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Sistemas de irrigação em Permacultura1
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.



Vantagens1.1
A principal vantagem de usar um sistema de irrigação automatizado é que este pode fornecer às plantas a

água necessária para que possam realizar a sua fotossíntese. Também permitem:

• 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.



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;

● por infiltração. 

2 Métodos de irrigação



A irrigação de superfície é também conhecida por

irrigação por gravidade porque os agricultores

simplesmente deixam a água fluir sobre o solo,

cobrindo-o totalmente ou parcialmente, usando a ação

da gravidade e permitindo a infiltração durante este

movimento e depois da retenção.

A irrigação por aspersor é o método que melhor

simula a chuva, já que a água é distribuída pelas

plantas e pela superfície do solo sob a forma de gotas.

2 Métodos de irrigação



A irrigação localizada ou gota a gota baseia-se no princípio

de distribuir água numa área localizada. Caracteriza-se pela

frequente distribuição de água em pequenas quantias

através de uma rede de tubos a baixa pressão.

A rega por infiltração caracteriza-se pela distribuição de

água diretamente na/por baixo da raíz da plantação. É

instalado um sistema de canos subterrâneo, a uma

profundidade entre 5 e 50cm, para que a água ascenda às

raízes por capilaridade.

2 Métodos de irrigação



Desenvolver um sistema de irrigação com um 
microcontrolador Arduino

3

Um sistema automático de irrigação é um mecanismo que possibilita automatizar a

irrigação de plantações de forma inteligente e prática.

Desenvolver um básico sistema automático de irrigação Arduino é um projeto que, apesar

de não ser expansivo, pode provar ter muita utilidade.



Desenvolver um sistema de irrigação com um 
microcontrolador Arduino

3

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

● Computador com ligação à Internet;
● Cabos Jumper;

● Relé de um canal;

● Arduino + cabo USB;

● Bomba de água.



Desenvolver um sistema de irrigação com um 
microcontrolador Arduino

3

Estabelece a ligação tal como

indicado na ficha de trabalho e

importa o código para a tua

plataforma Arduino para experienciar

este projeto.
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