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1. TÉCNICAS DE PERMACULTURA  

1.1. USO DE ÁGUA CINZA 

A água cinza pode conter vestígios de sujidade, comida, gordura, cabelo e certos produtos 

de limpeza doméstica. Embora a água cinza possa parecer “suja”, é uma fonte segura e até 

benéfica de água de irrigação para um quintal. Se a água cinza é libertada para os rios, lagos 

ou estuários, os seus nutrientes tornam-se poluentes, mas para as plantas são fertilizantes 

valiosos. Além dos benefícios óbvios de economizar água, a reutilização da água cinza 

mantém-na fora do esgoto ou do sistema séptico, reduzindo assim a chance de poluir os 

corpos de água locais. Reutilizar água cinza para irrigação reconecta moradores urbanos e 

jardins de quintal ao ciclo natural da água.1 

A aplicação do reúso de águas cinza em sistemas urbanos de água oferece benefícios 

substanciais tanto para o subsistema de abastecimento de água, reduzindo a procura por 

água limpa e fresca, quanto para os subsistemas de águas residuais, reduzindo a quantidade 

de águas residuais necessárias para serem transportadas e tratadas. A água cinza tratada tem 

muitos usos, por exemplo, descarga de vasos sanitários ou irrigação.2 

 

Figura 1. Sistema de tratamento simples de água cinza. Fonte: YouTube, Living Big In A Tiny House. 

                                                           
1 Ibidem. 
2 Wikipedia; Águas cinza “https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_water.” Consultado em junho 24, 2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_water
https://www.youtube.com/embed/uZXMOfkrZYA?feature=oembed
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1.2. HÜGELKULTUR 

É a prática de enterrar madeira para aumentar a retenção de água no solo devido à 

estrutura porosa da madeira, agindo como uma esponja ao se decompor no subsolo. Durante 

a estação chuvosa, a madeira enterrada pode absorver água suficiente para sustentar as 

plantações durante a estação seca. Esta técnica é uma prática tradicional que foi desenvolvida 

ao longo de séculos na Europa e foi recentemente adotada pela permacultura.3  

A técnica Hügelkultur pode ser implementada através da construção de estruturas no 

solo, bem como de canteiros elevados. Nos canteiros elevados, a prática imita o ciclo de 

nutrientes naturais encontrados na decomposição da madeira e as altas capacidades de 

retenção de água dos detritos orgânicos, ao mesmo tempo em que melhora a estrutura do 

canteiro e as propriedades de drenagem. Isto é feito ao colocar madeira no fundo do canteiro 

antes de empilhar o solo orgânico e o composto por cima. Um estudo que compara as 

capacidades de retenção de água dos canteiros elevados Hügel com os canteiros não Hügel, 

determinou que os canteiros Hügel são de menor manutenção e mais eficientes a longo prazo, 

exigindo menos irrigação.4 

 

Figura 2. Técnica HUGELKULTU. Fonte: YouTube, Some Room to Grow - Organic Gardening. 

  

                                                           
3 Wikipedia; Permaculture „https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture.” Consultado em junho 24, 2021. 
4 Wikipedia; Permaculture „https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture.” Consultado em junho 24, 2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture
https://www.youtube.com/embed/KfRojQcHmno?feature=oembed


 

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. 

 

1.3 FLORESTAS ALIMENTARES 

Uma floresta alimentar, também chamada de jardim florestal, é uma plantação 

diversificada de plantas comestíveis que tenta imitar os ecossistemas e padrões encontrados 

na natureza. As florestas alimentares têm um design tridimensional, com vida estendendo-se 

em todas as direções – para cima, para baixo e para fora.5 

Uma floresta alimentar não precisa de ser plantada ano após ano. Uma vez estabelecida, 

é muito resistente. Veados e coelhos podem vir e mastigar alguns dos comestíveis herbáceos 

em algumas áreas, por exemplo, mas outras espécies não serão saborosas para eles ou 

estarão fora do seu alcance. Ou talvez algumas crianças corram pela área nas suas 

brincadeiras, possivelmente causando alguns danos à cobertura do solo e às camadas 

herbáceas. Não apenas elas voltam a crescer, já que muitos são perenes e têm sistemas 

subterrâneos saudáveis, também as árvores, arbustos e trepadeiras não devem ser 

danificados.6 

 

Figura 3. Jardim florestal: O que é uma Floresta alimentar? Fonte: YouTube, Descobre a permacultura com Geoff Lawton. 

 

 

                                                           
5 Project Food Forest “https://projectfoodforest.org/what-is-a-food-forest/.” Consultado em junho 24, 2021.  
6 Ibidem. 

https://projectfoodforest.org/what-is-a-food-forest/
https://www.youtube.com/embed/hCJfSYZqZ0Y?feature=oembed
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1.4 COMPOSTAGEM  

Fertilizante orgânico produzido a partir de dejetos vegetais e animais, através da 

decomposição aeróbia parcial, por microrganismos através do processo de compostagem. O 

composto pode ser adicionado ao solo para ajudar as plantas a crescer. Restos de comida e 

resíduos de quintal juntos, atualmente, representam mais de 30% do nosso desperdício e 

podem ser usados na compostagem. A compostagem mantém esses materiais fora dos 

aterros sanitários, onde eles ocupam espaço e libertam metano, um potente gás de efeito 

estufa.7 

O composto enriquece o solo com húmus, aumenta a fertilidade do solo, aumenta a sua 

capacidade de água e ar.8 Torna o solo arejado e macio. Melhora o crescimento e 

desenvolvimento das plantas. É usado como substrato para hortaliças, canteiros e flores em 

vasos, e também como fertilizante orgânico na agricultura, horticultura e jardinagem, em 

parques e jardins. O composto não tem efeitos nocivos nem para as plantas nem para os 

animais que nelas vivem, independentemente da dose aplicada.9 

 

Figura 4. Facilitando a compostagem! Fonte: YouTube, Discover Permaculture with Geoff Lawton. 

 

                                                           
7 EPA; Composting At Home “https://www.epa.gov/recycle/composting-home.” Consultado em junho 24, 
2021.  
8 Wikipedia; „https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompost.” Consultado em junho 24, 2021. 
9 Ibidem. 

https://www.epa.gov/recycle/composting-home
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompost
https://www.youtube.com/embed/LVDiaOdreuQ?feature=oembed
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1.5 VALAS  

As valas são canais rasos, amplos e com vegetação projetados para armazenar e/ou 

transportar o escoamento e remover poluentes.10 São canais rasos com as margens 

ligeiramente inclinadas, podendo ser naturais ou feitos pelo homem. Valas artificiais são 

geralmente bacias de infiltração, projetadas para gerenciar o escoamento de água, filtrar 

poluentes e aumentar a infiltração de água da chuva – instâncias verdes são valas biológicas 

de substrato.11  

Este conceito de vala foi também popularizado como uma estratégia para coletar água da 

chuva e conservar o solo por Bill Mollison, David Holmgren e outros defensores da 

permacultura.12 Neste contexto, é geralmente uma vala de captação de água no contorno. As 

valas usadas na permacultura são projetadas para retardar e capturar o escoamento, 

espalhando-o horizontalmente pela paisagem e facilitando a infiltração do escoamento no 

solo. Esta forma de vala é escavada, inclinada e muitas vezes com erva ou junco na inclinação. 

Uma opção é empilhar o composto numa nova zona da encosta, ainda mais baixa. Nesse caso, 

um dique ou uma berma são formados, mitigando os riscos naturais para as encostas abaixo 

e qualquer curso de água vinculado por inundações repentinas.13 

 

Figure 5. Valas: Trabalhos de terra para conservação e armazenamento. Fonte: YouTube, Discover Permaculture with Geoff 
Lawton. 

                                                           
10 Susdrain; Swales „https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/swales-and-
conveyance-channels/swales.html. ” Consultado em junho 24, 2021. 
11 Wikipedia; Swale „https://en.wikipedia.org/wiki/Swale_(landform).” Consultado em junho 24, 2021.  
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 

https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/swales-and-conveyance-channels/swales.html
https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/swales-and-conveyance-channels/swales.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Swale_(landform)
https://www.youtube.com/embed/W-f2genlUZI?feature=oembed
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1.6 ÁRVORES FRUTÍFERAS  

Um agrupamento de árvores frutíferas é uma técnica de permacultura para jardins 

resistentes a doenças e de alto rendimento.14 Aprenda mais sobre este estilo de cultivo de 

árvores frutíferas que prosperam. É um agrupamento de plantas que suporta um elemento 

central – como uma árvore frutífera – para colheita máxima e uso do espaço. O uso desses 

agrupamentos surgiu pela observação de como certas plantas se agrupavam naturalmente 

num ambiente não gerenciado. Tais agrupamentos fornecem um roteiro para o 

desenvolvimento de ecossistemas interconectados, o que pode reduzir a nossa carga de 

trabalho e aumentar o rendimento ao longo do tempo. 

O objetivo desses agrupamentos é subplantar um elemento central, como uma árvore 

frutífera ou nogueira, com plantas que são altamente úteis, multifuncionais e que podem 

naturalmente ser encontradas crescendo juntas. A ideia geral é aproveitar os benefícios das 

plantas para reduzir custos, mão de obra e necessidade de importação de materiais. Plantar 

um agrupamento de árvores exige mais esforço do que simplesmente plantar a árvore 

sozinha, e também pode custar um pouco mais no início para as plantas extra. 

                                                           
14 Tenth Acre Farm; How to Build a Permaculture Fruit Tree Guild “https://www.tenthacrefarm.com/how-to-
build-a-fruit-tree-guild/.” Consultado em junho 24, 2021.  

https://www.tenthacrefarm.com/how-to-build-a-fruit-tree-guild/
https://www.tenthacrefarm.com/how-to-build-a-fruit-tree-guild/
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Figura 6. Como plantar árvores frutíferas. Fonte: YouTube, Roots & Boot. 

 

1.7 AGROSSILVICULTURA 

Um sistema de gestão do uso da terra, no qual árvores ou arbustos são cultivados ao redor 

ou entre culturas ou pastagens. Essa diversificação do sistema agrícola inicia uma sucessão 

agroecológica, como a dos ecossistemas naturais, e assim inicia uma cadeia de eventos que 

aprimoram a funcionalidade e a sustentabilidade do sistema agrícola.15  

A agrossilvicultura usa os benefícios interativos da combinação de árvores e arbustos com 

culturas ou gado. Combina tecnologias agrícolas e florestais para criar sistemas de uso da 

terra mais diversificados, produtivos, rentáveis, saudáveis e sustentáveis. Árvores ou arbustos 

são usados intencionalmente em sistemas agrícolas, ou produtos florestais não-madeireiros 

são cultivados em ambientes florestais.16 

                                                           
15 Wikipedia; Agroforestry „https://en.wikipedia.org/wiki/Agroforestry” Consultado em junho 24, 2021.  
16 Wikipedia; Permaculture „https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture.” Consultado em junho 24, 2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agroforestry
https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture
https://www.youtube.com/embed/ESIbP_oh90w?feature=oembed
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Figura 7. Agrossilvicultura na Quinta de Permacultura Henbant, no Norte do País de Gales. Fonte: YouTube, Hebant 
Permaculture. 

 

1.8 ESPIRAIS DE ERVAS 

Espirais de ervas são instalações bonitas, produtivas e corretas, populares nos círculos de 

permacultura, mas pouco conhecidas no design de jardins convencionais.17 Do ponto de vista 

de um pássaro, uma espiral de ervas parece-se muito com uma concha de caracol ou náutilo, 

formas que são baseadas no que é conhecido como geometria sagrada da natureza. A 

geometria sagrada reflete o universo, as suas formas puras e a relação entre a natureza e o 

homem, as partes e o todo. 

As espirais de ervas também são incrivelmente produtivas e uma maneira maravilhosa de 

entrar na mentalidade de escolher o local certo para plantar, tanto no sentido do 

planeamento de permacultura, como em considerações climáticas.18 

      Elas formam um bonito desenho no jardim, mas também têm motivos práticos. Ao ter a 

espiral elevada no centro, descendo em espiral até o nível do solo, muitos microclimas são 

criados. Alguns pontos da espiral irão receber mais luz solar, outros mais sombra. Algumas 

                                                           
17 Modern Farmer; Herb spirals “https://modernfarmer.com/2020/11/herb-spirals/.” Consultado em junho 24, 
2021.  
18 Permaculture Research Institute; The Magic and Mystery of Constructing a Herb Spiral and Why Every 
Suburban Lawn Should Have One “https://www.permaculturenews.org/2015/04/17/the-magic-and-mystery-
of-constructing-an-herb-spiral-and-why-every-suburban-lawn-should-have-one/.” Consultado em junho 24, 
2021.  

https://modernfarmer.com/2020/11/herb-spirals/
https://www.permaculturenews.org/2015/04/17/the-magic-and-mystery-of-constructing-an-herb-spiral-and-why-every-suburban-lawn-should-have-one/
https://www.permaculturenews.org/2015/04/17/the-magic-and-mystery-of-constructing-an-herb-spiral-and-why-every-suburban-lawn-should-have-one/
https://www.youtube.com/embed/l1z0Dm3TDdc?feature=oembed
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áreas retêm melhor a humidade, enquanto que as áreas mais elevadas oferecem a chance de 

um solo mais bem drenado e mais seco.  

 

Figura 8. Porquê uma Ervas Espirais na Permacultura? Fonte: YouTube, Heirloom Permaculture. 

  

https://www.youtube.com/embed/K4KyMigIZKo?feature=oembed
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