Descrição dos Sensores
Sensor Apismelipômetro - Bee counter (A)
• Conta abelhas entrando ou saindo da colmeia para o
espaço aberto ou da colmeia para o compartimento (A);
-Conta o fluxo de entrada e saída das abelhas APIS
MELLIFERA da colmeia para o espaço aberto;
- Conta o fluxo de entrada e saída das abelhas MELIPONA da colmeia para o espaço fechado (A) externo
a colmeia.
Sensor Apismelipômetro - Bee counter (b)
• Conta abelhas entrando ou saindo da colmeia para o
espaço aberto ou passando do compartimento (A) para
o espaço aberto;
- Conta o fluxo de entrada e saída das abelhas APIS
MELLIFERAS da colmeia para o espaço aberto;
- Conta o fluxo de entrada e saída das abelhas MELIPONA ou SOLITÁRIA do espaço fechado (A) para o
espaço aberto;
• Conta o acumulado da contagem (A) e (B), que representa o número de abelhas fora da colmeia.

peratura interna;
• O sensor de umidade, também encapsulado, mostra a
umidade relativa do interior da colmeia.
Sensor de luminosidade
• O sensor de luminosidade mostra a quantidade de lúmens fora da colmeia. Permite saber se é dia ou noite e
qual intensidade da luz incidente.
Sensor de presença
• Detecta pessoas nas proximidades, acionando um alarme na sua detecção e envia essa informação.

Melipo

Sensor de temperatura e umidade
• Sensor de temperatura encapsulado e condicionado
é instalado dentro da colmeia para medir a sua tem-

Dados coletados
O L-VIS, dispositivo de controle e monitoramento do Hive Monitor, gera diária
e automaticamente planilhas em .csv

(comma separated values) com os dados
fornecidos pelos sensores. Eles são gravados no endereço do servidor FTP do
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L-VIS, já organizados em seções e sub
seções separados por categoria. Assim,
o pesquisador têm acesso direto aos dados salvos das medições dos sensores.
Outra opção é o recebimento desses
arquivos através de e-mails, enviados
pelo próprio L-VIS, contendo como anexo esses arquivos .csv. Nesse caso, pode
ser configurado e-mails diários, semanais, mensais ou conforme a ocorrência
de algum evento em específico.
Todas essas possibilidades além de
muitas outras, são possíveis com o supervisório VISTA, instalado no computador. Saídas diretas dos logs em gráficos
gravados em períodos estabelecidos ou
gráficos em tempo real (online), além de
muitos outros recursos que ficam disponíveis no computador cujo o limite de
armazenagem é o que tiver de espaço
no HD disponível para estes registros.

