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1.  A influência da Tecnologia em Permacultura 
 

A evolução tecnológica caminha no sentido de servir as mais diversas áreas da indústria e 

economia circundante, e a agricultura não é exceção. Cada vez mais, a produção alimentar é 

controlada por tecnologia e o conhecimento é aprofundado e melhorado a cada dia, levando 

à revolução das áreas diretamente ligadas à agricultura, das quais a Permacultura é exemplo.  

 

Figura 1: Como é que a tecnologia afeta a agricultura? 

 

De facto, segundo o relatório publicado pela World Government Summit em 2018, a indústria 

alimentar está a enfrentar diversos desafios. O aumento da população e a urbanização estão 

a aumentar a demanda por alimentos, que consequentemente aumenta a pressão sobre os 

recursos naturais e traz consequências como: a deflorestação de solo fértil, a escassez de 

água, a perda de biodiversidade e o ordenamento inviável de território. 

De acordo com o relatório supracitado, é possível interromper este sistema com uma nova 

resolução agrícola que tem a ciência e a tecnologia no seu cerne, a “Agricultura 4.0”. O 

principal objetivo é usar a tecnologia e os seus avanços para endereçar as necessidades reais 

dos consumidores e reformular a cadeia de valores. A agricultura do futuro não dependerá 

do uso de água, fertilizantes nem pesticidas nas plantações, sendo o seu uso mínimo ou 
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evitado, serão antes utilizadas tecnologias avançadas, tais como: robôs, sensores de medição 

de temperatura e humidade, imagens aéreas, tecnologia GPS, entre outros. Tornando assim 

este setor mais lucrativo, eficaz e ecológico. Esta revolução tecnológica não é algo que iremos 

presenciar num futuro distante. De acordo com o relatório da World Government Summit, as 

startups de tecnologia agrícola cresceram mais de 80% desde 2012, sendo este valor 

demonstrativo da vontade de revolucionar a indústria da agricultura tradicional. O mesmo 

relatório menciona ainda três tipos de soluções com potencial para mudar o sistema, 

nomeadamente: o uso de diferentes técnicas na produção, a utilização de tecnologia 

diferente para trazer alimentos aos consumidores e a incorporação de tecnologias e 

aplicações transversais. Apesar da Agricultura 4.0 estar, essencialmente, direcionada para a 

agricultura industrial, não é errado pensar em Permacultura como uma destas soluções que 

adotam uma abordagem sustentável à agricultura. A Agricultura 4.0 está tipicamente 

associada a propriedades agrícolas de grande escala que usam a tecnologia de forma 

intensiva. Existem alternativas que não estão, normalmente, relacionadas com tecnologia de 

ponta, mas estão ligadas à agroecologia, são consideradas retro inovadoras e podem também 

integrar tecnologias digitais nos seus processos, das quais a Permacultura serve de exemplo. 

Na verdade, a Agricultura 4.0 e a Agroecologia podem complementar-se e ser usadas em 

conjunto para a resolução dos problemas que os sistemas alimentar e agrícola enfrentam de 

momento. As tecnologias de informação e comunicação (TIC), tipicamente usadas no sector 

administrativo da agricultura, também podem ser usadas de forma a estarem diretamente 

ligadas a práticas agrícolas (por exemplo, a utilização de bases de dados com dados 

meteorológicos com o fim de simular o crescimento de plantas). As TIC são também muito 

úteis na medida em que ajudam a disseminar informação útil e fazê-la chegar aos agricultores 

através de motores de busca, serviços de informação e portais temáticos. Além disso, podem 

facilitar o acesso a conhecimento relevante em zonas rurais, por exemplo quando associadas 

a Agricultura de Precisão, usada para avaliar ou monitorizar terra e aplicar fatores de 

produção conformemente. Este tipo de tecnologia, quando usado em Permacultura, pode 

endereçar algumas das críticas feitas a este tipo de sistema, nomeadamente o facto de estar 

geralmente associado a uma mão-de-obra intensiva, complexa e difícil de estimar. Concluiu-

se que alguns dos problemas da Permacultura, como o facto de produzir menos por hectare, 
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podem ser abordados através do uso da análise de dados, inteligência artificial, robótica, 

sensores e técnicas de reprodução avançadas.  

Em suma, a tecnologia pode ser usada para enfrentar algumas das lacunas da Permacultura 

e, consequentemente, incentivar a práticas agrícolas mais sustentáveis. No próximo tópico 

serão descritas em detalhe algumas dessas mudanças e usos da tecnologia.  

 

2. Dados relevantes para a análise em Permacultura 

O uso da tecnologia na agricultura, desde o momento da análise do solo até ao processo 

da colheita, traz vários benefícios, entre os quais podemos listar os seguintes: 

 

● Análise das características do solo através de sensores; 

Podem ser utilizados sensores para analisar e monitorizar a composição do solo, humidade e 

temperatura, e produzir dados relativamente à densidade de nutrientes no solo. Por sua vez, 

estes podem estar conectados a uma base de dados e criar recomendações sobre que ações 

tomar, como por exemplo sugerir qual o tipo de composto usar. Ainda que se deva intervir e 

dar prioridade às variáveis que geram mais benefícios, a análise do solo deve considerar o 

maior número possível de variáveis, desde uma perspetiva operacional a uma perspetiva 

económica.  

 

● Análise do pH e humidade do solo; 

Analisar o teor de humidade do solo é benéfico em vários sentidos, pode levar a uma irrigação 

mais eficaz que, por sua vez, economiza água, resulta em colheitas mais rentáveis e reduz a 

dependência de fertilizantes. Podem ser usados vários sensores para medir a humidade do 

solo. Existem tensímetros de água no solo, simples e baratos aparelhos usados para medir a 

tensão da humidade no solo. Outro tipo de sensor é um sensor de matriz granular que tem 

um casco externo de material cerâmico e poroso com uma estrutura interna de matriz com 
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dois elétrodos. Comparativamente ao tensímetro, este aparelho tem um custo ligeiramente 

inferior e requer menos manutenção. 

 Há ainda o aparelho de Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) que usa tecnologia de 

frequência de rádio e Reflectometria no Domínio da Frequência (FDR) que, por sua vez, 

funciona através de um sensor de capacidade elétrica, e sendo ambos bastante precisos. É 

também importante analisar o pH do solo, diretamente ligado à disponibilidade de nutrientes 

no mesmo. O pH do solo pode ser analisado através de sensores que medem a concentração 

do ião de hidrogénio no solo.  

 

● Análise sensorial das características de plantação; 

Os sensores de plantação ou culturas são ferramentas muito importantes na agricultura 

moderna. Através do uso destes sensores, os agricultores recolhem dados relevantes sobre 

os solos e as plantas e detetam diferenças subtis na vegetação que podem ajudar a gerir as 

plantações. Os sensores podem detetar dados que seriam, à partida, invisíveis a olho nu, mas 

que desempenham um papel importante na avaliação e gestão das plantações.   

 

● Sistemas Robóticos Inteligentes (ex.: irrigação); 

Os sistemas robóticos podem ser implementados na agricultura de diversas formas e visam 

automatizar e facilitar determinadas tarefas agrícolas. Por exemplo, sistemas de irrigação 

robóticos podem usar água de forma mais eficiente através da monitorização do teor de água 

no solo em tempo real e regar o terreno conforme necessário.  

 

● Recolha de dados através da nuvem; 

Este método está relacionado com o uso de IdC (“Internet das coisas”, tradução literal da 

expressão em inglês Internet of Things - IoT) na agricultura, que possibilita o uso de 

computação em nuvem para armazenar e aceder a dados agrícolas a partir de várias fontes 

como robôs ou sensores. Estes dados são gravados e monitorizados remotamente e, 

posteriormente, processados por modelos de aprendizagem automática e disponibilizados 



 

6 | Página 
 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 

que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 

responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

aos utilizadores finais através de centros de dados que podem ser consultados e usados para 

melhorar a qualidade e eficiência de práticas agrícolas. Através de conhecimento orientado 

por dados, os permaculturistas podem saber que plantas podem crescer de forma simbiótica 

nos seus terrenos, maximizando assim os seus resultados.  

 

● Comunicação de dados via WIFI; 

A tecnologia WIFI pode ter um papel muito relevante em meios agrícolas. Através da 

tecnologia WIFI e das IdC, a informação de sensores, robôs e outros componentes de 

monitorização podem rapidamente ser comunicados a agricultores para que estes estejam 

sempre conscientes do que está a acontecer nas suas plantações e que medidas tomar. Na 

verdade, de acordo com Neto, Pinto & Coelho (2005), existe uma tecnologia associada à WIFI 

chamada WiMax que permite estabelecer ligações de banda larga a distâncias muito 

superiores às possíveis por WIFI e aumenta potencialmente o uso de banda larga em zonas 

rurais e países em desenvolvimento.  

 

● O uso de drones para mapeamento e deteção de pragas; 

Os drones têm vindo a ser usados na agricultura para mapear os campos agrícolas com o 

propósito de otimizar os resultados económicos e ambientais da produção agrícola. O seu uso 

está associado à agricultura de precisão que envolve a recolha, processamento e análise de 

dados de forma a tomar medidas para aumentar o retorno económico e reduzir o impacto 

ambiental. Os drones conseguem mapear terrenos com diferentes propósitos, por exemplo 

mapear áreas principais, evapotranspiração, etc. Estes aparelhos podem ainda ser usados 

para a deteção de pragas, sendo capazes de detetar focos, por exemplo, através da análise 

da reflexão da folha que difere em plantas saudáveis e infetadas por pragas devido ao stress 

biótico que ocorre quando as plantas são afetadas por pestes artrópodes.  
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Figura 2: Drones na agricultura 

 

● Sistemas de colheita inteligentes; 

As tecnologias inteligentes estão a ser usadas para colher plantações de várias formas. Um 

exemplo é o uso de robôs e inteligência artificial para reconhecer a maturação da plantação 

e colher apenas as plantações amadurecidas. Outro exemplo é o uso de robôs com visão 

infravermelha para a apanha de cogumelos, este sistema é capaz de identificar cogumelos 

maduros e colhê-los causando menos danos do que operadores humanos.   

 

● Sistemas de plantação inteligentes. 

Os sistemas de plantação inteligentes têm o potencial de melhorar a eficiência e 

modernização da produção. Por exemplo, os sistemas que usam tecnologias relacionadas com 

IdC e computação em nuvem, combinam informação de Identificação por Rádio Frequência e 

Redes de sensores Wireless para avaliar características que podem afetar a produção, como 

por exemplo os nutrientes e humidade do solo, temperatura e outra informação relevante 

que permite monitorizar e controlar o crescimento das plantas.   

3. A importância da comunicação dos dados: do solo ao agricultor  
 



 

8 | Página 
 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 

que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 

responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

Tendo em conta que as condições físicas, químicas e nutritivas afetam diretamente a 

produtividade e fertilidade, a análise do solo é um processo fundamental na agricultura. Nesta 

senda, é essencial incluir Tecnologias de Informação de forma a auxiliar a leitura de dados e 

acesso à informação que pode ser relevante para a produção agrícola. A adoção da Agricultura 

de Precisão torna a avaliação das condições do solo para a maximização do rendimento e 

qualidade da plantação muito relevante. O uso de GPS permite a implementação de 

estratégias de fertilização através da verificação cruzada de informação sobre solo 

georreferenciado de diferentes origens, tais como textura do solo e nutrientes, topografia, 

clima e produtividade. Os dados sobre o solo também podem ser monitorizados e 

transmitidos aos agricultores em tempo real através do uso de sensores e tecnologia WIFI 

que lhes permite tomar as medidas apropriadas de forma a maximizar a qualidade e a 

produtividade. Este tipo de dinâmicas que envolve comunicação de dados denomina-se por 

m-Business. 
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