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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: 10h30 do dia 10/05/2021; 

Participantes:  

• AQUAGRI – António Ramos;          

• RURIS – André Lopes 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 Aquagri, criada em 1998, é uma empresa especializada em Serviços e Equipamentos de Gestão de Água 

da Rega, atividade na qual integra tecnologias de monitorização baseadas na Internet e um software de 

análise de dados para gestão de rega, o MyIrrigation. O gabinete técnico da Aquagri fornece várias 

atividades complementares, nomeadamente, estudos de Logística de Água, projetos de rega e drenagem, 

estudos de solos, e cursos de formação prática de rega, gestão de rega e manutenção dos vários 

equipamentos comercializados. 

A Aquagri apresenta serviços de Gestão de Água de Rega e de Fertilização, Formação e Treino Prático, 

Mapeamento de Solos e Análises de Solos de forma simples e rápida. Relativamente ao primeiro serviço, 

a Aquagri desenvolve e implementa planos de gestão de rega, monitoriza remotamente as reais 

necessidades de rega, apoia remotamente a gestão de rega diária e apresenta relatórios periódicos com 

avaliações de performance e planificação da gestão da rega. A Aquagri tem disponível formações técnicas 

e práticas, estratégias e procedimentos de decisão para gestão de rega, instalações e manutenções de 

equipamentos, projeto de rega e drenagem e manutenção de sistemas de rega. Esta empresa também 

faz mapeamentos de solo onde disponibilizam a condutividade aparente do solo, a compactação, a 

humidade e a textura do solo. 

 

4.2.  Emparelhamento do Software com Equipamentos 

 

O software MyIrrigation desenvolvido pela Aquagri, tem como objetivo principal ajudar o utilizador na 

análise de dados e na gestão do sistema de rega da sua exploração. Este software permite interagir com 

equipamentos de qualquer marca, desde que estes comuniquem de forma automática. A interação 

possibilita ao utilizador ter os dados disponíveis no software de forma automática, caso contrário teria 

que recolher os dados de forma manual, o que seria muito mais trabalhoso. A empresa também informa 

que não faz sentido o utilizador adquirir o software MyIrrigation sem possuir qualquer tipo dos 

equipamentos referenciados posteriormente. As Sondas Drill&Drop, as Sondas EnviroSCAN e as Estações 

Meteorológicas são alguns dos equipamentos passíveis de serem conectados no software MyIrrigation. 

O software MyIrrigation também fornece aos seus utilizadores imagens satélites, através do Sentinel 1 e 

do Sentinel 2, de forma gratuita.  

Se o utilizador assim entender, também têm hipótese de receber, no software, imagens satélites mais 

pormenorizadas da sua exploração, através da empresa IrriWatch, ainda que, essas imagens satélites 

fornecidas pela IrriWatch representem um custo adicional para o utilizador. 

Este software vai sofrendo algumas atualizações ficando estas automaticamente disponíveis para o 

utilizador.  

A Aquagri comercializa vários equipamentos, de diferentes marcas estrangeiras, como a Pessl 

Instruments, Sentek ou Eijkelkamp.  

As Sondas Drill&Drop comunicam por GPRS e permitem medir a humidade, a salinidade e a temperatura 

do solo. Estas sondas podem ser instaladas a 30, 60, 90 ou 120cm, de profundidade nos solos, com 
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sensores a cada 10cm, e são normalmente utilizadas em culturas anuais ou culturas hortícolas. Também 

é possível ligar sensores adicionais que permitem medir a temperatura do ar e adicionar um pluviómetro. 

 

 

Figura 1 - Sondas Drill&Drop. 

 

As Sondas EnviroSCAN também comunicam por GPRS e permitem medir a humidade, a salinidade e a 

temperatura do solo. Estas sondas podem ser instaladas nos solos a profundidades que podem variar de 

0,5m a 1,5m, tendo entre 1 a 15 sensores, sendo que, a configuração mais utilizada é composta por 4 

sensores (aos 20, 40, 60 e 80cm). Também nestas sondas é possível ligar sensores de temperatura do ar 

e um pluviómetro. 

 

 

Figura 2 - Sonda EnviroSCAN. 
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Não existe um número certo de sondas que são necessárias por hectare. Este número dependerá 

principalmente da homogeneidade ou não do solo na exploração, ou se tem diferentes 

variedades/culturas na mesma exploração, avaliação que poderá ser realizada pela empresa, caso o 

utilizador assim o deseje. 

As Estações meteorológicas possibilitam medir a temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do 

vento, radiação, precipitação e folha molhada. Estas estações também calculam automaticamente a 

evapotranspiração de referência da cultura, possibilitam ativar modelos de doença para diversas 

culturas, e uma previsão meteorológica exata para o local da estação. 

 

 

Figura 3 - Estação Meteorológica. 

 

As sondas e as estações meteorológicas têm uma média de vida expectável de 8 anos, dependendo 

sempre do tratamento que o utilizador lhe dá, ou seja, dos cuidados que este tem com as mesmas. Alguns 

sensores das sondas e das estações meteorológicas têm de ser recalibrados ao fim de 2/3 anos (com um 

custo de 180€ por recalibração), dependendo das condições atmosféricas, a que esteja sujeita a zona 

onde se encontra o hardware. 

O iMETOS iSCOUT - Armadilhas automáticas para pragas são uma combinação de soluções de hardware 

e software para a monitorização remota de diferentes pragas agrícolas. Com os seus componentes 

eletrónicos integrados, é leve o suficiente para serem penduradas/colocadas onde necessário. No campo, 

o dispositivo é autossuficiente, alimentado por painel solar e bateria. Este equipamento engloba câmaras 

que permitem tirar fotografias de alta resolução à placa dentro do iSCOUT. As imagens são enviadas via 

GPRS para a plataforma online (software), e são analisadas pela deteção automática de pragas, ficando 

os resultados visíveis na Web, na Aplicação no telemóvel, ou no tablet. O controlo é realizado em tempo 

real e os dados são recolhidos e podem ser usados para posterior avaliação. A plataforma online dá 

alertas quando a praga fica acima do Nível Económico de Ataque. Normalmente estas armadilhas são 

colocadas nas zonas do pomar onde existe um ataque mais severo de certa praga (zonas de referência), 

sendo que, é necessário colocar a feromona consoante a praga que quer monitorizar. 
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Figura 4 - Armadilhas automáticas para Pragas. 

Todos estes equipamentos, representados anteriormente, apresentam uma garantia de 1 ano. 

É possível alugar este hardware, apesar de que em culturas perenes, tal modalidade não fazer sentido.  

Alguns clientes alugam o hardware durante 2 ou 3 meses de forma a testar e perceber as vantagens que 

apresentam para a sua exploração, e depois acabam por adquirir definitivamente. Em culturas com ciclos 

pequenos, a modalidade de aluguer, faz mais sentido porque o produtor pode variar as culturas e os sítios 

de produção. 

 

 

4.3. Competências necessárias na ótica do utilizador 

Os utilizadores normalmente têm facilidade em utilizar o software da MyIrrigation. A estes, basta ter 

capacidade de mexer num smartphone atual e capacidade de trabalhar em ambiente Web. 

 

 

4.4.  Serviços de formação 

Quando o utilizador adquire o software da Aquagri, MyIrrigation, a mesma fornece um serviço de 

formação inicial gratuito, normalmente de 30 minutos, de maneira a que este consiga utilizar 

devidamente as funcionalidades do software. 

   

 

4.5.  Demonstração do Software 
 

Site da Aquagri: https://www.aquagri.eu/ 

Sonda Drill & Drop: https://www.aquagri.eu/pagina-de-produto/sonda-drill-drop 

Sonda EnviroSCAN:  https://www.aquagri.eu/pagina-de-produto/sonda-enviroscan 

Estação Meteorológica – iMetos: https://www.aquagri.eu/pagina-de-produto/esta%C3%A7%C3%A3o-

meteorol%C3%B3gica-imetos 

https://www.aquagri.eu/
https://www.aquagri.eu/pagina-de-produto/sonda-drill-drop
https://www.aquagri.eu/pagina-de-produto/sonda-enviroscan
https://www.aquagri.eu/pagina-de-produto/esta%C3%A7%C3%A3o-meteorol%C3%B3gica-imetos
https://www.aquagri.eu/pagina-de-produto/esta%C3%A7%C3%A3o-meteorol%C3%B3gica-imetos
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Armadilhas automáticas para pragas – iMetos Iscout:  https://www.aquagri.eu/pagina-de-

produto/armadilhas-autom%C3%A1ticas-para-pragas-imetos-iscout 

Vídeo de apresentação da Aquagri: https://www.youtube.com/watch?v=eJqCbcjvpDA 

 

 

4.6.  Requisitos Mínimos e Requisitos Obrigatórios 

 

Não foi indicado um tamanho mínimo por exploração recomendados para a implementação deste 

software e dos equipamentos. Todas as explorações podem aproveitar estas tecnologias, mas a maior 

parte dos produtores que utilizam o hardware e o software da Aquagri têm mais de 50 hectares. Em 

muitos dos casos, são as associações de produtores que adquirem o hardware para os produtores de certa 

região beneficiarem.  

Se no pomar a rede móvel deixa de funcionar, o hardware continua a armazenar dados durante 3 dias. 

Se tiver sem rede na exploração durante uma semana, ficarão armazenados os dados dos últimos 3 dias. 

Quando voltar a ter rede o hardware liga automaticamente e sincroniza os dados.  

 

4.7.  Investimentos/Custos de Exploração 

 

Tabela 1 - Investimentos necessários para a aquisição dos equipamentos. 

Rubrica Quantia (€) s/IVA 

Sonda Drill & Drop 

60 cm – 1.820€ 
90 cm – 2.080€ 

120 cm – 2.360€ 
(inclui instalação no terreno, 1 ano de software e 

1 ano de comunicações) 

Sonda Enviroscan 
2.500€ com 4 sensores (inclui instalação no 

terreno, 1 ano de software e 1 ano de 
comunicações) 

Estação Meteorológica 
3.200€ (inclui instalação no terreno, 1 ano de 

software e 1 ano de comunicações) 

Data-logger  Incluído 

Armadilhas inteligentes 1.150€ a 1.250€ 

Software MyIrrigation 50€ por equipamento 

 

 

 

https://www.aquagri.eu/pagina-de-produto/armadilhas-autom%C3%A1ticas-para-pragas-imetos-iscout
https://www.aquagri.eu/pagina-de-produto/armadilhas-autom%C3%A1ticas-para-pragas-imetos-iscout
https://www.youtube.com/watch?v=eJqCbcjvpDA
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Tabela 2 - Custos anuais - software MyIrrigation e serviços prestados pela Aquagri. 

Rubrica Custo anual (€) 

Formação inicial de utilização da plataforma Gratuita 

Manutenção dos sensores de solo (baterias, etc.) 
Limpeza dos painéis solares sem custos. 

Realizada pelo utilizador. 

Manutenção dos sensores meteorológicos 
Limpeza dos painéis solares, do pó da caixa e do 

filtro do copo de precipitação, sem custos. 
Realizada pelo utilizador. 

Licença de utilização do software 50 €/equipamento. 

Consultoria agrícola ao utilizador 

4.000/5.000€– incluí visitas à exploração do 
utilizador mensalmente; 

Mais barato se o controlo for remoto através da 
interpretação de dados da exploração do 

utilizador e aconselhamento do que ele deverá 
fazer para os próximos 15 dias. 

Imagens Satélite (Sentinel) Gratuito  

Imagens Satélite (IrriWatch) 
13€/hectare 

(Área mínima de 25 ha) 

 

 

 

4.8.  Impacto da atividade económica  

 

 

• Redução da mão-de-obra; 

• Redução da quantidade de água utilizada para a rega e das perdas de água, levando, portanto, 

a uma diminuição do custo de eletricidade; 

• Melhor planeamento da proteção das plantas, reduzindo a utilização de fitofármacos; 

• Otimização da aplicação de fertilizantes. 

 

 
 

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. 
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6. Registo fotográfico 
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