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1. AS DIFERENÇAS ENTRE PERMACULTURA E A AGRICULTURA TRADICIONAL.   

   1.1. MÉTODOS DE CULTIVO 

A agricultura não pode existir sem métodos agrícolas. Dependendo do tamanho da 

quinta, seu foco e eficiência, os agricultores utilizam diferentes métodos e implementações 

para o cultivo. O principal objetivo da lavoura é, obviamente, preparar as condições ideais do 

solo para o crescimento dos cultivos e, em seguida, mantê-las durante a estação de 

crescimento. 1 Este objetivo é alcançado dependendo do método ou sistema de lavoura. 

Embora a lavoura tenha muitas vantagens, ela pode ter efeitos adversos nas condições 

e resultados de produção, bem como no meio ambiente. Os implementos e máquinas da 

lavoura interferem no solo e afetam os elementos e as propriedades do solo. Os agregados 

do solo, a estrutura, as propriedades da água e do ar, estão sujeitos a uma pressão 

considerável. A aragem e a rotação associada do solo superficial têm um impacto 

particularmente forte.2 A libertação profunda com mistura também introduz quantidades 

substanciais de ar no solo e reduz o acumular de material vegetal na superfície do solo. 

Quando o preparo do solo é realizado, ele altera rápida e significativamente as propriedades 

do solo que são características de seu estado "natural". No entanto, se a lavoura for muito 

intensiva e conduzida em condições desfavoráveis, pode levar à degradação do solo e à 

poluição da água e do ar. Portanto, a lavoura em técnicas agrárias de plantações modernas 

deve ser implementada de forma racional, considerando razões económicas - o impacto da 

lavoura nas condições e efeitos organizacionais e de produção - e razões ambientais - o 

impacto nas propriedades do solo, erosão e emissões de gases de efeito estufa. 3 

1.2. QUALIDADE E QUANTIDADE DE PRODUTOS. 

A investigação e a experiência prática até à data mostram que as plantas produzem 

de forma semelhante, independentemente de serem lavradas de forma normal ou em tiras. 

No entanto, em tiras é muito menos trabalhoso e economiza tempo e combustível. De 

qualquer forma, também existem problemas com este sistema. Devido à falta de preparo do 

                                                           
1 Jaskulski, D., Jaskulska, I. (2016) Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce rolniczej. CDR  
w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. 
2 Ibidem. 

3 Ibidem. 
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solo e ao facto de que o solo está coberto com resíduos de colheita ou cobertura morta, o 

solo às vezes seca muito lentamente na primavera, em certos anos. 

De acordo com a maioria dos resultados da pesquisa, os maiores rendimentos das 

plantas são obtidos após o preparo clássico do arado. Deve-se ressaltar, no entanto, que a 

resposta das plantas a diferentes métodos e sistemas de preparo do solo depende das 

condições do solo e dos padrões climáticos, especialmente da quantidade e distribuição da 

precipitação em cada estação de cultivo. Portanto, alguns anos, as plantas produzem melhor 

após a plantação direta ou a semeadura direta do que após a lavoura.4 Isso pode ser devido 

a condições hídricas mais favoráveis já no momento da semeadura e, como resultado, o pleno 

e uniforme crescimento das plantas. Os recursos hídricos disponíveis nos estados mais 

avançados do desenvolvimento, hibernação no caso de culturas de inverno, infestação de 

plantas daninhas e a possibilidade da sua redução, a ocorrência de doenças e pragas também 

                                                           
4 Jaskulski, D., Jaskulska, I. (2016) Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce rolniczej. CDR  
w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. 
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são fatores altamente variáveis nos anos e que determinam a resposta das plantas ao preparo 

do solo. 

 

Vídeo 1. Inspiring Woman Growing a Huge Amount of Food in Her City Permaculture Garden. Source: YouTube, Happen Films. 

1.3. DISPONIBILIDADE DO PRODUTO 

A comida local esta sempre associada à sazonalidade da comida. Isso significa que há 

períodos do ano em que um determinado tipo de alimento está no auge (maduro/pronto para 

comer), seja em termos de colheita ou de sabor. Em todos os países existe um calendário 

específico que mostra qual é a melhor época para iniciar o cultivo. Os alimentos sazonais são 

importantes para a saúde e para o meio ambiente porque ajudam a preservar as terras 

agrícolas locais e de pequena escala e, ao mesmo tempo, apoiam a agricultura local e os 

agricultores que optam por cultivar de forma sustentável.5 A comida local tem menos 

produtos químicos conservantes e, à medida que se aproxima do consumidor, aumenta a 

possibilidade de estragar durante o transporte. Além disso, as colheitas são colhidas no pico 

do frescor para garantir um conteúdo denso de nutrientes. Outro benefício importante de 

comer sazonalmente é que a sua dieta inclui uma gama mais ampla de alimentos que são 

                                                           
5 Food Aware project consortium (2020) Module: Local Food Production. 
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mais fáceis para o corpo absorver, mostrando também preocupação com o ambiente menos 

danificado.6 

                  1.4. FERTILIZANTES 

A permacultura não permite o uso de fertilizantes químicos, porém existem muitos 

fertilizantes naturais. Cada vez que os vegetais e frutas são colhidos, os nutrientes e minerais 

são retirados do solo, que precisa de ser substituído, caso contrário, o solo é diminuído. 

Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é aplicar composto, minhocas ou alguns 

fertilizantes caseiros feitos de coisas que normalmente temos em casa. Usando o que já 

temos, é possível reduzir o número de recursos trazidos para o sistema e ajudar a criar um 

sistema de poda mais fechado - de solo para solo. 

 

             1.4.1. GRÃOS DE CAFÉ 

A borra de café usado tem muitos usos. Um dos melhores é como fertilizante. Muitas 

plantas podem beneficiar desse recurso rico em nutrientes. Existem algumas formas de fazer 

isso – pode-se polvilhar a borra de café sobre a superfície da terra ou fazer "chá de café" para 

usar no jardim. Despeje seis chávenas de borra de café em vinte litros de água, durante uma 

semana, para fazer café no jardim e use-o para regar as plantas que adoram ácido.7 

1.4.2. FERTILIZANTE DE ADUBO LÍQUIDO 

À sua escolha tem frango, cavalo, porco, ovelha, vaca, etc. Um destes ou uma mistura 

de todos eles podem ser usados. 

1) Coloque o adubo num pano, junte os cantos e amarre, de forma a fazer um saco. 

2) Coloque o saco num bidão ou numa bacia e encha até meio com água.                        

3) Coloque o saco na água para libertar os nutrientes do adubo. Pode deixar a 

                                                           
6 Ibidem. 
7 Sovour Soil Permaculture; Home Made Fertilisers “https://www.savoursoilpermaculture.com.au/blog/home-made-
fertilisers.” Accessed June 25, 2021 
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fermentar durante umas horas ou dias.  

4) Dilua 1 parte de adubo líquido com 10 partes de água.8 

1.4.3. FERTILIZANTE DE COMFREY LÍQUIDO 

Comfrey é uma perene herbácea que cresce até 1m, podendo ser usada para fazer um 

dos melhores fertilizantes para a horta. A sua raiz profunda absorve uma variedade de 

nutrientes e minerais e armazena-os nas folhas.  

1) Encha um bidão ou bacia com folhas de Comfrey. 

2) Encha 2/3 com água, junte tudo e coloque uma tampa. 

3) Ao fim de uma semana, vai começar a ganhar cheiro; irá cheirar durante mais 3 

semanas.  

4) Assim que o cheiro desapareça, está pronto a ser usado. 

5) Dilua 1 parte fertilizante com 1 parte de água.9 

 

1.4.4. FERTILIZANTE LÍQUIDO DE CASCA DE BANANA 

As bananas têm muito potássio, fósforo e cálcio. Mergulhe quatro cascas de banana 

num litro de água por alguns dias. Os minerais e nutrientes serão libertados na água. 

Recomenda-se diluir para uma proporção de 1:10 para mantê-lo consistente e espalhar ainda 

                                                           
8 Permaculture Northern Beaches; HOW TO MAKE ORGANIC FERTILISER 
“https://www.permaculturenorthernbeaches.org.au/how-to-make-organic-fertiliser.” Accessed June 25, 2021.   
9 Ibidem. 
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mais os nutrientes e minerais. Em seguida, coloque as cascas restantes na cultura de 

minhocas.10 

1.4.5. FERTILIZANTE DE CASCA DE CITRINO 

Deixe a casca de frutas cítricas que foram comidas ou usadas a secar e, de seguida, 

queime até ficar em cinzas. Esta cinza será muito rica em potássio, podendo ser adicionada a 

um canteiro ou a qualquer composto ou cultura de minhocas.11 

1.5. TRANSPORTE 

A movimentação de seres humanos e materiais por todo o planeta vem com uma taxa 

de consumo de energia muito intensa. A nossa dependência de combustíveis fósseis acelerou 

a distribuição de materiais e criou novas e complexas linhas de movimento e produção. O 

processamento que antes era alimentado por corrente da água ou energia do vento, agora 

ficou de lado para o transporte global alimentado por energia fóssil e outras. 12 

       A aplicação dos princípios da permacultura ao transporte pessoal pode beneficiar a 

comunidade local, além de torná-la mais saudável e feliz. O transporte pessoal é responsável 

por grande parte do consumo de combustíveis fósseis. As pessoas comuns podem tornar o 

mundo um lugar mais verde através das suas opções de transporte. Mas nem todos podem 

sair e comprar um carro elétrico/híbrido.13 

    A bicicleta é um ícone dos nossos deslocamentos em áreas urbanas, especialmente 

em cidades planas. Algumas cidades do norte da Europa estão absolutamente entupidas de 

bicicletas, dada a natureza plana dessa região. Os preços dos combustíveis também são muito 

altos no norte da Europa, tornando a bicicleta uma escolha mais em conta. Além disso, as 

bicicletas podem ser um modo de transporte de materiais, através do uso de um carrinho de 

bicicleta. Elas são também uma maneira mais rápida de percorrer longas distâncias. 

                                                           
10 Sovour Soil Permaculture; Home Made Fertilisers “https://www.savoursoilpermaculture.com.au/blog/home 
made-fertilisers.” Accessed June 25, 2021. 
11 Ibidem 
12 TreeYo Permaculture Edu; Transportation/Animal Power „https://treeyopermacultureedu.com/appropriate 
technology/transportation-animal-power/.” Accessed June 25, 2021. 
13 Nazak, J. (2012) Applying Permaculture Principles to Transportation – Save Money, Get Healthy and Be 
Happy!“https://www.permaculture.co.uk/articles/applying-permaculture-principles-transportation- 
%E2%80%93-save-money-get-healthy-and-be-happy.” Accessed June 25, 2021. 
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No entanto, as bicicletas dependem de estradas pavimentadas, que possuem enormes 

quantidades de energia incorporada e têm um grande custo financeiro e ambiental.14 

O transporte elétrico e as ferramentas são uma mais valia, mas também representam 

um grande risco para a humanidade. Os combustíveis fósseis são prejudiciais e uma transição 

elétrica não salva a humanidade de perigo, a menos que a eletricidade seja alimentada por 

recursos renováveis. Isso é importante perceber porque mudar para elétrico não é 

sustentável, a menos que seja alimentado alternativamente. Na verdade, a eletricidade tem 

muita energia embutida dentro dela que os combustíveis fósseis não têm por causa das 

baterias, com seus metais complexos envolvidos. 

1.6. USO DE RECURSOS NATURAIS 

1.6.1. CENTRAL DE RESÍDUO-ENERGIA  

Uma central de conversão de resíduos em energia é uma instalação de gestão de 

resíduos que os queima para produzir eletricidade. Esse tipo de central é às vezes chamado 

de “lixo para energia”, incineração de resíduos municipais, recuperação de energia ou central 

de recuperação de recursos.15 

As centrais modernas de transformação de resíduos em energia são muito diferentes 

dos incineradores de lixo que eram usados até algumas décadas atrás. Ao contrário das 

modernas, essas centrais geralmente não removem materiais perigosos ou recicláveis antes 

da queima. Esses incineradores colocavam em risco a saúde dos trabalhadores da central e 

dos moradores próximos, e a maioria deles não gerava eletricidade. 

1.6.2. ENERGIA DAS ONDAS. 

A Energia das Ondas, também conhecida como Energia das Ondas Oceânicas, é outro 

tipo de fonte de energia renovável, baseada no oceano, que usa a força das ondas para gerar 

eletricidade. Ao contrário da energia das marés, que usa o fluxo e refluxo das marés, a energia 

das ondas usa o movimento vertical da água de superfície que produz ondas.16 

                                                           
14 TreeYo Permaculture Edu; Transportation/Animal Power „https://treeyopermacultureedu.com/appropriate 
technology/transportation-animal-power/.” Accessed June 25, 2021. 
15 Wikipedia; Waste-to-energy plant „https://en.wikipedia.org/wiki/Waste-to-energy_plant.” Accessed June  
25, 2021. 
16 Alternative Energy Tutorials; Wave Energy “https://www.alternative-energy-tutorials.com/wave 
energy/wave-energy.html.” Accessed June 25, 2021. 
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 A energia das ondas converte o movimento periódico “cima e baixo” das ondas dos 

oceanos em eletricidade, colocando equipamentos na superfície dos oceanos que capturam 

a energia produzida pelo movimento das ondas e converte essa energia mecânica em energia 

elétrica. A energia cinética da onda gira uma turbina ligada a um gerador, que produz 

eletricidade. No entanto, os oceanos abertos podem ser um ambiente tempestuoso e 

violento, resultando na destruição das máquinas através da própria energia que foram 

projetadas para capturar.17 

1.6.3. HIDROELETRICIDADE REVERSÍVEL 

A hidroeletricidade reversível (PSH) é um tipo de armazenamento de energia 

hidroelétrica usado por sistemas de energia elétrica para equilíbrio de carga. O método 

armazena energia na forma de energia potencial gravitacional da água, bombeada de um 

reservatório de menor altitude para uma altitude mais elevada. A energia elétrica excedente 

fora do pico de baixo custo é normalmente usada para operar as bombas. Durante os períodos 

de alta demanda elétrica, a água armazenada é libertada através de turbinas para produzir 

energia elétrica. Embora as perdas do processo de bombeamento tornem a central um 

consumidor líquido de energia em geral, o sistema aumenta a receita vendendo mais 

eletricidade durante os períodos de pico de demanda, quando os preços da eletricidade são 

mais altos. Se o lago superior coleta chuvas significativas ou é alimentado por um rio, a central 

pode ser um produtor líquido de energia tal como uma central hidrelétrica tradicional. 

 

 

 
 

 

                                                           
17 Alternative Energy Tutorials; Wave Energy “https://www.alternative-energy-tutorials.com/wave 
energy/wave-energy.html.” Accessed June 25, 2021. 
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