
https://tomatinov.wordpress.com/

Parceiros: 

Cofinanciamento:

Ficha técnica

GRUPO OPERACIONAL
TOMATINOV

Equipamento de monitorização em tempo
real

Inovação de Produto e de Processo no
Tomate de Estufa



O PROBLEMA
Os objetivos deste projeto visam fomentar a inovação e a
eficiência do uso da água e dos fertilizantes gerando
inovação no produto e no processo produtivo do tomate de
estufa. Assim, a monitorização das culturas em todos os seu
estados vegetativos assume o papel primordial.
Neste sentido e englobado no novo mundo da informação
em que esta está acessível em tempo real e de forma direta
havia que agilizar a forma de monitorar as diferentes
variáveis em estudo.

A SOLUÇÃO
A solução passou por desenhar e desenvolver um rizotrão
capaz que monitorizar as várias variáveis em estudo, agregar
e disponibilizar os dados de forma organizada e em tempo
real.

A SOLUÇÃO
O equipamento atualmente já em utilização permite
monitorizar:
- a temperatura e humidade ambiente
- a temperatura do substrato
- o peso das plantas (saco de substrato, raiz e caule) e da parte
aérea
- o fluxo de entrada e saída de água da rega
- o pH e a condutividade elétrica da solução que sai do
substrato
O equipamento desenvolvido permite consultar em tempo real
os valores lidos via interface gráfica no PC ou telemóvel assim
como consultar o histórico para análises mais elaboradas.

O FUTURO
A flexibilidade e margem de
evolução dum equipamento deste
tipo é enorme, principalmente
aumentando o número e tipo de
sensores para permitir novas
funcionalidades, análises e
correlações.
Desde a data de instalação e em
virtude da experiência adquirida
já foram feitos melhoramentos e
reajustes para melhorar os
resultados obtidos num processo
que se pretende de constante
evolução e melhoria durante todo
o percurso do projeto.
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Equipamento instalado em estufa de tomate Interface de visualização dos dados


