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1. O uso de sistemas eletrónicos como auxiliares em Permacultura  

 

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 desenvolvimento e uso 

de tecnologia em Permacultura está a tornar-se fundamental para a competitividade de 

mercado. Nesta senda, o uso de tecnologia permite o desenvolvimento de processos 

produtivos mais eficientes.  

Associado a isto, a falta de mão-de-obra, as restrições para expandir as áreas de cultivo e a 

demanda por sustentabilidade económica, ambiental e social deste sector, também geram 

desafios importantes para a evolução tecnológica e exigem inúmeros esforços de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. Uma das atuais tendências para ultrapassar as lacunas 

identificadas é o uso de sistemas eletrónicos em áreas como, por exemplo, máquinas agrícolas 

e implementações, irrigação, controlo, processamento, armazenamento e tratamento de 

informação.  

Os sensores eletrónicos, meios de telecomunicação, comandos elétricos, operações 

pneumáticas e hidráulicas são algumas das tecnologias que trabalham em sincronia com 

máxima precisão e agilidade. Esta sincronia resulta em máquinas equipadas com recursos 

como autopiloto, localizadores, contadores de sementes, controlo de fluxo de pulverizadores, 

entre outros.  
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Graças a ferramentas que têm por base o uso do GPS e desenvolvidas por produtores de 

máquinas, é possível tornar atividades agrícolas muito mais eficientes e produtivas de forma 

a que dados relativos a análise de solo, uso de fertilizante, plantação e colheita possam ser 

recolhidos e posteriormente usados pelos produtores. 

 

2. Os benefícios do uso de sensores em Permacultura 

A evolução no setor agrícola é uma constante e os sensores são um dos campos tecnológicos 

cada vez mais explorados para a extração de informação.  

 

O futuro da agricultura e de alguns tipos de culturas agrícolas, como a Permacultura, exige 

cada vez mais o uso de tecnologia nos seus processos e os sensores são um exemplo claro 

deste uso, particularmente nas seguintes situações: 

• Deteção precoce de pragas 

Graças aos sensores é possível antecipar e identificar a tempo a presença de doenças e 

animais que possam ser uma ameaça às culturas. São vários os recursos tecnológicos que 

permitem o estudo da temperatura, radiação solar, humidade das folhas ou imagens do 

tronco para identificar a presença destes elementos externos nocivos.  
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• Gestão da água 

Os processos de irrigação são uma das principais atividades agrícolas, pois o sucesso das 

colheitas depende deste fator. Com o uso de sensores, é possível saber exatamente o nível de 

humidade do solo e o pH para produzir o melhor produto possível.  

Do mesmo modo, recolher e analisar estes dados com um software de inteligência artificial 

permite obter projeções precisas da quantidade de água, tempo de rega, minerais e 

nutrientes, entre outros dados que são relevantes para otimizar o uso da água.  

• Maior rentabilidade 

É natural que um agricultor que usa métodos de precisão, como sensores, nos seus processos de 

produção seja mais próspero do que um agricultor tradicional e que as práticas de cultivo, quando 

combinadas com o uso de tecnologia e dados em tempo real, sejam substancialmente mais vantajosas 

em relação a métodos ultrapassados. Além disso, graças aos dados recolhidos alguns processos 

considerados desnecessários e contraprodutivos podem ser eliminados e tornar o negócio mais 

rentável.  

3. Tipos de sensores comuns para a criação de projetos 

3.1 Sensores analógicos e digitais 

Os sensores digitais podem assumir dois estados: HIGH e LOW, 0 V e 5 V, respetivamente. 

Desta forma, apenas dois estados podem ser lidos, por exemplo, verificar se uma porta está 

aberta ou fechada, identificar se um botão foi pressionado ou não, etc. A lógica discreta do 

input digital pode ser aplicada ao controlo de projetos de Permacultura, mas em algumas 

situações a variação das quantidades envolvidas é feita de forma analógica. Quer isto dizer 

que estes variam de forma contínua em relação ao tempo e podem assumir valores infinitos 

num determinado intervalo. Por exemplo, a temperatura, a pressão e a humidade podem 

variar desta forma. 
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3.2 O microcontrolador Arduino 

Um dos microcontroladores usados 

para operar sensores analógicos e 

digitais é o Arduino. Este é um 

microcontrolador open source que 

pode ser usado para recolher os 

dados dos sensores e transmitir essa 

informação ao utilizador de forma 

muito simples.  

 

4. Desenvolver um sensor de temperatura com um sensor analógico 

Uma das características mais importantes da produção é a temperatura do meio-ambiente. 

Assim, é extremamente útil ter à disposição um sistema capaz de medir a temperatura 

ambiente.  

Consideremos o exemplo de um sistema que permite detetar a temperatura e transmiti-la em 

graus Celsius, um sensor analógico, o LM35. Este é um sensor com um custo relativamente 

baixo e fiável que nos permite obter o valor da temperatura. Para este projeto é necessário o 

seguinte material: 

• 1 Arduino;  

• 1 Sensor de Temperatura LM35;  

• 3 Cabos Jumper (Macho para Macho); 

• 1 Cabo USB (depende do Arduino); 

• 1 breadboard; 

• Computador com ligação à Internet. 

Neste sistema, iremos usar o Sensor de Temperatura LM35 juntamente com o Arduino para 

medir a temperatura ambiente. O valor da temperatura será exibido no monitor do ambiente 

de programação do Arduino. O sistema deverá corresponder ao exemplo demonstrado na 

imagem em baixo: 
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Neste caso, a interface analógica A0 é usada para receber informação do sensor, que é depois 

processada pelo microcontrolador e reporta o valor da temperatura em graus Celsius ao 

utilizador.  

Const int sensorPin = A0; //Analog Pin 

float temp = 0;  

                

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); //Baud Rate SERIAL 

} 

  

void loop(){ 

   temp = (analogRead(sensorPin) * 0.0048828125 * 100); //Calc Temperature  

   Serial.print(“Temperatura = “); //Print Temperature in Serial Monitor 

   Serial.print(temp); //Print Value Temperature in Serial Monitor 

   Serial.println(“ C”); //Print the text in the Serial Monitor 

   delay(2000); // (2000 Miliseconds Delay) 

 } 
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Depois de o sistema ter sido programado, a informação relativa a temperatura será obtida 

através do monitor, como demonstrado na imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema é um exemplo simples da aplicabilidade de componentes eletrónicos à área de 

cultivo. Neste caso, o sistema permite monitorizar a temperatura e controlar a plantação de 

forma mais eficiente.  
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