
Do mundo físico para o digital



Vivemos num mundo onde todos os detalhes de um negócio são 

analisados ao pormenor, onde nada é deixado ao acaso. 

O sense é uma peça-chave nesta era.

Integra, em sistemas digitais, informação do mundo !sico como: 

temperatura e humidade do ar e do solo, luminosidade, pressão 

atmosférica, valor de pH, entre outros. Monitoriza em tempo real, 

interpreta, comunica os dados recolhidos a um servidor e aciona 

mecanismos ou processos de forma automá"ca. 

A integração com as Soluções Quidgest permite agilizar processos, 
poupar tempo, energia e custos.

um sistema de monitorização 
e recolha de dados provenientes 
de sensores, com capacidade de 
atuação automática e controlo 
remoto



Os dados recolhidos 

podem ser visualizados 

numa de duas 

perspe�vas:

   } Histórico

visualização de dados 

passados de forma 

relevante aos processos 

de negócio definidos 

pelo SI Quidgest.

   } Tempo real

visualização

instantânea, para 

controlo total da 

informação.

Motores, iluminação 

e ven�lação são alguns 

dos atuadores que 

podem exis�r ligados 

ao controlador. 

O interface 

disponibiliza controlo 

individual de cada 

atuador. 

Os atuadores podem 

controlar equipamentos 

externos como: 

ar condicionado, 

sistemas de rega, 

portas, claraboias 

motorizadas, entre 

outros.

A atuação 

automá�ca é 

configurada segundo 

os processos de 

negócio 

definidos pelo SI 

Quidgest.

As condições podem 

ser baseadas em 

valores enviados 

pelos controladores 

e executadas em 

períodos de tempo 

definidos 

(automação).
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RECOLHA 
DE DADOS
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instantânea, para 

controlo total da 

informação.

A comunicação entre 

controlador e servidor 

usa o protocolo MQTT. 

Pode ser efetuada 

de 4 formas:

   } Wi-fi

   } Ethernet

   } GSM/GPRS/3G

   } Armazenamento  

     offline com  

     sincronização

Assegura, desta forma, 

a capacidade de 

visualização de dados, 

em tempo real, 

mesmo quando a 

recolha de dados se 

encontra localizada 

fora das zonas urbanas.

A recolha de dados 

é feita por sensores 

de elevada precisão 

para registar

informações exatas 

de vários parâmetros 

"sicos, como 

temperatura, 

humidade, pressão 

atmosférica, valor 

de pH, entre outros. 

O sense é modular e 

adaptável para 

receber diferentes 

�pos de informação: 

acelerómetros, 

giroscópios, OBD II, 

balanças, GPS, 

Lux / UV / IR, 

humidade solo,  

pressão atmosférica, 

pH líquidos, gases.

Depois de recolhidos 

os dados, há que 

analisá-los e 

processá-los. Tudo isto 

é feito com recurso a 

um microcontrolador, 

previamente 

programado, para 

interpretar esses 

mesmos dados, 

comunicá-los a um 

servidor integrado 

num Sistema de 

Informação 

(SI) Quidgest  

e acionar os devidos 

mecanismos ou 

processos de forma 

automá�ca.

Ao receber os dados 

dos sensores, o 

servidor armazena-os 

na base de dados do 

SI Quidgest que gere 

toda a informação 

recolhida.

Caso haja alguma 

falha de conexão ao 

sense, o SI Quidgest 

guarda os dados 

localmente, que serão 

enviados assim que a 

conexão se restabelecer.

Funcionamento



O que distingue o

INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE GESTÃO
O sense foi desenvolvido tendo em vista a 
integração com sistemas de informação, pelo 
que toda a comunicação de e para o sense 
obedece a padrões bem definidos.
Estes padrões são análogos aos padrões 
Genio, o que permite que o sense seja 
integrado em qualquer sistema Quidgest sem 
necessidade de adaptação.

MODULARIDADE 
Cada sensor tem um módulo individual, o que 
possibilita adicionar módulos consoante as 
necessidades sem alteração do controlador.

CONETIVIDADE 
3G, wi-fi, Ethernet

QUALQUER SENSOR ANALÓGICO 
Temperatura, humidade, proximidade, pH, 
luminosidade, índice UV, vento, deteção de 
gases, deteção de caudal.

ECONOMIA 
A modularidade possibilita um inves"mento 
faseado.

ESCALABILIDADE 
A arquitetura do Sense tem a possibilidade 
de crescer conforme o volume da informação 
provenientes dos sensores, tornando-se 
assim uma solução viável para sistemas de 
larga escala.

MODERNIDADE
Os protocolos de comunicação, os sistemas 
de armazenamento de dados e os 
controladores usados estão na vanguarda da 
Industria.

Exemplos de 

deteção e alcance 

de aplicações:
. Gestão de 

interseção e de 

semáforos
. Monitorização do 

fluxo de tráfego de 

veículos e gestão do 

espaço de ocupação 

de estacionamento
. Portagens 

automa"zadas
. Caracterização e 

monitorização do 

tamanho de veículo
. Controlo do limite 

de velocidade
. Monitorização do 

nível de água
. Aplicações de 

iluminação 

inteligentes
. Segurança do 

espaço público e de 

edi#cios
. Gestão da recolha 

de lixo inteligente

Portugal: 
R. Castilho n.º 63 – 6.º 
1250-068 Lisboa 
tel. (+351) 213 870 563 

Moçambique: 
R. John Issa, n.º 260
Maputo 
tel. (+258) 21 30 37 32

Timor-Leste:
Timor Plaza, CBD2, 403-404
Comoro, Dili 
tel. (+670)76 82 47 19
       (+670)77 45 64 29

Alemanha:
Konrad-Zuse-Platz 8
81829 München 
tel. (+49) 89 20 70 42 850

Marrocos:
Contours Bouskoura
20180 Casablanca 
tel. (+212) 607 27 17 17

Aplicações

Contacte-nos para mais 
informações
sense@quidgest.com | www.quidgest.com

Smart Cities Smart
Industry
. Deteção de 

proximidade e 

medição de distâncias 

para sistemas de 

fabrico
. Sensor de 

prevenção de colisão 

para veículos 

pesados
. Sensor de posição 

de veículo numa 

plataforma de 

carregamento
. Detetor de veículo 

para controlo de 

barreira
. Segurança e 

vigilância
. Barreira ó"ca de 

segurança e vigilância 

para instalações 

seguras

Disponibilizada 

remotamente, 

através dos 

computadores 

pessoais e 

smartphones, a 

informação capturada 

pelos sensores 

possibilita sistemas 

que podem ser 

programados para 

alcançar 

necessidades 

específicas e a"ngir 

autonomia quase na 

totalidade, graças às 

inicia"vas con%nuas 

da Internet of Things 

(IoT). Ao permi"r a 

deteção de pessoas 

numa sala ou área 

específica, os 

sensores ajudam a 

melhorar a gestão 

de iluminação e 

aquecimento, o 

aumento de conforto 

e a reduzir custos de 

energia. Sistemas de 

vigilância podem 

oferecer 

monitorização de 

intrusão de perímetro 

superior, aproveitando 

a deteção precisa de 

presença e 

movimento.

Smart Homes 
and Buildings

Energy 
Efficiency
. Controlo 

energé"co e 

climatérico
. Direção e velocidade 

do vento
. Humidade rela"va
. Pressão barométrica
. Temperatura do ar
. Precipitação

Os sensores estão a 

tornar-se, 

rapidamente, uma 

parte integrante 

dos sistemas de 

segurança e 

navegação de  

veículos, fornecendo 

informação 

importante acerca 

das suas imediações, 

melhorando a 

segurança dos 

u"lizadores, assim 

como reduzindo 

significa"vamente os 

custos relacionados 

com acidentes e 

impactos sociais.

Smart
Vehicles

. Deteção avançada 

para colheita 

autónoma eficiente
. Sensor de prevenção 

de colisão para 

veículos de grande 

porte
. Contagem de 

objetos em múl"plas 

plataformas de 

transporte
. Deteção e 

parametrização de 

aplicações de 

controlo de nível
. Sensor de posição 

de veículo numa 

plataforma de 

carregamento
. Barreira ó"ca de 

segurança e vigilância 

para instalações 

seguras

Smart
Agriculture


