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Empresa francesa entra no mercado nacional com um equipamento que filtra e ajusta a água usada na exploração
de acordo com os tratamentos fitossanitários, tendo em conta uma maior eficiência. 

Condicionar a água com vista à redução do uso de pesticidas 
é a proposta apresentada pela Eqo, uma empresa francesa 
criada em 2016, que entra agora no mercado português com 
um equipamento inovador, de tratamento de água para agri-
cultura, e que já está a funcionar em terras lusas. 
O Eqo Modul está a ser utilizado pela Sugal para tomate de 
indústria, cujos campos estão instalados na zona da Azambu-
ja,  impulsionado pela vontade de Tiago Costa e Pedro Pinho 
(da Sugal) em abraçarem uma agricultura de precisão e de 
práticas que procuram revolucionar a produção de tomate, 
mantendo uma liderança sustentável neste sector. 
É com estes objectivos no horizonte que os dois engenheiros 
têm estado a recorrer a este equipamento de condicionamen-
to de água, que já foi reconhecido com vários prémios de Ino-
vação em França. 
No fundo, trata-se de uma estação de tratamento que per-
mite filtrar e ajustar a sua água de acordo com os tratamen-
tos fitossanitários adoptados. A empresa destaca cinco das 
suas funções: filtragem das partículas sólidas (para remover 
a matéria orgânica suspensa que muitas vezes bloqueia as 
moléculas de ingredientes activos); desmineralização por 

filtro de resinas (para remover sais minerais e catiões me-
tálicos, como ferro, magnésio e cálcio, que destabilizam 
as fórmulas e causam reacções químicas que neutralizam 
parcialmente a acção dos pesticidas. Também geram a for-
mação de depósitos); regulação do pH; regulação da con-
dutividade (para aumentar a velocidade de penetração do 
produto na planta e evitar os fenómenos ligados à evapo-
ração); e aquecimento e manutenção da temperatura (re-
gulando a temperatura acima dos 18 ° C para padronizar 
a suspensão e promover os fenómenos de condutividade e 
penetração).
«Estamos a falar de uma solução que permite a optimização 
da eficácia dos tratamentos graças a uma água parametriza-
da de acordo com o perfil do produto; uma melhor diluição e 
remoção de depósitos; e, por fim, uma maior velocidade de 
absorção», frisa a Eqo. 
O Eqo Modul, acrescentam os fabricantes, é apto para todo o 
tipo de culturas, sendo que noutros países já está em funcio-
namento para maçãs, espinafres, batata ou vinha. Em Portu-
gal, a empresa francesa está a trabalhar com a Sugal, como já 
foi referido, e com a pêra Rocha na zona Oeste. 
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