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1. A Relação entre Permacultura e IdC  

A “Internet das Coisas” (IdC), tradução literal da expressão inglesa Internet of Things (IoT), 

envolve um conjunto de tecnologias que estão interligadas através da Internet e apresenta 

soluções que podem ser usadas para melhorar a agricultura no geral. A tecnologia IdC pode 

ser subdividida em três camadas: dispositivo, rede e aplicação. A camada referente ao 

dispositivo possibilita detetar, identificar automaticamente e acionar objetos físicos; já a rede 

permite estabelecer ligações em rede entre dispositivos através de tecnologia wireless sem 

necessidade de interação humana; finalmente, a aplicação faculta informação relativa a 

algumas tarefas de controlo com base em objetos virtuais. Desta forma, é possível 

automatizar processos no contexto agrícola, estabelecer ligações entre diversos tipos de 

dispositivos e reunir e analisar dados recolhidos por eles através da IdC.  São várias as áreas 

em Agricultura em que a IdC pode ser aplicada, por exemplo, a IdC foi usada em Agricultura 

de Precisão, que está associada ao uso de tecnologia avançada para a avaliação e 

monitorização das condições de uma parcela de terreno com a aplicação de vários fatores de 

produção. A IdC foi também usada para: detetar e monitorizar o ambiente de produção, 

melhorar a qualidade do produto, segurança alimentar e rastreio, gestão de água, 

desenvolvimento rural, agricultura urbana e interação com o consumidor.  

A automação é tipicamente usada na agricultura industrial, contudo, outros contextos 

agrícolas, como explorações agrícolas de permacultura e pequenas explorações agrícolas, 

podem beneficiar da automação e do uso da IdC. Foi defendido que as redes de sensores 

wireless e a IdC podem ajudar a uma mudança gradual de práticas agrícolas rudimentares. O 

uso de sensores de humidade e temperatura para a recolha de dados, permite aos 

agricultores gerir o seu tempo, energia e custos de forma mais eficiente. Os dados obtidos 

pelos aparelhos podem ser usados pelos produtores para preparar os terrenos para semear, 

cultivar, fertilizar e regar. Ainda que, numa fase inicial, a instalação de sistemas mais 

profissionais possa ser dispendiosa, com o tempo, é possível criar um sistema privado mais 

pequeno com o potencial de aumentar a produtividade e reduzir os custos a longo prazo.  
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Não há ainda muita informação 

sobre o uso da IdC em 

Permacultura, ainda assim, foi 

documentado o seu uso em 

Agricultura de Precisão, que 

partilha algumas características 

com a Permacultura, 

nomeadamente o foco na 

sustentabilidade e otimização 

dos terrenos ao semear 

plantações com características 

que lhes permitirão crescer de 

forma mais eficiente e com 

menor risco de consumo de 

recursos do que outro tipo de 

plantas, e assim, rentabilizar as suas propriedades. Mais concretamente, a Permacultura pode 

tirar partido da IdC ao juntar informação (humidade, reconhecimento de imagem de animais 

e plantas, temperatura) que influenciará o processo de tomada decisão e o uso de aparelhos 

de monitorização, como sensores, que podem pilotar alarmes e fluxos automáticos nas 

propriedades (por exemplo, rega automática). Neste contexto, é possível recorrer a 

Agricultura Regenerativa e Permacultura Integrativa para obter sustentabilidade agrícola e 

ambiental com recurso à tecnologia, por exemplo, através da implementação de técnicas de 

deteção remotas usando serviços telemétricos wireless que facultam dados para ajudar os 

produtores a tomar decisões relativamente às suas plantações.  

 

2. Análise de comunicação wireless  

A comunicação wireless é descrita pela Editors of Encyclopedia Britannica (2012) como “um 

sistema de radiofrequência, infravermelhos e micro-ondas, ou outro tipo de ondas 

eletromagnéticas ou acústicas em vez de fios, cabos ou fibra ótica, usado para transmitir 

 

Figura 1: O uso de smart devices em Agricultura 
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sinais ou dados”. De uma maneira geral, a comunicação wireless tem várias vantagens e 

algumas desvantagens. Algumas das vantagens são: 

• Eficiência económica - com a comunicação wireless, o custo da instalação dos fios, 

cabos e outras infraestruturas é eliminado, tornando-a consideravelmente mais 

barata do que infraestruturas que implicam a utilização de cabos; 

• Mobilidade – sendo que os utilizadores não estão ligados por cabos, podem 

movimentar-se com maior liberdade; 

• Facilidade de instalação – é mais simples instalar um sistema wireless do que um 

sistema que está sujeito a outro tipo de infraestruturas; 

• Fiabilidade – não existe o risco de falhas de comunicação devido a cabos danificados, 

o que pode ocorrer, por exemplo, devido a condições ambientais ou junção de cabos; 

• Recuperação após catástrofes – as estruturas de comunicação wireless são menos 

suscetíveis de sofrer danos causados por catástrofes naturais, como fogos e 

inundações.  

No que diz respeito às desvantagens, as mais preocupantes são as seguintes:  

• Interferência – os sinais de diferentes fontes wireless podem interferir entre si; 

● Segurança – como o sinal é transmitido em espaço aberto, informação sensível pode 

ser intercetada. Relativamente à IdC e ao seu uso para estabelecer ligações entre 

sensores wireless na agricultura, Burhanuddin et al. (2018, p. 17) afirma que “os 

desafios de segurança que a adoção de tecnologias IdC implica devem ser 

considerados com atenção para evitar que esta tecnologia promissora se torne num 

problema de vigilância prevalente”, assim é importante identificar possíveis ataques 

e ameaças a estes sistemas e assegurar que os principais aspetos de segurança e 

desafios de redes de sensores wireless são endereçados.  
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2.1 Tipos de comunicação existentes 
 

Hoje em dia, muitos dos dispositivos que usamos para comunicar são wireless e, em 

conformidade, existem vários tipos de comunicação wireless. A RANTEC Microware Systems 

(n.d.) identificou alguns tipos de tecnologia wireless: 

● Comunicação via satélite – esta é usada pelos satélites a orbitar a Terra e é também a 

base dos sistemas GPS, que usam a rede do Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (GNSS – Global Navigation Satellite System) para facultar informação exata 

sobre a localização;   

● Comunicação por infravermelhos – este é um tipo de comunicação que exige um 

transmissor e um fotorrecetor para receber um feixe luminoso, serve de exemplo os 

comandos das televisões; 

● Transmissão por rádio – outro tipo de comunicação comum, na qual os 

radiotransmissores enviam informação na forma de ondas rádio para receber antena;  

● Comunicação por micro-ondas – Existem dois tipos de comunicação por micro-ondas: 

satélite e terrestre. A comunicação por micro-ondas satélite pode transmitir micro-

ondas a nível global. A comunicação por micro-ondas terrestre transmite ondas entre 

distâncias curtas, entre duas antenas com uma linha de visão clara e não requer redes 

externas; 

● WI-FI – fornece acesso wireless à Internet e é, essencialmente, uma rede física de 

cabos ligados a um router. Este é o tipo de comunicação mais usado para ligar 

aparelhos e aplicações em IdC;  

● Sistemas de comunicação móveis - estes são usados por empresas de telemóveis 

para providenciar rede aos seus clientes e combinam redes e transmissores locais 

aliados a apoio via satélite; 

● Tecnologia Bluetooth – Tecnologia wireless que permite enviar e receber informação 

através de distâncias curtas.  
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Figura 2: Tecnologias Wireless 

 

3. A relação entre comunicação wireless e Permacultura  
 

A comunicação wireless em Permacultura está relacionada com a IdC, na medida em que 

podem ser implementadas em Permacultura tecnologias remotas de deteção com o 

propósito de aumentar a eficiência produtiva e sustentabilidade. Uma forma de o fazer é usar 

tecnologias e sensores específicos com capacidades diversas que possam facultar não só 

medições, mas também dados que possam ser analisados e a respeito dos quais possam ser 

tomadas medidas. Poderia também ser interessante ver os agricultores praticantes de 

Agricultura Regenerativa e Permacultura usar ferramentas Web de apoio à decisão ou 

aplicações de smartphone para o reconhecimento de pragas ou doenças. Quer isto dizer que, 

a informação recolhida por redes de sensores deve ser usada para criar um melhor 

entendimento dos ecossistemas agrícolas e tomar medidas adequadas para maximizar a 

sustentabilidade e eficiência. A rede de sensores wireless, quando aliada a tecnologias de 

comunicação atuais, possibilita a integração contínua de controlo e processamento da 

funcionalidade da IdC. Adicionalmente, foi sugerido a fusão de diferentes tipos de Ciência de 
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Dados, nomeadamente a inteligência artificial e a aprendizagem automática, para monitorizar 

plantações e desenvolver modelos de avaliação de risco.   
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