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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: 9h00 do dia 28/05/2021; 

Participantes:  

• AQUA4D – Javier Meyer e Yvain Mirabal;          

• 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 ou 

cereais. 
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4. Descrição da tecnologia  
 

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

 

A AQUA4D foi fundada em 2004, na Suíça, e de momento já se encontra em mais de 40 países. Realiza 

projetos à medida das necessidades da gestão da água na exploração dos clientes. A empresa enfrenta 

os problemas mais prementes da agricultura: a escassez de água e a degradação da terra. O tratamento 

inteligente da água, o AQUA4D, permite uma irrigação precisa, mantendo os solos húmidos por mais 

tempo e melhorando a dissolução de minerais e fertilizantes na água de irrigação. 

Ao longo dos anos, a AQUA4D desenvolveu um modelo inovador. Com base na sua experiência, métodos 

científicos e na implementação eficaz da sua tecnologia. A consultoria e apoio técnico contínuo que 

oferecem, faz com que os projetos se desenvolvam de forma mais fácil e que a tecnologia chegue a mais 

produtores. 

Os serviços que a AQUA4D propõe são vastos e vão desde a consultoria, à instalação das tecnologias, 

manutenção, análise de viabilidade e pareceres técnicos. Para além do sistema Aqua4D de irrigação de 

precisão, a empresa trabalha ainda em projetos no âmbito dos edifícios sustentáveis e da saúde animal, 

sempre com foco no processo de gestão da água. 

 

 

4.2.  Equipamentos do Sistema desenvolvido pela empresa 

 

O sistema inovador AQUA4D foi desenvolvido e constantemente ajustado desde o ano de fundação da 

empresa através de estudos realizados no campo, com universidades de agronomia.  

O Sistema AQUA4D é composto pelo Command F Pro (Computador) que é o “cérebro” do sistema, 

gerando sinais de tratamento e monitorizando continuamente o bom funcionamento do sistema. Para 

além do Command F Pro, o sistema conta também com as Unidades de Tratamento que difundem os 

sinais gerados pelo Command F Pro na água.  

Uma unidade de tratamento 360G-A pode tratar um fluxo de água até 21,6 m3/hora, sendo que, no caso 

de necessitar de mais do que uma unidade de tratamento, estas são instaladas em paralelo de forma a 

corresponder à vazão total de água a ser tratada na exploração. 

O AQUA4D altera a estrutura física da água promovendo a melhoria na relação água-solo-planta, com 

maior dissolução dos minerais com impactos positivos nas culturas.  

Este sistema apresenta várias especificações tais como, um design modular e robusto, fluxo de água 

infinito, opções de sincronização e gestão de alarmes. O design modular e robusto permite a instalação 

até quatro placas de saída para unidades de tratamento e duas placas de comunicação podendo, 

portanto, ser configurado de acordo com as necessidades do utilizador, e é totalmente expansível quando 

necessário. O fluxo de água infinito possibilita uma capacidade de tratamento ilimitada. A opção de 

sincronização faz com que seja infinito o número de unidades de tratamento conectáveis e a gestão de 

alarmes permite gerir potenciais alarmes, bem como uma visualização clara do estado do Sistema. 

O sistema é ecologicamente correto e completamente sustentável - não há ímanes, não há filtros para 

trocar, não há produtos químicos usados e há pouca manutenção. Além disso, requer uma potência 
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mínima e funciona com qualquer tipo de água, qualquer que seja a sua composição química ou dureza. O 

efeito também é obtido independentemente do tipo de tubulação ou materiais utilizados (ou seja, aço, 

cobre ou material sintético).  

O AQUA4D ganhou reputação em todo o mundo por permitir significativas economias de água, 

resolver problemas de salinidade, e prevenir o entupimento de biofilmes e minerais nos sistemas de 

irrigação – tudo enquanto melhora os rendimentos e qualidade da produção. 

 

Figura 1- Equipamentos do Sistema AQUA4D. 

 

O Sistema AQUA4D apresenta muitas vantagens para a exploração do utilizador. Uma das vantagens é a 

eficiência na utilização da água pois, este sistema permite uma redução do consumo de água até 30%, 

melhorando a produtividade e a qualidade da colheita, sendo tudo isto possível porque o sistema tem 

um efeito sobre a estrutura da água, dissolvendo os minerais para que ela penetre profundamente no 

solo e a planta os consiga absorver melhor.  

A segunda vantagem é o facto de o Sistema AQUA4D melhorar a dissolução de nutrientes na água e no 

solo, sendo que, o desenvolvimento da raiz também é melhorado, aumentando a absorção dos 

fertilizantes, podendo originar uma redução em fertilizantes na ordem dos 20 a 30%. 

A terceira vantagem passa por reduzir a salinidade do solo visto que, os sais permanecem dissolvidos na 

água e aqueles que não são absorvidos pela planta são levados para locais abaixo da rizosfera, portanto, 

os sais não se cristalizam nos poros do solo e não inibem a nutrição da planta. Assim, melhora a 

capacidade da planta em absorver água e a qualidade do solo, permitindo cultivar em solos salinos. 

A quarta vantagem é que o Sistema faz com que os depósitos minerais ou orgânicos não adiram às 

superfícies dos tubos de todo o sistema, fazendo com que o utilizador não tenha mais problemas de 

entupimentos. O calcário e o entupimento são eliminados através da transformação de água dura, 

enquanto o excesso de sais e iões nocivos são lixiviados, reduzindo a condutividade elétrica aparente do 

solo. 
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Por último, este Sistema reduz a população de nemátodos a um nível suficientemente baixo, de forma a 

que estes não causem mais danos à cultura, sem afetar a biodiversidade do solo. Apresenta um efeito 

que provoca uma interrupção do seu ciclo de vida e deixam de por ovos, diminuindo progressivamente a 

população. 

 

Figura 2- Exemplo da instalação do sistema AQUA4D. 

 

4.3.  Competências necessárias na ótica do utilizador 

 

 

O sistema AQUA4D é de fácil utilização, não requerendo nenhum conhecimento específico por parte do 

utilizador. Este não tem de se preocupar com questões de funcionamento, pois o sistema é totalmente 

autónomo e não necessita de intervenções periódicas. 

A instalação do sistema no local de produção é efetuada pelos técnicos especializados da AQUA4D e por 

isso torna-se fácil para o produtor também na ótica da instalação. 

 

 

4.4.  Serviços de formação 

 

A AQUA4D presta acompanhamento e aconselhamento técnico diretamente com o utilizador, tanto no 

momento da implementação do sistema, como posteriormente durante o seu funcionamento. Se o 

utilizador assim entender, pode reunir com a AQUA4D através da Internet de forma a perceber como está 

o sistema a funcionar, e o que podem modificar/adaptar consoante as suas exigências e objetivos. 
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4.5.  Demonstração do Sistema 

 

 

Modo de funcionamento do sistema e as suas vantagens: 

https://www.youtube.com/watch?v=523N5w9TjY8 

https://www.youtube.com/watch?v=G3Nx-oXGoJA 

 

 

Figura 3 - Exemplo de um Sistema AQUA4D instalado numa exploração. 

 

 

4.6. Requisitos Mínimos e Requisitos Obrigatórios 

 

A AQUA4D tem vários clientes com explorações pequenas (dimensão de 1 ou 2 hectares) como também 

tem clientes com explorações bastante extensas. Não existe uma área mínima ou determinados índices 

de produção que justifiquem o investimento a realizar no sistema, pois dependerá sempre do problema 

que o utilizador queira corrigir na sua exploração. A empresa analisa sempre caso a caso consoante o 

objetivo do utilizador. 

A AQUA4D afirma que quando se trata de um utilizador que tenha como objetivo combater a salinidade 

da água de rega ou do solo e melhorar a eficiência da utilização da água, o retorno do investimento é 

conseguido muito rapidamente, independentemente do tamanho da exploração. 

https://www.youtube.com/watch?v=523N5w9TjY8
https://www.youtube.com/watch?v=G3Nx-oXGoJA
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Um produtor deve ter em consideração os metros cúbicos de água que gasta numa hora quando precisa 

de regar a sua cultura, ou seja, o caudal do seu rego. Isto vai fazer a diferença na aquisição de uma ou 

mais unidades de tratamento, sendo que, uma unidade de tratamento permite 21,6m3 /água/ hora (860 

litros por minuto). Se o produtor tiver na sua exploração sensores de humidade de solo é uma grande 

vantagem, pois permite saber se o Sistema AQUA4D está a funcionar da forma ideal. 

 

4.7.  Investimentos/ Custos de Exploração 

 

Tabela 1- Investimentos/ Custos por exploração 

Rubrica Quantia (€) 

Sistema básico (21,6 m3/água/hora) – 1 
Unidade de Tratamento 

10.000€ 

Eletricidade Consumo 10 watts/ hora/ Unidade tratamento 

 

Quanto mais Unidades de Tratamento o utilizador adquirir, mais baixo fica o investimento por Unidade 

de Tratamento. 

O sistema tem uma vida útil expectável de pelo menos 10 anos. Os sistemas de pequeno caudal 

apresentam uma garantia de 2 anos enquanto que os Sistemas de grande caudal, com mais unidades de 

tratamento, podem ter uma garantia de 3 anos. Não requer manutenção nem limpeza dos filtros. 

 

4.8.  Impacto da atividade económica 

 

• Redução do consumo de água em 30%; 

• Redução do uso de fertilizantes entre 20 a 30%; 

• Melhora a produtividade e qualidade das colheitas; 

• Eliminação dos entupimentos dos tubos do sistema, diminuindo gastos na manutenção do 

sistema. 

 

 

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. 

 


