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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. 

ATIVIDADE 1 
 

Enquadramento teórico 
Para explicar a importância e os benefícios do uso do Microcontrolador Arduino 

em Permacultura é, antes de mais, necessário introduzir o Arduino. 

O Arduino é uma plataforma protótipo (open source) que tem por base software 

e hardware de utilização fácil. Consiste numa placa de circuito (denominada por 

microcontrolador) que pode ser programada, e num software próprio 

denominado por Arduino IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) e usado 

para escrever e fazer o upload do código desenvolvido do computador para a 

placa física.  

Para programar o Microcontrolador Arduino é necessário instalar o software 

Arduino.  

 

Palavras-chave 

Microcontrolador, Arduino, open source, IDE 

 

Calendário 
Não existe uma época apropriada para iniciar esta atividade, pelo que pode ser 

feita em qualquer altura. 

 

Duração 

Cerca de 5 minutos. 
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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. 

Objetivos de aprendizagem 

• Recomendar soluções para a resolução de problemas tendo por base o 

uso do software Arduino; 

• Demonstrar criatividade, autonomia, espírito de iniciativa ao usar o 

software Arduino. 

Objetivos educativos 

Os alunos de Ensino e formação profissional (EFP) devem ser capazes de: 

• Compreender o potencial do uso do Arduino em Permacultura; 

• Compreender o valor e a importância de aprender uma linguagem de 

programação; 

• Transformar um input físico num input digital e analisá-lo. 

 

Equipamento e materiais necessários 
● Computador/tablet/telemóvel com ligação à Internet para programação.  

 

Tarefa 

Aceder à página web do Arduino (https://www.arduino.cc/en/software), fazer 

download e instalar a aplicação num computador.  
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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. 

 

ATIVIDADE 2 
 

Enquadramento teórico 

Os sistemas eletrónicos estão cada vez mais presentes nas mais diversas áreas, 

desde a indústria à agricultura. Da mesma forma, os processos de monitorização 

do solo, meteorologia, mapeamento de áreas, controlo de crescimento, 

diagnóstico e equipamento de laboratório usados em operações agrícolas são 

cada vez mais avançados e fornecem mais informação, o que permite uma maior 

rentabilização da produção. O sensor é um dispositivo que tem a função de 

detetar e responder a alguns estímulos. Os sensores podem ser analógicos ou 

digitais e responder a diferentes estímulos, tais como calor, humidade, pressão, 

movimento, luz, entre outros. 

 

Palavras-chave 

Sistemas eletrónicos, analógico, digital, sensor, Arduino 

 

Calendário 
Não existe uma época apropriada para iniciar esta atividade, pelo que pode ser 

feita em qualquer altura. 

 

Duração 

Cerca de 60 minutos. 
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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. 

 
 

Objetivos de aprendizagem 

• Planear e estruturar tarefas; 

• Transmitir conceitos e ideias de forma clara; 

• Demonstrar capacidade de análise e iniciativa; 

• Recomendar soluções para a resolução de problemas; 

• Demonstrar criatividade, autonomia e espírito de iniciativa. 

Objetivos educacionais 

Os alunos de Ensino e formação profissional (EFP) devem ser capazes de: 

• Compreender a função dos sensores usados em Permacultura; 

• Reconhecer a utilidade e vantagens de vários sensores que podem ser 

úteis em Permacultura;  

• Determinar o hardware que pode ser usado com determinados sensores 

em Permacultura;  

• Programar e configurar os sensores para a análise da Permacultura.  

 

 

Equipamentos e materiais necessários 

● Computador/tablet/telemóvel com ligação à Internet para programar; 

● Arduino;  

● Sensor de temperatura LM35; 

● 3 cabos Jumper (Macho para Macho); 

● 1 cabo USB (depende do Arduino); 

● Breadboard. 
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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. 

Tarefa 

Através de um microcontrolador Arduino, desenvolver um sensor de temperatura 

capaz de medir a temperatura em graus Celsius.  

 

Solução 

O Sistema deve funcionar como demonstrado na imagem em baixo:  
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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. 

ATIVIDADE 3 
 

Enquadramento teórico 
Os sistemas eletrónicos estão cada vez mais presentes nas mais diversas áreas, 

desde a indústria à agricultura. Da mesma forma, os processos de monitorização 

do solo, meteorologia, mapeamento de áreas, controlo de crescimento, 

diagnóstico e equipamento de laboratório usados em operações agrícolas são 

cada vez mais avançados e fornecem mais informação, o que permite uma maior 

rentabilização da produção. O sensor é um dispositivo que tem a função de 

detetar e responder a alguns estímulos. Os sensores podem ser analógicos ou 

digitais e responder a diferentes estímulos, tais como calor, humidade, pressão, 

movimento, luz, entre outros. 

 

Palavras-chave 

Sistemas eletrónicos, analógico, digital, Sensor, Arduino  

 

Calendário 
Não existe uma época apropriada para iniciar esta atividade, pelo que pode ser 

feita em qualquer altura. 

 

Duração 

Cerca de 60 minutos. 
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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. 

Objetivos de aprendizagem 

• Planear e estruturar tarefas; 

• Transmitir ideias e conceitos de forma clara; 

• Demonstrar capacidade de análise e iniciativa; 

• Recomendar soluções para a resolução de problemas; 

• Demonstrar criatividade, autonomia e espírito de iniciativa. 

Objetivos educacionais 

Os alunos de Ensino e formação profissional (EFP) devem ser capazes de: 

• Compreender a função dos sensores usados em Permacultura; 

• Reconhecer a utilidade e vantagens de vários sensores que podem ser 

úteis em Permacultura;  

• Determinar o hardware que pode ser usado com determinados sensores 

em Permacultura;  

• Programar e configurar os sensores para a análise da Permacultura.  

 

 

Equipamento e materiais necessários 
● Computador/tablet/telemóvel com ligação à Internet; 

● Sensor; 

● Microcontrolador Arduino; 

● Jumpers; 

● Cabo de comunicação; 

● Resistências; 

● LEDs; 

● Breadboard. 
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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. 

Tarefa 

Através de um microcontrolador Arduino, desenvolver um sensor de água capaz 

de detetar a presença deste elemento.   

 

Solução 

O sistema deve funcionar como demonstrado na figura em baixo:  
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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. 

Parceiros do projeto 
 

 
Centre for Work and Environment 

Giessen (ZAUG gGmbH) (Germany) 
Web: www.zaug.de 

Facebook: @digkomp.zaug 
 

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus) 
Web: www.citizensinpower.org  

Facebook: @citizensinpower 
 

The Polish Farm Advisory and Training 

Centre (Poland) 
Web: www.farm-advisory.eu  

Facebook: @PolishFarmAdvisory 
 
 

Centros Escolares de Ensino 

Profissional (CEPROF) (Portugal) 
Web: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
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