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A influência da Tecnologia em Permacultura

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

indústria e economia, e a agricultura não é exceção. Nesta senda, a Permacultura 

beneficia do uso da tecnologia, desde o momento de análise do solo até à colheita. 
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Dados relevantes para a análise em Permacultura
De acordo com um relatório da World Government Summit, estamos a viver uma nova

revolução agrícola – a Agricultura 4.0. A agricultura do futuro dependerá de tecnologias

avançadas para ser mais eficiente, lucrativa e ecológica. A Permacultura poderá ser

uma dessas soluções sustentáveis.
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Dados relevantes para a análise em Permacultura2
São vários os benefícios do uso da tecnologia, desde o momento da análise do solo até ao processo

de colheita, de entre os quais podemos listar os seguintes:

• Análise das características do solo através de sensores;

• Análise do pH e humidade do solo;

• Análise sensorial das características de plantação;

• Sistemas Robóticos Inteligentes (ex.: irrigação);

• Recolha de dados através da nuvem;

• Comunicação de dados via WIFI;

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

• Sistemas de colheita inteligentes; e

• Sistemas de plantação inteligentes.



Considerando que as condições físicas, químicas e nutritivas afetam

diretamente a produtividade e a 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 a informação que pode ser relevante para a

produção agrícola.

A importância da comunicação dos dados: do 
solo ao agricultor
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Por exemplo, a adoção de

técnicas de Agricultura de

Precisão torna a avaliação

das condições do solo

relevante para a maximização

do rendimento e qualidade

das plantações.

A importância da comunicação dos dados: do 
solo ao agricultor
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