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Terraprima Sociedade Agrícola, Lda. 
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Execução Física 

A execução física do Grupo Operacional foi descrita individualmente para cada parceiro. 

Terraprima – Serviços Ambientais, Sociedade Unipessoal, Lda. 

A Terraprima Serviços Ambientais (TPAmb), enquanto líder do Grupo Operacional (GO), foi 

responsável por fazer a gestão operacional, fazendo a ponte de comunicação entre os diversos 

parceiros por forma a garantir a realização das tarefas previstas.  

A TPAmb foi também responsável por organizar e conduzir a reunião de arranque do GO realizada no 

dia 14 de Setembro de 2017, no Instituto Superior de Agronomia (ISA) (Figura 1). Os objetivos da 

reunião foram: apresentação do GO; apresentação dos parceiros; e apresentação das tarefas a realizar 

e dos responsáveis por cada tarefa. 

 

Figura 1 - Apresentação da reunião de arranque do Grupo Operacional 

Os principais objetivos do GO durante o primeiro ano são a calibração dos dados espectrais e dos 

dados de campo. Na fase de calibração, serão consideradas as pastagens em três explorações agrícolas 

com experiência na gestão de pastagens semeadas biodiversas: Quinta da França (QF); Herdade da 

Mitra em Évora (HM); e Tapada dos Números (TN).  

Lamentavelmente o ano agrícola de 2018 tem sido extremamente seco e atípico, deste modo a 

calibração dos modelos que relacionam os dados de campo com os dados espectrais, utilizando os 

dados deste ano, poderá ser incorreta e não aplicável aos anos típicos. Caso isso aconteça, poderá ser 

necessário repetir o levantamento desses dados no ano agrícola de 2019.  

Durante o mês de Outubro de 2017 tiveram lugar várias reuniões de trabalho, tanto nas instalações 

da TPAmb como na Universidade de Évora, para a seleção das parcelas e subparcelas a estudar nas 

três explorações mencionadas. Nestas reuniões participaram as equipas da TPAmb, da Universidade 

de Évora e do ISA. 

De acordo com as tarefas planeadas e descritas na memória descritiva a TPAmb é responsável pelo 

levantamento altimétrico das três primeiras parcelas experimentais com recurso a Veículo Aéreo Não 

Tripulado (VANT), e a respetiva produção do modelo 3D. O levantamento altimétrico da QF foi feito 



no dia 8 de Novembro de 2017, no entanto devido às condições climatéricas desfavoráveis o 

levantamento foi incompleto, tendo sido concluído no dia 8 de Janeiro de 2018. O levantamento 

altimétrico na Tapada dos Números foi feito no dia 7 de Novembro de 2017 e na Herdade da Mitra no 

dia 10 de Novembro de 2017. 

Nos dias 29 de Novembro e 15 de Dezembro de 2017 a equipa da TPAmb esteve reunida para definir 

metodologias para o processamento das imagens recolhidas por VANT por forma a obter-se a 

altimetria e os modelos 3D das parcelas em estudo. O resultado do levantamento altimétrico está 

ilustrado na Figura 2. 

Figura 2 – Levantamento altimétrico com VANT na Quinta da França, na Herdade da Mitra e na Tapada dos Números 

Os modelos 3D das parcelas em estudo estão ilustrados na Figura 3, na Figura 4, na Figura 5 e na Figura 

6. 



 

Figura 3 - Modelo 3D da parcela da Vinha Velha na Quinta da França 



 

Figura 4 – Modelo 3D da parcela do prado dos eucaliptos na Quinta da França 



 

Figura 5 – Modelo 3D da parcela da Herdade da Mitra 



 

Figura 6 – Modelo 3D da parcela da Tapada dos Números 

Os maiores constrangimentos e riscos sentidos até à data deveram-se ao atraso na emissão do parecer 

final da candidatura e à respetiva emissão dos termos de aceitação, que só ocorreu no dia 31-10-2017. 

Os parceiros enfrentaram o risco de realizar as tarefas previstas no GO, sem certeza sobre o apoio ao 

mesmo. 

O GO foi convidado a apresentar os seus objetivos e resultados obtidos à data no Agri Inovation 

Summit (http://www.aislisbon2017.com/) que teve lugar nos dias 11 e 12 de Outubro de 2017 (Figura 

7). Estiveram presentes os parceiros TPAmb, Tapada dos Números e Pedro Sacadura Teixeira Cabral 

Duarte da Silveira. 



 

Figura 7 - Apresentação do GO no Agri Inovation Summit2017 

Instituto Superior de Agronomia 

Em Outubro de 2017 o ISA, juntamente com os outros parceiros, fez a seleção das parcelas 

experimentais nas três explorações agrícolas iniciais por forma a serem estudadas no GO. 

Posteriormente, em cada parcela experimental, selecionou-se provisoriamente 24 subparcelas de 

monitorização de 30 × 30 metros, cobrindo exatamente 9 pixels da imagem do satélite Sentinel 2. Esta 

seleção foi baseada em imagens de satélite existentes e na inspeção visual das parcelas. 

Em Novembro de 2017, instalaram-se oito gaiolas de exclusão móveis (1,2 m2), que irão permitir 

monitorizar o efeito do pastoreio em cada uma das parcelas experimentais. Cada gaiola ficou 

localizada no centro das 8 subparcelas experimentais selecionadas (Figura 8). 

  



 

Figura 8 – Instalação das gaiolas nas parcelas experimentais 

A instalação das gaiolas foi feita na Herdade da Mitra no dia 5 de Novembro, na Tapada dos Números, 

no dia 7 de Novembro e na Quinta da França, no dia 8 de Novembro. Os voos de VANT foram feitos 

pela equipa da TPAmb, após a instalação das gaiolas. 

As parcelas e as subparcelas de monitorização estão ilustradas na Figura 9. 

Figura 9 – Parcelas e pontos experimentais na Quinta da França, na Herdade da Mitra e na Tapada dos Números 

Os principais constrangimentos enfrentados pela equipa do ISA deveram-se ao atraso na decisão final 

da candidatura, que atrasou os procedimentos administrativos necessários para a contratação do 

bolseiro afeto ao GO e a realização de outras despesas. 



Universidade de Évora 

A Universidade de Évora (UÉv) esteve envolvida desde o início da 1ª fase no GO (Calibração e 

Validação). Esta é uma fase de recolha de informação que permitirá no final do GO calibrar e validar 

um modelo para produção de mapas de prescrição espacialmente diferenciada de fósforo com base 

em imagens de satélite. 

No 1º ano de projeto (Maio de 2017 - Maio de 2018), até Dezembro de 2017 estavam previstas por 

parte da UÉv as seguintes tarefas:  

i) Participação na seleção das 3 parcelas experimentais (Quinta da França, Tapada dos 

Números e Herdade da Mitra), na delimitação de áreas (com cerca de 25 ha cada), na 

avaliação visual de cada um dos 3 ecossistemas selecionados e na identificação dos locais 

de amostragem sistemática;  

ii) Participação na preparação logística dos trabalhos de recolha de dados no campo;  

iii) Levantamento da condutividade elétrica aparente do solo (CEa) e da humidade do solo 

depois das primeiras chuvas de Outono; e elaboração do mapa de CEa de cada parcela 

experimental;  

iv) Levantamento altimétrico das parcelas com recetores GNSS de precisão (RTK) e 

elaboração dos respetivos modelos digitais do terreno (3D);  

v) Medições com sensores próximos (sensor ótico ativo e sonda de capacitância) ao nível da 

pastagem nos 24 pontos de amostragem sistemática em cada parcela experimental para 

criação de base de dados de calibração entre medições realizadas pelos sensores e 

análises laboratoriais;   

vi) Integração e análise de toda a informação recolhida pelos diversos participantes para 

elaboração de mapas de variabilidade espacial do solo e da pastagem e para 

estabelecimento de correlações entre deteção próxima e deteção remota (por VANT e 

por satélite);  

vii) Participação na Conferência Europeia de Agricultura de Precisão - Edimburgo Junho de 

2017 (ECPA2017). 

No que se refere à concretização das tarefas previstas, a equipa da UÉv participou como previsto nas 

tarefas i) e ii), de seleção das parcelas experimentais, identificação dos locais de amostragem e na 

preparação logística das recolhas de campo. Foram elaborados os mapas com os contornos de cada 

parcela experimental e com a localização das zonas de amostragem (Figura 9). 

Procedeu-se ao levantamento da CEa do solo no início de Novembro de 2017 na parcela experimental 

da Herdade da Mitra (tarefa iii)). Contudo, uma avaria registada ao nível do contacto dos elétrodos 

com os discos do sensor Veris 2000XA, suscitou uma adaptação técnica que permitiu a utilização da 

verba inicialmente prevista no orçamento para substituição de discos do sensor na aquisição de peças 

que fixam os discos ao chassis. Esta avaria atrasou a realização das medições com o sensor Veris nas 

parcelas experimentais da Tapada dos Números e da Quinta da França, as quais só foram realizadas 

em Janeiro de 2018. A partir destes levantamentos foram elaborados os mapas da CEa das 3 parcelas 

experimentais (Figura 10).  



 

Figura 10 – Levantamento da condutividade elétrica na Quinta da França, na Herdade da Mitra e na Tapada dos Números 

Para otimizar a utilização de recursos (nomeadamente, trator, operador e combustível), o 

levantamento altimétrico das parcelas experimentais foi realizado em simultâneo com o 

levantamento da CEa do solo, pelo que o levantamento altimétrico (tarefa iv)) foi realizado em 

Novembro no campo experimental da Herdade da Mitra e apenas em Janeiro de 2018 nos campos 

experimentais da Tapada dos Números e da Quinta da França. A partir destes levantamentos foram 

elaborados os modelos digitais do terreno das 3 parcelas experimentais (Figura 11).  

 

Figura 11 – Levantamento altimétrico com RTK na Quinta da França, na Herdade da Mitra e na Tapada dos Números 

As medições com sensores próximos ao nível da pastagem (tarefa v)) devem acontecer no período de 

maior desenvolvimento vegetativo da pastagem, ou seja, na Primavera. No entanto, o atraso na 

aprovação do projeto e correspondente assinatura do termo de aceitação (31/10/2017) resultou num 

constrangimento que levou à readaptação do plano previsto e a transferência destas medições para 



o final do Inverno de 2017/2018 e início da Primavera de 2018. Adicionalmente, o ano agrícola em 

curso tem revelado fraca precipitação, com o consequente baixo nível de humidade no solo, o que 

afeta significativamente o desenvolvimento das pastagens de sequeiro.  

A tarefa vi) visa a integração e análise de toda a informação recolhida pelos diversos participantes ao 

nível do solo e da pastagem. No entanto, o adiamento da tarefa v) impede a disponibilidade de todos 

os extratos de informação e, por isso, a integração e análise global dos dados. A elaboração de mapas 

de variabilidade espacial do solo e da pastagem e o estabelecimento de correlações entre deteção 

próxima e deteção remota (por VANT e por satélite) só será possível no final da Primavera de 2018.  

Estava ainda prevista como tarefa da UÉv a participação na Conferência Europeia de Agricultura de 

Precisão (tarefa vii)) em Junho de 2017. Todavia, o já referido atraso na aprovação do projeto levou a 

que a participação só tivesse sido possível porque o ICAAM (Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais 

Mediterrânicas), centro de investigação da Universidade de Évora, assegurou as despesas associadas 

(inscrição, viagens e ajudas de custo do Prof. João Serrano). Perspetiva-se que a verba prevista para 

esta Acão seja transferida para 2018, para participação noutro congresso internacional relacionado 

com o tema da Agricultura de Precisão.  

Para apoio à realização das tarefas atrás identificadas, nomeadamente os levantamentos e medições 

com sensores nas parcelas experimentais afetas ao projeto, foi conduzido em Setembro – Outubro de 

2017 o processo de contratação de um bolseiro de iniciação científica (BIC), o qual iniciou oficialmente 

funções em Dezembro. 

Terraprima – Sociedade Agrícola 

A Terraprima – Sociedade Agrícola (TPAgr) foi uma das explorações experimentais iniciais, pelo que 

auxiliou as equipas da TPAmb, do ISA e da Universidade de Évora na seleção das parcelas e pontos 

experimentais, bem como na colocação das gaiolas de exclusão.  

Tal como estava planeado, a TPAgr adquiriu o distribuidor de fertilizante diferenciado, modelo Vicon 

RO-XL1500 EDW equipado com Geospread e comandado pelo GPS XCN-2050. Este equipamento foi 

instalado no trator da TPAgr, modelo New Holland TD 504 (Figura 12). 

 

Figura 12 - GPS XCN-2050 e distribuidor de fertilizante Vicon RO-XL1500 EDW 

O distribuidor Vicon RO-XL1500 EDW é um distribuidor centrífugo de duas tremonhas, com 1.500 l de 

capacidade. Os dois distribuidores estão ligados a um caixa de velocidades central que por sua vez é 

acionada pela tomada de força do trator. A abertura das adufas é feita eletricamente, a distância de 

espalhamento varia entre 12 a 54 m (dependendo do tipo de adubo) e o débito pode variar entre 10 



e 320 kg/min. O distribuidor permite controlar 14 sectores independentes, de 2 metros, ou seja é 

possível variar o débito de fertilizante em cada sector de forma independente (Vicon 2018). 

Os mapas com as prescrições são carregadas no GPS XCN-2050 que por sua vez, de acordo com a 

posição em que se encontra, controla o espalhamento do fertilizante quer em termos de débito quer 

em termos dos sectores ativos de espalhamento. Desta forma, o operador percorre a parcela e o 

sistema controla automaticamente o espalhamento do fertilizante de acordo com as prescrições 

efetuadas. 

Foram efetuados vários testes com o referido equipamento, bem como a fertilização convencional da 

parcela da Vinha Velha com o fertilizante Amicote CV32 (0-26,5-0), com um débito de 150 kg/ha 

(Figura 13).  

Figura 13 – Distribuição diferenciada de fertilizante do dia 04/10/2017 

Restantes parceiros 

Os restantes parceiros (Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Alentejana; Fundação Eugénio 

de Almeida; Herdade dos Grous – Agricultura e Pecuária, Lda.; Pedro Sacadura Teixeira Cabral Duarte 

da Silveira; Sociedade Agrícola dos Herdade dos Padres, S.A.; Tapada dos Números Sociedade Agrícola, 

Lda.; Z E A – Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda.) participaram na reunião de arranque do GO e têm 

sido informados periodicamente sobre as tarefas em curso, tal como tinha sido planeado. 

 

  



Execução Financeira 

Designação das entidades 
Investimento Elegível 

Aprovado (€) 
Investimento Elegível 

Realizado (€) 

Taxa de 
Execução 

(%) 

Terraprima – Serviços Ambientais, Sociedade 
Unipessoal, Lda. 

          155 348.22 €                     13 300.62 €  8.6% 

Associação dos Criadores de Bovinos de Raça 
Alentejana 

               9 316.69 €                           151.68 €  1.6% 

Fundação Eugénio de Almeida                5 603.20 €                           260.96 €  4.7% 

Herdade dos Grous – Agricultura e Pecuária, 
Lda. 

               5 723.36 €                           274.44 €  4.8% 

Instituto Superior de Agronomia              65 506.02 €                        3 163.43 €  4.8% 

Pedro Sacadura Teixeira Cabral Duarte da 
Silveira 

               5 803.34 €                           291.80 €  5.0% 

Sociedade Agrícola dos Herdade dos Padres, 
S.A. 

               3 547.28 €                           227.94 €  6.4% 

Tapada dos Números Sociedade Agrícola, 
Lda. 

               5 405.92 €                           116.56 €  2.2% 

Terraprima Sociedade Agrícola, Lda.              76 040.43 €                     18 048.64 €  23.7% 

Universidade de Évora              67 848.67 €                        9 701.64 €  14.3% 

Z E A – Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda.                4 717.96 €                           418.66 €  8.9% 

Explotaciones El Cubillo, S.L. - - - 

           404 861.09 €                     45 956.36 €  11.4% 

 

Desvios: 

De maneira geral o plano de ação foi cumprido, os desvios ocorridos foram descritos na Execução 

física do GO no período até 31 de Dezembro de 2012. Os desvios ocorridos deveram-se: ao atraso na 

aprovação da candidatura e à respetiva emissão dos termos de aceitação; à avaria de equipamentos; 

e às condições climatéricas adversas. 

 


