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1
A Permacultura é um movimento agroecológico apresentado como uma

alternativa à agricultura industrial, que pode também beneficiar do uso de

tecnologia avançada.

Quando aprimorada através do uso da tecnologia, esta tem o potencial de

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

termos de produção alimentar.

O uso de tecnologia em Permacultura tem o potencial de, não só aumentar

o rendimento das culturas, como também contribuir para a

sustentabilidade.

A relação entre Permacultura e Eletrónica 



A importância dos sensores em Permacultura2
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, e

disponibilização de dados que

permitem a monitorização e uma

adaptação mais rápida a determinados

fatores.



Tipos de sensores usados em Permacultura3
Os sensores são dispositivos que permitem a monitorização de características devido

a mudanças químicas e físicas, como mudanças de temperatura, direção do vento e

quantidade de chuva.

Exemplos de sensores:

● Sensor de humidade do solo;

● Pluviómetro;

● Sensor de pH;

● Sensor de temperatura;

● Anemómetro.



Sensor de humidade do solo3.1

O sensor de humidade do solo permite

medir a humidade através de duas

sondas que fazem a leitura dos dados

através da condutividade entre si.



Pluviómetro3.2

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.



Sensor de pH3.3
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.



Sensor de temperatura3.4
O sensor de temperatura monitoriza a temperatura do solo.

Através da análise dos dados recolhidos por sensores de

temperatura, é possível criar modelos de crescimento e, por

exemplo, identificar a melhor altura para iniciar a administração de

água e nutrientes.



Anemómetro3.5
O anemómetro é um dispositivo usado para

medir a velocidade e a pressão do vento.

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.
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https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com
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Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia.

A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor,

não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

Project number: 2020-1-DE02-KA202-007629

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

	Diapositivo 1: UNIDADE 2 
	Diapositivo 2: ÍNDICE
	Diapositivo 3: A relação entre Permacultura e Eletrónica    
	Diapositivo 4: A importância dos sensores em Permacultura    
	Diapositivo 5: Tipos de sensores usados em Permacultura 
	Diapositivo 6: Sensor de humidade do solo   
	Diapositivo 7: Pluviómetro   
	Diapositivo 8: Sensor de pH   
	Diapositivo 9: Sensor de temperatura   
	Diapositivo 10: Anemómetro   
	Diapositivo 11
	Diapositivo 12: Obrigado(a)!

