
UNIDADE 4 
A RELAÇÃO ENTRE PERMACULTURA E IdC

Projeto 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.

Número do projeto: 2020-1-DE02-KA202-

007629



ÍNDICE

1 A Relação entre Permacultura e IdC

2
Tipos de comunicação existentes2.1

Análise de comunicação wireless

A relação entre comunicação wireless e Permacultura 3



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.

Através da IdC é possível automatizar processos em contextos agrícolas,
conectar diversos tipos de aparelhos e reunir e analisar dados recolhidos pelos
mesmos.



1 A Relação entre Permacultura e IdC

“Redes de sensores wireless e a
Internet das Coisas podem ajudar a
uma mudança gradual de práticas
agrícolas rudimentares.”

(Kiani and Seyyedabbasi, 2018, p. 99)

Fig.1: O uso de smart devices em Agricultura. Imagem: 

concebida por macrovector, retirada de freepik.com



2 Análise de comunicação wireless

Comunicação wireless: “Sistema que usa a radiofrequência, infravermelhos,
micro-ondas ou outro tipo de ondas eletromagnéticas ou acústicas em vez
de fios, cabos ou fibras óticas para transmitir sinais ou dados” (Encyclopedia
Britannica, 2012)
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2.1 Tipos de comunicação existentes

• Comunicação via satélite

• Comunicação por infravermelhos

• Transmissão por rádio

• Comunicação por micro-ondas

• WIFI

• Sistemas móveis de comunicação

• Tecnologia Bluetooth

Tecnologias Wireless. Imagem concebida por 

rawpixel.com, retirada de Freepik.com



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 (McLennon et al., 2021).

Alguns autores defendem que a informação reunida pela rede de sensores
deve ser usada para criar um melhor entendimento dos ecossistemas
agrícolas e tomar medidas adequadas para maximizar a sustentabilidade e
eficiência.
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