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1. Enquadramento 

 
O presente documento insere-se na atividade 2 do plano de ação do Projeto Des Agro 4.0, cofinanciado 

através do FEDER, e promovido pela parceria constituída pela DOLMEN, RUDE, UTAD e IPCB. Ao longo do 

documento será apresentada, de uma forma concreta e concisa, a informação mais relevante obtida na 

reunião técnica realizada com a empresa fornecedora de tecnologia, passível de ser aplicada/utilizada por 

empresas do setor agroalimentar e agroindustrial dos territórios do Douro Verde e da Cova da Beira. 

A informação constante ao longo do documento consistirá sobretudo na descrição sumária da solução 

tecnológica, desenvolvida por empresas nacionais e internacionais, as vantagens e desvantagens da sua 

incorporação em modelos de negócio, as informações obtidas através de breves demonstrações do modo 

de funcionamento dos softwares realizadas ao longo da reunião, a identificação de desafios/dificuldades 

de utilização das tecnologias por parte dos empresários, e sempre que possível, os respetivos montantes 

de investimento para a sua aquisição, os custos de exploração provenientes da sua utilização, bem como 

os potenciais impactos económicos destas tecnologias na gestão das atividades empresariais. 

Para cada reunião técnica foi estruturado previamente um guião de entrevista, que permitiu orientar o 

progresso da mesma. As questões constantes no guião da entrevista foram elaboradas através de uma 

consulta, análise e reflexão da informação constante no Diagnóstico e Mapeamento de Inovações 

Tecnológicas, output da Atividade 1.1 do projeto, e da pesquisa nos meios digitais das empresas 

fornecedoras das soluções tecnológicas (websites, redes sociais, notícias, artigos, canais de Youtube, etc.).  

As informações constantes no presente documento irão sustentar, em parte, os conteúdos a produzir no 

âmbito dos dossiers de inovação do modelo técnico-económico de cada atividade económica do setor 

agroalimentar e agroindustrial visada pelo projeto.  

 

2. Data e hora, participantes e formato de realização da reunião  
 

Data: 15h00 do dia 18/06/2021; 

Participantes:  

• TERRADAT – Paolo Dosso;          

• RURIS – André Lopes, Miguel Matos e Filipe Melo.  

Formato: Microsoft Teams 

 

3. Setores económicos alvo de aplicação  
 

• Produção de Cereja e Vinha, mas também produção de outras culturas frutícolas, hortícolas e 

cereais. 
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4. Descrição da tecnologia  
 

 

4.1.  Caracterização geral da empresa e dos seus produtos/serviços 

O Grupo TEAM, grupo criado pelas empresas Studio di Ingegneria Terradat, Appleby Italiana e Cassela 

Macchine Agricole, estabeleceu-se em 2009 com o objetivo de fornecer ao setor agrícola soluções de 

agricultura de precisão "chave na mão". Estas empresas desenvolveram o SMART SMILEY, uma nova e 

inovadora série de sensores composta por dois modelos, o MECS-VINE que foi criado para monitorizar 

vinhas ou pomares em sebe e o MECS-CROP criado para monitorizar plantações em linha, como tomate, 

milho, etc. Como complemento desta tecnologia, as empresas criaram um software de pós-

processamento dos dados recolhidos pelos sensores, denominado de MECS-MAPS. 

Os dois sensores SMART SMILEY (MECS–VINE e MECS-CROP) foram concebidos em conjunto, 

desenvolvidos e patenteados pelas empresas do Grupo TEAM, com o objetivo de criar mapas da 

exploração muito detalhados.  

As Tecnologias de Taxa Variável (VRT) são um conjunto de tecnologias utilizadas para efetuar aplicações 

diferenciadas de fatores de produção tendo em conta a informação recolhida para cada unidade de área 

específica, num determinado instante, e numa determinada parcela de terreno. 

Estas tecnologias, os sensores (MECS-VINE e MECS-CROP) em conjunto com o software (MECS-MAPS), 

permitem criar mapas mais detalhados do que os conseguidos atualmente pelos satélites multiespectrais 

e por outros sensores de proximidade que se encontram no mercado. 

Para o ideal funcionamento desta tecnologia é necessário o utilizador adquirir os sensores, MECS-VINE 

ou MECS-CROPS, e também o software que trata os dados recolhidos por estes sensores, o MECS-MAPS. 

O software MECS-MAPS, tem como objetivo principal transformar os dados registados pelos sensores em 

mapas temáticos sobrepostos. Este software permite ao utilizador, usar os mapas criados a partir dos 

dados registados pelos sensores, de forma a produzir programas de trabalho para atividades de campo 

do tipo VRT (Tecnologia de Taxa Variável), com o auxílio de máquinas agrícolas (pulverizadores, 

espalhadores de estrume / composto, limpadores de ervas daninhas, irrigadores, rippers para estrume 

líquido subterrâneo, vindimadoras, etc.). 

Os dados são transmitidos dos sensores para o software através de uma pen de armazenamento. A pen 

permanece ligada aos sensores e posteriormente, quando ligado ao computador, transfere os dados para 

o software. 

As atualizações ao software ocorrem de forma automática e completamente gratuita. 
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Figura 1 - Software MECS-MAPS em funcionamento. 

 

O MECS-VINE (Micro Environment and Canopy Sensor, versão VINE) é um sensor multiparâmetro 

desenvolvido especificamente para a caracterização do desenvolvimento vegetativo (porção aérea de 

uma planta ou cultura, formada pelo conjunto da copa individual das plantas) e do microambiente das 

culturas em linhas, como as vinhas, pomares, etc. Este equipamento combina um recetor GPS e uma série 

de sensores capazes de registar os seguintes parâmetros: Índice da Canópia (Índice da Área da Folha e 

Volume da Linha da Árvore), Temperatura Ambiente, Temperatura da Superfície da videira / copa dos 

frutos, Distância da videira / Árvore alvo. 

 

 

Figura 2 - Sensor MECS-VINE instalado num trator. 
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O sensor possui uma orientação especial e um amplo ângulo de visão que permite receber facilmente 

uma série de dados, uma vez que o sensor não é afetado pela vegetação que pode ser encontrada no 

espaço entre as linhas ou sob as linhas. Além disso, as medições do Índice da Canópia não são afetadas 

por variações de luz nas plantas (presença / ausência de nuvens, elevação e ângulo do sol, 

sombreamento, etc.). Se o utilizador adquirir dois sensores, quando passar com o trator nas entrelinhas 

da exploração, vai conseguir monitorizar as paredes vegetativas de ambos os lados em simultâneo.  

 

 

Figura 3 - Ângulo de visão do sensor MECS-VINE. 

 

O MECS-VINE está a ser melhorado, de forma a ser usado para controlar máquinas habilitadas para a 

tecnologia VRT (Tecnologia de Taxa Variável) em tempo real. Neste caso, os dados recolhidos pelo sensor 

colocado na frente do trator são utilizados para regular o trabalho realizado pelas máquinas 

(pulverizadores, tiradoras, etc.) fixadas na traseira do trator, em tempo real. Uma das principais 

vantagens futuras será efetuar a operação técnica na devida altura, pois não se perde mais tempo entre 

a análise e a aplicação.  

A utilização deste sensor, aliado ao software, apresenta grandes vantagens ao utilizador, pois permite 

uma maior eficiência na aplicação de fertilizantes, fitofármacos e até na água da rega.  

As funcionalidades do sensor MECS-CROP não foram abordadas durante a reunião, visto que, este é um 

sensor desenvolvido principalmente para culturas hortícolas ou para produção de milho, que não estão 

englobados nos setores do projeto Des Agro 4.0. 

Não existe a possibilidade de alugar estes equipamentos, sendo que, os mesmo possuem uma garantia 

de 2 anos. 
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4.2. Competências necessárias na ótica do utilizador 

O software MECS-MAPS, apesar de só incorporar a língua inglesa, é muito intuitivo e de fácil utilização.  

 

4.3.  Serviços de formação 

Na compra destes equipamentos, é fornecido ao utilizador um manual de instruções e vários vídeos que 

garantem todo o apoio necessário à sua instalação e utilização. Ainda assim, se o utilizador tiver 

dificuldades no uso dos equipamentos ou do software, as empresas garantem apoio remoto via Zoom, 

de forma gratuita. 

 

 

4.4.  Demonstração do Software 

Vídeo de demonstração do sensor MECS-CROP: https://www.youtube.com/watch?v=8IdrZ10dLuw&t=2s 

 

 

4.5.  Requisitos Mínimos e Requisitos Obrigatórios 

Para o total funcionamento do equipamento, o produtor, se tiver um pulverizador convencional, deverá 

adquirir controladores ou reguladores. Estes aparelhos permitem controlar os débitos do pulverizador 

de acordo com a informação do software. O utilizador também pode adquirir um pulverizador apto à 

tecnologia VRT. 

A empresa indicou que a partir de 1 hectare poderá ser utilizada esta tecnologia, sendo que, a partir dos 

10 hectares, o investimento realizado na tecnologia é rapidamente compensado.  

 

4.6.  Investimentos/Custos de Exploração 

Tabela 1 - Investimentos necessários na implementação desta tecnologia. 

Rubrica Quantia (€) s/IVA 

MECS-VINE (incluí o software MECS-MAPS) 40.000€  

 

No caso de o utilizador não possuir um pulverizador apto à tecnologia VRT, terá que adquirir um 

controlador ou mesmo um pulverizador específico. 

4.7.  Impacto da atividade económica  

 

• Redução do uso de fitofármacos de 20 a 50%; 

• Redução do uso de fertilizantes de 20 a 50%; 

• Maior eficácia na aplicação de água para a rega da cultura. 

https://www.youtube.com/watch?v=8IdrZ10dLuw&t=2s
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5. Notas Finais 
 

A empresa referiu estar disponível para participar em ações de divulgação/disseminação que venham a 

ser realizadas no âmbito do projeto, e disponíveis em integrar futuros projetos piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


