
 

 

 

  

  

    

 

UNIDADE 1 

CONHECIMENTO BÁSICO DA PERMACULTURA – NATUREZA DE 

UM AMBIENTE PARA O CULTIVO EM PERMACULTURA 



 

1 | Page 

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. 

CONHECIMENTO BÁSICO DA PERMACULTURA 

– RECAPITULAÇÃO – O QUE É A 

PERMACULTURA? 

LIÇÃO 1 

Índice 

CRIAÇÃO DE UM JARDIM EM PERMACULTURA ................................................................. 3 

1. AS CINCO ZONAS .......................................................................................................... 3 

2. CRIAR DIVERSIDADE...................................................................................................... 6 

3. FOCO NA MULTIFUNCIONALIDADE ................................................................................ 7 

4. USO EFICIENTE DE ENERGIA .......................................................................................... 8 

REFÊRENCIAS .................................................................................................................... 8 

 

 

  



 

2 | Page 

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. 

PREÂMBULO 

Os professores e formadores são a base de qualquer sistema de formação vocacional 

ou atividade educativa. Os professores e formadores EFP precisam de uma mistura balançada 

de capacidades técnicas, metodológicas e pedagógicas de forma a cativarem o interesse dos 

alunos e facilitar a sua aprendizagem. A escolha de uma metodologia didática foi determinada 

pela análise inicial das necessidades de aprendizagem e as características do público-alvo. 

Os módulos de formação para os alunos de culinária/gastronomia incluem 

metodologia e dinâmicas para lhes ensinarem a trabalhar com produtos biológicos e amigos 

do ambiente proveniente da permacultura. Neste módulo, os alunos aprendem a reconhecer 

as diferenças na qualidade e no sabor entre alimentos orgânicos e aqueles criados 

convencionalmente. Os alunos aprendem a usar tais produtos, a lavá-los adequadamente, a 

adaptar a quantidade de ingredientes a usar devido ao seu sabor mais intenso, e a produzir 

alimentos numa forma orgânica e sustentável. Os alunos aprenderão também os skills 

importantes a ter para trabalhar num restaurante com uma percentagem alta de produtos 

orgânicos. 

Este currículo é desenhado para que os seus métodos e conteúdos possam ser 

implementados em todos os países europeus, independentemente dos produtos específicos 

dessa região. 

Este módulo utiliza, maioritariamente, o método de aprendizagem experiencial e 

interativo, com o foco na construção de conhecimento e a aprendizagem através da 

experiência prática. Os alunos serão encorajados a desempenhar um papel ativo no processo 

de aprendizagem, criar as próprias experiências e adquirir conhecimento importante e novas 

capacidades. 
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CRIAÇÃO DE UM JARDIM EM PERMACULTURA 

Será apresentado um guia para a criação de um jardim em permacultura em cinco zonas. Não 

é só útil para a projeção de um jardim em permacultura, como também para entender os 

princípios sobre os quais originaram os conceitos, o que poderá ser útil para preparar alunos 

para visitas a quintas em permacultura ou para lhes dar uma imagem prática da lógica por 

detrás deste design. 

 

1. AS CINCO ZONAS 

Aquando da criação de um jardim de acordo com o conceito de permacultura, devemos 

primeiramente ter em conta a nossa visão da propriedade. Ao utilizar da melhor forma todos 

os recursos naturais no jardim, a permacultura pretende criar um design mais sustentável e 

duradouro. As seguintes considerações poderão ser úteis: O que cresce na minha 

propriedade? O que é que essas plantas necessitam? Quais são as características especiais da 

minha propriedade? O que é que não resultou no passado? Quais são as minhas capacidades 

financeiras? Quanto tempo tenho para o cultivo? Que plantas e cultivos me farão feliz? 

Com esta projeção deve haver áreas pequenas com um uso intensivo, alternando-se com 

áreas maiores e com um uso extenso. Devem-se planear as zonas e incorporar formas naturais 

como redes, meandros ou ondas. 

O modelo ideal de permacultura consiste em cinco zonas (anéis) que giram à volta das 

pessoas: 

Zona 0: Casa ou apartamento 

Zona 1: Jardim de cozinha, jardim de ervas aromáticas 

A zona 1 é a área que envolve a casa. Os dois principais atributos desta zona são a constante 

atenção e a necessidade de interação diária com os seus elementos e sistemas. Deve-se ter 

em atenção a possível necessidade de implementar planos de proteção contra fogos nesta 

zona. 

É preciso estar atento à criação de vários pontos de acesso convenientes entre esta zona e a 

zona 0, aumentado a probabilidade de sucesso. As atividades podem ser acomodadas nesta 

zona consistem de meditação, exercício, educação, culinária, comer e rendimento de 

processamento. 
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Alguns dos sistemas de permacultura que podem estar incluídos nesta zona são plantas em 

vazos, mesas de propagação, ervas aromáticas, canteiros, caixas para a produção de ovos, 

recolha de composto, e local para utilidades. Espiga, terra abalroada, adubo, metal, alvenaria, 

pedra, e superfícies de estuque podem ajudar a melhor a proteção contra o fogo num uso 

extensivo de madeira como o principal material usado. A classificação correta e o uso de 

pavimento permeável pode ser bastante benéfico para esta zona. Todas as áreas desta zona 

devem ter algum tipo de cobertura no solo. Poderia ser gravilha que é confortável para 

caminhar, manter limpa e poderia ajudar a reduzir o perigo de fogo. Depois, os canteiros 

podem ser cobertos em composto.  

Zona 2: Jardim de vegetais ou pequena criação de animais 

Esta zona requererá interação regular com o objetivo de regular as necessidades dos animais 

e plantas que lá estejam. Deve-se continuar a tratar esta zona como “zona de controlo de 

incêndios”. Faça escolhas que irão reduzir a carga de combustível e a acumulação de materiais 

flameáveis. Considere-se adicionar um sistema de controlo de fogo permanente. 

A zona 2 tem uma oferta de elementos diversos que seria adequados aqui: estufas, barracões, 

celeiros, baldes de composto, áreas de propagação e espaços multiusos. Os animais 

domésticos podem ser incorporados nos celeiros e estábulos juntamente com a sua casa e 

ração. Comestíveis anuais mais duros e perenes podem ser definidos como os principais 

canteiros da permacultura. Dois elementos adicionais nesta zona podem ser os corta-ventos 

e a instalação de guildas. Os corta-ventos são adequados para o campo, oferecendo proteção 

contra os ventos fortes de inverno. Guildas bem-sucedidas são uma criação biologicamente 

diversa que apoiam o seu sistema e rendimento da sua produção. As guildas são sistemas 

permanentes e de vida dinâmica. 

Zona 3: Árvores de fruto ou noz 

Conhecidos como as “zonas de cultivo”. Alguns dos elementos mais adequados para esta zona 

incluem árvores de fruto ou nozes, pomares, frutos do bosque, perenes lenhosos de grande 

duração, arvores anuais que apoiam os polinizadores, áreas de pasto para animais, 

armazenamento de água, guildas e corta-ventos. 

Mais uma vez, é preciso ter atenção aos riscos de incêndio e a projeção dos elementos para 

a redução de tal risco. Esta zona será menos visitada do que a zona 2 e os seus elementos 

devem ser capazes de sobreviver com resiliência a alguma negligência ocasional e 
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temperaturas extremas. Esta zona pode até não ter rega incorporada e pode subsistir 

unicamente da precipitação. A construção de vales e lagos pode fazer uma grande diferença 

no aumento de humidade no solo até ao final da primavera ou até início do verão, e a água 

extra que for recolhida continuará a recarregar o lençol freático. 

Zona 4: pasto 

A zona 4 é uma gama de “coleta de comida selvagem”. Esta zona pode, ou não, estar 

fisicamente na propriedade. É preciso ter em consideração a redução da carga de combustível 

e a remoção dos elementos propícios para o fogo dos limites da nossa propriedade. As 

atividades e os elementos que pertencem a esta zona incluem o armazenamento de água, 

restauração de plantas e árvores nativas, criação de um habitat benéfico para insetos e 

animais nativos, corte de madeira, recolha de comida, tecnologia limitada que apoia, 

especialmente, o sistema de permacultura e gado animal de pasto para melhorar o habitat. 

Zona 5: região selvagem, um local de descanso para o Homem e a natureza 

A zona 5 é a zona mais periférica do estilo de permacultura. Novamente, esta zona pode, ou 

não, estar dentro dos limites da sua permacultura. Pode até ser uma zona que não é 

visitada, Considera-se esta área como uma “área natural não gerida”. Este espaço serve 

como preservação da vida selvagem e corredor.  

Claro que nem todas as zonas podem ser implementadas em todos os jardins. Há que haver 

limites de seleção, especialmente numa propriedade pequena. Esboços de escalas ajudam a 

planear o pedaço de terra de acordo com os desejos apropriados. É importante manter os 

caminhos o mais pequeno possível para que mais tarde se possa reduzir o esforço de 

implementação e salvar energia numa gestão a longo-prazo. 
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Figura 1. Fonte: Thomas Henfrey and Gil Penha Lopes, 2019, OLV Organic Farming Publishers/ Wikimedia Commons 

 

2. CRIAR DIVERSIDADE 

“Mistura de culturas em vez de monocultura” é o lema da permacultura. Aqui, os cultivos 

podem ser plantados numa rotação alternante de colheira que está provado serem bons 

vizinhos (melhores amigos). Os canteiros de culturas misturadas são bastante vantajosas 

aqui. 1 

Vantagens de uma cultura misturada: 

• As plantas protegem-se umas às outras das pestes;  

• Cultivos misturados atraem insetos benéficos para combater as pestes das plantas 
vizinhas; 

• Plantas parceiras podem atrair vespas e abelhas; 

• Fornece melhor fertilização; 

• Sombra ótima para o solo e as plantas da vizinhança; 

                                                           
1 Rosemary Morrow, 2013, PIA Permaculture Academy in the Alpine Region 
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• Bom uso de espaço debaixo da terra, devido a raízes fundas e superficiais perto 
umas das outras; 

• Boa distribuição de espaço nos canteiros, pelas plantas de crescimento alto ou baixo;  

• Boa utilização dos nutrientes do solo através da rotação da cultivação de plantas 
fortes, médias e fracas; 

• Plantação de ervas aromáticas e flores como remédio contra parasitas, bactérias e 
fungos;  

• Estrumar das terras para afrouxar o solo e reabastecer os nutrientes; 

• Exploração de culturas antes e depois de plantadas.  

 

Escolha variedades de plantas e vegetais que se encaixem no clima da região e das condições 

locais do solo. Tenha a certeza que existe uma variedade de habitats no seu jardim, incluindo 

ambas as zonas de uso intensivo – como canteiros de vegetais e zonas de borda extrema e de 

transição. Plantas companheiras em canteiro como Consólida como uma planta de adubo ou 

aveia para construir o solo são também bastante importantes. Já cultivados pelos Mayas, os 

canteiros de milho foram provados como a mistura de culturas ideais. Aqui, as “três irmãs” 

milho, feijão e aboboras são cultivadas numa só área. 

 

3. FOCO NA MULTIFUNCIONALIDADE 

Na permacultura, a multifuncionalidade no jardim significa organizar as plantas e os 

elementos estruturais para que estes possam preencher várias funções e beneficiarem um 

dos outros. Os arbustos são exemplos que ilustram isto de uma forma simples. Um arbusto 

no lado norte ou este pode proteger contra o vento. Se plantar aí um arbusto de frutas, como 

mirtilos, amoras ou framboesas, é possível colhe-los depois. Se tiver um salgueiro no seu 

jardim, uma cerca em tecido de salgueiro pode ser um corta-vento, um aspeto decorativo e a 

reciclagem e reutilização dos pedaços de salgueiro, juntando tudo em um só. Os animais 

também podem desempenhar diferentes tarefas num jardim. Por exemplo, patos e galinhas 

são ajudantes do controlo de pestes. 
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4. USO EFICIENTE DE ENERGIA  

De forma a usar eficientemente a energia no seu jardim, é essencial conhecer exatamente 

qual é a quantidade de radiação solar diária, as condições permanecentes do vento e a 

orientação da propriedade. Estes fatores determinam o microclima desse jardim. Uma parede 

virada a sul, por exemplo, retém o calor durante mais tempo após a exposição ao sol. Uma 

cerca em forma de U que esteja virada para norte protege contra os ventos de nortada e, 

devido a isto, cria um microclima no lado sul do jardim. 
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