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1. A relação entre Permacultura e Eletrónica  

A Permacultura é um movimento agroecológico apresentado como uma alternativa à 

agricultura industrial. O que distingue a Permacultura de outros tipos de agricultura é que 

“esta se baseia nos ecossistemas”, quer isto dizer que, apesar de ter algumas ideias e 

competências que não são exclusivas, a Permacultura tem como objetivo integrar de forma 

harmoniosa os ecossistemas e a produção agrícola trabalhando com sistemas naturais, 

sobretudo espécies endémicas e práticas éticas e sustentáveis. Apesar do uso de aparelhos 

eletrónicos e tecnologia avançada estar associado a agricultura industrial, a Permacultura 

também pode beneficiar do uso de tecnologia. Na verdade, a atual abordagem industrial à 

agricultura é altamente destrutiva e a Permacultura aprimorada através do uso da tecnologia 

tem o potencial de ser “uma solução otimizada para a Humanidade e o meio ambiente” em 

termos de produção alimentar. Alguns dos problemas que afetam a Permacultura poderiam 

ser evitados pelo uso de tecnologia. Uma das desvantagens da Permacultura é a menor 

produção por hectare o que a torna mais dispendiosa, contudo, através do uso da análise de 

dados, inteligência artificial, robótica, sensores e técnicas avançadas de reprodução, é 

possível maximizar o rendimento das culturas e manter práticas agrícolas sustentáveis.  

Podemos assim concluir que o uso de tecnologia em Permacultura tem o potencial de, não só 

aumentar o rendimento das culturas, como também contribuir para a sustentabilidade.  

 

Figura 1: Instrumentos meteorológicos para fins agrícolas 
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2. A importância dos sensores em Permacultura  

Um sensor é um aparelho que tem como função detetar e responder a um estímulo. Após 

receber o estímulo, o sensor deve transmitir esta informação a um processo de controlo, por 

exemplo um microcontrolador, e emitir um sinal capaz de ser convertido e interpretado por 

outros aparelhos, nomeadamente um sinal de luz, um sinal audível, entre outros. 

O uso de sensores em Permacultura 

ajudará os produtores a ser mais 

eficientes através da maximização de 

recursos, melhoria das estratégias de 

cultivo, aumento da produção, 

disponibilização de dados que 

permitem a monitorização e adaptação 

mais rápida a determinados fatores. 

São vários os benefícios resultantes do 

uso de sensores em Permacultura, servem de exemplo a redução do desperdício de água 

devido à possibilidade de analisar e monitorizar a composição, humidade e temperatura do 

solo que permite aos permaculturistas tomar decisões relativamente a irrigação através dos 

dados recolhidos; e a garantia de que as plantações têm a quantidade ideal de nutrientes 

devido à possibilidade de recolher informação sobre o solo, o que permite aos produtores 

tomar medidas nesse sentido (por exemplo, escolhendo quantidades e tipos específicos de 

adubo). 

3. Tipos de sensores usados em Permacultura 

Existem no mercado diferentes tipos de sensores que respondem a diferentes estímulos, 

tais como: calor, humidade, pressão, movimento, luz, etc. Servem de exemplos de 

sensores: 

• Sensor de humidade do solo; 

• Pluviómetro; 

• Sensor de pH; 

Figura 2: Como pode a Permacultura beneficiar dos sensores? 
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• Sensor de temperatura;  

• Anemómetro.  

3.1 Sensor de humidade do solo 

O sensor de humidade do solo é usado para 

detetar humidade no solo. Este sensor mede o 

teor volumétrico de água no solo e apresenta-nos 

o nível de humidade como resultado. O módulo de 

visualização apresenta resultados digital e 

analógico e um potenciómetro para ajustar o nível 

limiar. O sensor é constituído por duas sondas 

revestidas por um banho de ouro que previne a 

oxidação do níquel, estas são usadas para passar 

a corrente através do solo e, posteriormente, o 

leitor lê a resistência de forma a obter os valores 

de humidade. 

 

3.2 Pluviómetro 

O pluviómetro é um sensor através do qual nos é possível obter o volume de precipitação, 

permitindo-nos assim obter históricos de irrigação e determinar se o volume da chuva é 

suficiente, ou se é necessário ativar mecanismos de irrigação.  

Figura 3: Sensor de humidade do solo 
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Figura 4:Pluviómetro 

3.3 Sensor de pH 

O sensor de pH mede a acidez ou alcalinidade do solo. Os valores de pH variam de 0 a 14, 

sendo considerado ácido um pH inferior a 7, básico ou alcalino um pH superior a 7, e neutro 

um pH de escala 7. O melhor pH para o crescimento e desenvolvimento das plantas é o 

neutro, no entanto, algumas plantas são capazes de tolerar um pH ligeiramente ácido. Os 

sensores de pH do solo são, geralmente, à prova de água e de pó e têm uma espécie de pinos 

que devem ser inseridos no solo para obtenção da medição. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Sensor de pH  
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3.4 Sensor de temperatura 

A temperatura do solo influencia os processos bióticos, químicos e a germinação, por esta 

razão é um fator determinante para a germinação de sementes e para o crescimento das 

plantas. Consequentemente, é muito importante para os permaculturistas monitorizar de 

perto a temperatura do solo para garantir que 

esta se adequa às necessidades de cada planta. 

Com a análise de dados facultados por sensores 

de temperatura, é possível criar modelos de 

crescimento e, por exemplo, identificar as 

melhores épocas para iniciar a administração de 

água e nutrientes. Há diferentes tipos de 

sensores, mas, regra geral, estes consistem 

numa sonda que deve ser inserida no solo para ler a temperatura. Alguns sensores 

monitorizam em simultâneo a humidade e a temperatura.   

Figura 6: Sensor de temperatura LM-35 
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3.5 Anemómetro 

Os anemómetros são dispositivos usados para medir a velocidade e a pressão do vento. O 

vento afeta as plantações de variadas formas, tem impacto no crescimento e equilíbrio 

hormonal das plantas, um impacto fisiológico (por exemplo, o vento quente acelera a 

secagem das plantas) e um impacto mecânico (o vento forte pode danificar os rebentos, 

desarraigar as plantas e causar erosão do solo). Através do uso de anemómetros, os 

agricultores podem reunir dados e monitorizar fatores meteorológicos que afetam o 

crescimento das plantações, e assim melhorar a eficiência produtiva e controlar/diminuir 

pragas e doenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Anemómetro 
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