbar o solo em torno do sensor.
PASSO 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.
PASSO 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.
PASSO 3: limpe a parede com as mãos suavemente de modo que as pedras,
caso existam, fiquem à vista.
PASSO 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
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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!

Fazer o teste de textura de solo
Duração: 30 minutos para preparar acrescido da 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 um pouco).

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 a partir do fundo e
uma marca de água de 13 cm na parte de cima. 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
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cuidadosamente a terra compactada. NÃO esmague ou triture pedras e
partículas de areia em partes ou partículas mais pequenas.
5.

Use uma peneira de 2 mm para remover detritos e pedras maiores de 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 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 (manhã e noite).
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:
•

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.

Consulte o Manual de Sensoriamento para obter instruções detalhadas
sobre como realizar os passos finais do teste de textura do solo após o
tempo de espera e, em seguida, registe os seus resultados para cada
um dos locais dos sensores através da app GROW.
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Registar os seus
resultados
-

Descarregue a app GROW. Encontra instruções detalhadas no seu
Manual de Formação.

-

Irá usar a app GROW para enviar os seus resultados de 		
Levantamento de Terra e Solo. É fácil e terá orientação passo a
passo.

-

Quando o acesso à Internet não estiver disponível no campo, os
dados serão armazenados localmente no seu telemóvel e enviados
assim que tiver ligação wi-fi/Internet.

-

A área em torno do sensor deve permanecer tão imperturbável
quanto possível. Preencha os Registos de Atividade para registar
todas as atividades realizadas na área de forma a ajudar-nos a
interpretar melhor os dados do sensor.
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Tocaa fazer
Sensoriamento
Como fazer bem o sensoriamento...
Queremos tentar obter os melhores dados possíveis para garantir
que somos capazes de validar os dados de satélite da Sentinel 1. Isto
significa os dados do sensor, mas também os dados de levantamento
de solo e terra que o sensor não consegue captar. Aqui ficam algumas
orientações para que tudo corra bem!
1.

Para garantir que o Observatório GROW tem dados atualizados, recolha
dados uma vez por semana (veja as próximas páginas para obter mais
informações).

2.

Não mova o sensor depois de ter sido instalado. Precisamos de dados
dos mesmos locais durante períodos alargados (mais de 2 anos). Se
tiver de mover o sensor, contacte o seu Responsável Comunitário Local
através do e-mail technical@growobservatory.org uma vez que a
localização não será atualizada automaticamente.

3.

Se tiver dificuldades em ligar o sensor, contacte o seu Responsável
Comunitário Local ou envie um e-mail para technical@growobservatory.org

4.

Pode usar a secção Observações que se segue para registar ideias,
problemas ou sugestões relacionadas com a instalação do sensor
ou com a realização das medições no seu local. Partilhe os seus
comentários com o seu Responsável Comunitário Local para nos ajudar
a melhorar os materiais e a forma como o apoiamos e aos seus colegas
cientistas cidadãos.
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Recolher dados do seu sensor
O sensor permite:

1

1. Medir a intensidade da luz para determinar a
exposição solar

2

2. Medir a temperatura ambiente para
determinar as condições de temperatura
3. Medir o nível de fertilizante exigido pela
3

4
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composição do solo
4. Medir o nível de humidade do solo para
determinar se precisa de irrigar o seu solo.
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Agora pode começar a
recolher dados do seu
sensor!
1.

Para recolher os dados do sensor, tem de ter ligação 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.

2.

Os dados recolhidos serão então carregados para a nuvem
(sincronização de dados). Este passo requer ligação à Internet (3G ou
wi-fi).

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.
Tenha em atenção que é provável que 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.
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Secção 4

Observações
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Secção 4

Observações
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