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1. ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA DA AGRICULTURA ATRAVÉS DA PERMACULTURA 

  

Figura 1. Permacultura, Solo e Conservação de água para adaptação das alterações climáticas. Fonte: YouTube, Caribbean 
Climate Hub. 

1.1. PROCESSOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA NA AGRICULTURA 

As alterações climáticas apresentam riscos e oportunidades significativas para a 

agricultura. Os produtores agrícolas provavelmente serão afetados negativamente por 

mudanças nas temperaturas médias mais altas, eventos climáticos extremos mais frequentes 

e um aumento na variabilidade climática anual, com implicações para as práticas de manejo 

estabelecidas.1  

As fortes tendências nas mudanças climáticas já evidentes, a probabilidade de novas 

mudanças ocorrerem e a escala crescente de potenciais impactos climáticos tornam urgente 

abordar a adaptação agrícola de forma mais coerente. Existem muitas opções de adaptação 

disponíveis para mudanças dos sistemas agrícolas existentes, muitas vezes variações da 

gestão de risco climático existente. 

O planeamento da adaptação das paisagens agrícolas e florestais às mudanças climáticas 

continua a ser um desafio devido à necessidade de integrar quantidades substanciais de 

                                                           
1 Cradock-Henry, N. A., Blackett, P., Hall, M., Johnstone, P., Teixeira, E., Wreford, A. (2020) Climate adaptation 
pathways for agriculture: Insights from a participatory process. Environmental Science & Policy, Volume 107.  

https://www.youtube.com/embed/zs148VNxCpw?feature=oembed
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informações. Essas informações variam entre cenários climáticos, informações de locais 

geográficos, dados socioeconómicos e várias medidas de adaptação possíveis.2 Como 

resultado, há uma necessidade urgente de ter uma estrutura que possa organizar estratégias 

e medidas de adaptação nos setores agrícola e florestal. 

1.2. BENEFÍCIOS DA PERMACULTURA PARA O AMBIENTE 

A permacultura é uma abordagem complexa que conecta aspetos ambientais, sociais e 

económicos. Permacultura significa novas oportunidades de proteção do solo, economia de 

recursos naturais e garantia de maior autossuficiência.3 Como um sistema de design ecológico 

para a sustentabilidade, ele ensina como projetar casas naturais e sistemas de produção de 

alimentos abundantes, regenerar paisagens e ecossistemas degradados e muito mais. A 

permacultura concentra-se mais nas interconexões entre estruturas do que nas partes 

individuais. Inclui a combinação de armazenamento e produção de alimentos, abastecimento 

de água, energia, tratamento de águas residuais com remediação ecológica e co-ocupação 

com animais.4  

Em segundo lugar, a permacultura tem inúmeras vertentes, sendo que uma das mais 

energizantes e sustentadoras é a sua forma de lidar com a água. Os conservacionistas da água 

de permacultura acreditam que muitas vezes é concebível ir além da proteção da água para 

realmente energizar e sustentar o abastecimento de água subterrânea. A conservação da 

água pode ser praticada ao captar a água da chuva, utilizando-a da maneira mais eficaz, 

reutilizando e gerindo as águas residuais de forma económica.5 

1.3. PRÁTICAS DA PERMACULTURA PARA MITIGAR AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

       A perda de diversidade biológica na agricultura é um problema global crescente, disse 

Nesbitt. À medida que menos variedades de espécies são cultivadas, juntamente com a 

                                                           
2 Vizinho, A.; Avelar, D.; Branquinho, C.; Capela Lourenço, T.; Carvalho, S.; Nunes, A.; Sucena-Paiva, L.; Oliveira, 
H.; Fonseca, A.L.; Duarte Santos, F.; (2021) et al. Framework for Climate Change Adaptation of Agriculture and 
Forestry in Mediterranean Climate Regions. 
3 Vovk, A., Zeman, S. (2016). Soil protection with permaculture gardening. 2016. 12-18. 
4 Ibidem. 
5 World Permaculture Association; Water Conservation With Permaculture 
“https://worldpermacultureassociation.com/water-conservation-with-permaculture/.” Consultado em junho 
25, 2021.  

https://worldpermacultureassociation.com/water-conservation-with-permaculture/
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dependência de agroquímicos, fertilizantes e sementes importadas, o património genético da 

agricultura está a perder-se.6 

Atualmente, as quintas estão a ser criticadas por produzirem muitos gases de efeito 

estufa. Incorporar apenas uma parte reduzida de permacultura em quintas de qualquer 

tamanho pode ajudar a mitigar as mudanças climáticas. Experimentar técnicas de 

permacultura pode melhorar a eficácia e sustentar recursos agrícolas limitados.7 

A permacultura oferece perspetivas e ferramentas vitais para lidar com alterações 

climáticas catastróficas. Utiliza o pensamento sistémico, analisando padrões, 

relacionamentos e fluxos, vinculando soluções em estratégias sinérgicas que trabalham com 

a natureza e se adaptam às condições, terrenos e cultivos locais.8 A permacultura ensina 

diferentes maneiras de alcançar uma agricultura suficiente e sustentável de uma forma 

benéfica para o meio ambiente. Quem segue esta cultura produz bens agrícolas utilizando 

uma integração harmoniosa de habitações humanas, microclima, plantas, animais, solo e 

água de forma produtiva e estável.9 

Na permacultura, os resíduos são reciclados e devolvidos à terra na forma de composto. 

O material residual é posteriormente usado como fertilizante natural, de modo que há menos 

desperdício porque todos os recursos atuais são utilizados de forma otimizada. O uso de 

fertilizantes naturais e cobertura morta para agricultura e jardinagem ajuda a evitar que os 

produtos sejam expostos a produtos químicos nocivos usados em pesticidas.10 O sistema 

agrícola seguido na permacultura permitirá que os predadores do ecossistema natural 

desempenhem as funções dos próprios pesticidas. 

 

 

                                                           
6 Gantz, A. (2018) How farming with permaculture can mitigate climate change  
„https://www.wattagnet.com/articles/33641-how-farming-with-permaculture-can-mitigate-climate-change.” 
Consultado em junho 24, 2021.  
7 Ibidem. 
8 Permaculture Climate Change; Permaculture Solutions for Climate Change 
“http://www.permacultureclimatechange.org/.” Consultado em junho 24, 2021.  
9 Gardenerdy; What are the Benefits of Permaculture? “https://gardenerdy.com/what-are-benefits-of-
permaculture/.” Consultado em junho 24, 2021.  
10 Ibidem. 

https://www.wattagnet.com/articles/33641-how-farming-with-permaculture-can-mitigate-climate-change
http://www.permacultureclimatechange.org/
https://gardenerdy.com/what-are-benefits-of-permaculture/
https://gardenerdy.com/what-are-benefits-of-permaculture/
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1.4. O POTENCIAL DA PERMACULTURA PARA A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 

Uma das maneiras específicas pela qual a permacultura pode ajudar na questão das 

mudanças climáticas é cuidar da diversidade, questão que é enfatizada na permacultura. Ao 

plantar árvores, por exemplo, um dos problemas fundamentais é não saber exatamente como 

será o clima quando as árvores atingirem a maturidade. Assim, ao plantar árvores de 

diferentes espécies e variedades - algumas mais adaptadas a climas mais quentes e outras a 

climas mais frios -, pode-se esperar que num prazo de 50 a 100 anos, pelo menos algumas 

delas estejam com bons resultados. Na permacultura, é dada mais atenção às soluções que 

podem ser implementadas a nível individual, familiar ou da comunidade local.11 

“Imagine um mundo onde os projetos de permacultura são apoiados e celebrados para que 

possam ser replicados em todas as regiões do mundo, com tecnologias e técnicas adaptadas 

localmente. Todos os designers de permacultura sabem que quando os elementos são 

colocados em um relacionamento mutuamente benéfico, os ganhos são exponenciais. 

Imagine as possibilidades, se combinarmos todas as melhores soluções de agricultura 

regenerativa, o melhor do design da cidade, permacultura marinha, educação e restauração 

de habitats.”12  

Maddy Harland, praticante de permacultura. 

  

                                                           
11 Whitefield, P. (2014) How can permaculture help farmers address climate change? 
“http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o-klimacie/jak-permakultura-moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-
zmian-klimatu.” Consultado em junho 25, 2021.  
12 Harland, M. (2017) Can permaculture reverse climate change? Down to Earth. 

http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o-klimacie/jak-permakultura-moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-zmian-klimatu
http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o-klimacie/jak-permakultura-moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-zmian-klimatu
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