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1. Sistemas de irrigação em Permacultura 

A irrigação consiste no conjunto de meios e técnicas usados para aplicar água de forma 

artificial às plantas, e é cada vez mais relevante. Estas técnicas requerem métodos, 

equipamento e sistemas usados para providenciar a quantidade de água e humidade 

necessárias para a plantação, de forma a maximizar os resultados de produção ao custo 

mais baixo para o produtor. Assim, a irrigação não se trata apenas de molhar o solo, esta 

também implica calcular a água necessária para uma plantação e garantir que esta chega 

ao solo tão regularmente quanto possível, criando assim um ambiente sustentável para as 

plantações.  

1.1 Vantagens 

Para que as plantações se desenvolvam como desejado, é essencial oferecer a água de que 

necessitam para realizar a sua fotossíntese. Esta é a razão pela qual automatizar o processo 

de rega é a principal vantagem que oferece um sistema de irrigação automatizado. Além 

disso, um sistema automatizado permite:  

• uma distribuição mais eficiente da água pelo terreno, que garante uma rega 

adequada e previne o desperdício de recursos e despesas desnecessárias;  

• a redução da mão de obra necessária para elaborar a tarefa;  

• turnos e frequência de rega mais precisos;  

• que a rega seja feita durante a noite sem necessitar de monitorização; 

• uma rega adequada, mesmo nos locais e épocas mais secos. 
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Figura 1: Valores exibidos de processos automatizados 

Tendo em conta as vantagens referidas, podemos concluir que introduzir um sistema de 

irrigação automatizado que permite automatizar a rega de plantações de uma forma 

inteligente e prática é muito pertinente para as explorações agrícolas. Estes sistemas 

podem ser facilmente criados com um microcontrolador Arduino que permitirá programar 

a quantidade de água necessária para a plantação, assim como a frequência de rega, 

permitindo poupar tempo e reduzir a dependência da chuva.  

 

2. Os métodos de irrigação mais usados 

Métodos de irrigação referem-se à forma como a água pode ser distribuída pelas 

plantações. Existem, essencialmente, quatro métodos comuns de rega automática: 

irrigação de superfície, aspersor, localizada ou gota a gota e por infiltração.  A existência 

de vários tipos de sistemas de irrigação tem a ver com a variação do solo, clima, plantações, 

disponibilidade energética e condições socioeconómicas às quais o sistema deve ser 

adaptado.  

 2.1 Irrigação de superfície 

Também conhecido por irrigação por gravidade, este é, possivelmente, o sistema de 

irrigação mais antigo. O nome alternativo mencionado prende-se com o facto de os 

agricultores simplesmente deixarem a água fluir sobre o solo, cobrindo-o parcialmente ou 

totalmente, usando a ação da gravidade e permitindo a infiltração durante este movimento 

e depois da retenção.  



 

4 | Página 
 

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. 

A irrigação de superfície é 

atualmente usada de forma 

intensiva em todo o mundo, 

especialmente em países e regiões 

onde a produção de arroz é a 

principal atividade agrícola, como a 

Índia, a China, o Paquistão e o Japão. 

Nos Estados Unidos, esta também é 

uma prática de rega comum entre 

os agricultores, já que emprega 

pouca tecnologia, tem baixos custos operacionais e requer investimento reduzido.  

 

2.2 Irrigação por aspersor 

Este método consiste no uso de um 

aspersor que simula a chuva, isto é, a 

água é distribuída pelas plantas e pelo 

solo sob a forma de gotas.  

A irrigação por aspersor é um método 

convencional de rega e um dos mais 

usados no mundo devido à sua 

versatilidade, já que pode ser usado 

numa grande variedade de plantações. No geral, os sistemas de rega convencionais não 

regam toda a área de uma vez só, de forma a reduzir os custos de instalação do sistema e 

a necessidade de um menor fluxo de água para irrigar a área desejada. Nesta senda, a água 

é bombeada de uma fonte (rios, lagos, furos, etc.), distribuída por uma rede de tubos e 

pulverizada para o ar na forma de pequenas gotas. A formação de gotas obtém-se através 

da passagem de água sob pressão através de buracos nos tubos ou aparelhos mecânicos 

denominados por aspersores ou pulverizadores.  

Figura 2: Irrigação de superfície 

Figura 3: Método de irrigação por aspersor 
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Uma adaptação moderna deste sistema de rega denomina-se por center pivot. Este 

método é frequentemente usado em áreas amplas e planas nos Estados Unidos, e consiste 

num sistema de aspersores montados numa plataforma em movimento que borrifa a água 

num padrão circular.  

 

2.3 Irrigação localizada ou sistema de rega gota a gota 

Tal como o nome sugere, este método baseia-se no princípio de distribuir água numa área 

localizada, e caracteriza-se pela distribuição frequente de pequenas quantidades de água, 

através de uma rede de tubos e com pouca pressão.  

Uma adaptação deste método é a técnica gota a gota. Esta técnica não só é usada para 

distribuir água pelas plantas, mas também nutrientes. Isto é feito através da distribuição 

das quantidades ideais, de acordo com a fase da plantação, no tempo certo e diretamente 

na raíz da planta. Desta forma, é possível poupar recursos e alcançar o rendimento máximo 

da plantação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Irrigação localizada ou rega gota a gota 
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2.4 Rega por infiltração 

 A rega por infiltração, também 

denominada por rega por submersão, 

caracteriza-se pela aplicação de água 

diretamente no/por baixo do sistema de 

raízes da plantação. O princípio base de 

operação deste método é a ascensão 

capilar da água, e é normalmente 

aplicado no terreno ou em plantações 

protegidas. Neste método, é instalado 

um sistema subterrâneo de canos, a 

uma profundidade entre 5 a 50 cm, para 

que a água ascenda às raízes da plantação por capilaridade, controlando de forma artificial a 

humidade do bolbo ou a saturação da zona. Este método é frequentemente usado em estufas 

comerciais.  

   

3. Desenvolver sistemas de rega com um microcontrolador Arduino 

Um simples sistema automático de irrigação Arduino é um projeto que, embora não seja 

dispendioso não significa que não pode ser útil! Além disso, pode facilmente ser ampliado 

e ser usado para projetos maiores, já que deixa espaço para melhorias e adaptações.  

Entre os materiais necessários para o sistema básico de irrigação estão dois elementos 

fundamentais: uma bomba de água e uma relé de um canal.  

A relé é um interruptor eletromecânico, cujo movimento físico ocorre quando a corrente 

elétrica percorre a bobina da relé, criando assim um campo eletromagnético que atrai a 

alavanca responsável por mudar o estado dos contactos.  

Já a bomba de água é um equipamento eletromecânico que aumenta a pressão da água 

para que esta se possa mover de um lado para outro. As bombas de água modernas são, 

sobretudo, usadas para fornecimento de água a habitação e edifícios, para mecanismos de 

controlo de inundações e no setor industrial. As bombas de água básicas, como a usada 

Figura 4: Rega por infiltração 
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neste projeto, são frequentemente usadas no setor agrícola para sistemas de irrigação com 

aspersor.  

 

Figura 5: Relé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Bomba de água 

 

 

 

Para o desenvolvimento deste projeto, será necessário o seguinte material: 

• Computador com ligação à Internet; 

• Cabos Jumper; 

• Relé de 1 canal; 

• Arduino + cabo USB; 

• Bomba de água. 
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Quando montado, o sistema deverá assemelhar-se à imagem em baixo:  

 

Figura 7:  Circuito de sistema de irrigação 

 

As ligações para a relé são as seguintes: 

• Positivo + a 5V 

• Negativo – a GND 

• Sinal ao pino número 8 
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Depois de ligar a bomba de água e a relé ao Arduino, copie e cole o seguinte horário para o Arduino:  

#define relay 8 // Sets pin 8 as relay  

void setup() { 

pinMode (relay, OUTPUT); //Declare the relay pin as Output 

} 

void loop() { 

digitalWrite(relay, HIGH); //Activate the pump 

delay (3600000); //the time we want the pump to be activated in ms 

digitalWrite(relay, LOW); //Deactivate the pump 

delay (7200000); //the time we want the pump to be desactivated in ms 

} 

 

Neste Sistema, o Arduino será usado para ativar e desativar a bomba de água durante um tempo 

estabelecido. Neste caso, o sistema de irrigação será programado para estar ativo durante 1 hora, 

e desativado durante as 2 horas seguintes.  

Ao programar, o tempo é definido em milésimos de segundo, nesta senda, para programá-lo para 

1 hora deve ser inserido o valor 3600000 (milésimos de segundo). Seguindo a mesma lógica, para 

desativar o sistema durante duas horas, deve ser inserido o valor 7200000 (milésimos de segundo).  
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