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PRINCÍPIOS DA PLANTAÇÃO DE 

PRODUTOS EM PERMACULTURA

● Abstém-se a 100% do uso de quaisquer fertilizantes químicos

sintéticos, pesticidas, herbicidas e fungicidas.

● Promove a construção da camada de húmus do solo. A

camada de húmus é um reservatório importante de CO2 e

aumenta a fertilidade do solo.

● Corresponde, na totalidade, aos requisitos orgânicos da EU.

● Mantém um uso poupado de água.

● Contribui para a preservação da biodiversidade, natureza e

habitats.
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DIFERENÇAS ENTRE OS PRODUTOS 

CONVENCIONAIS E OS PRODUTOS EM 

PERMACULTURA
• Alimentos em permacultura são cultivados sem pesticidas ou herbicidas que são usualmente

utilizados na produção convencional. Em vez disso, são usados métodos de proteção naturais,

com o uso de espécies de insetos que matam os insetos destrutivos, protegendo os cultivos.

• Na permacultura, os fertilizantes naturais são usados no lugar dos químicos. As ervas

daninhas são muitas vezes removidas à mão.

• A comida não deve conter corantes, potenciadores de sabor, sabores artificiais ou naturais-

idênticos, estabilizadores ou adoçantes sintéticos.

• A comida criada em permacultura contém, também, mais nutrientes. Isto deve-se aos métodos

de cultivo utilizados na agricultura convencional que reduzem a quantidade de vitaminas e

minerais na comida devido à exaustão do solo, que, devido ao uso excessivo de fertilizantes

naturais, reduz a quantidade de nutrientes.
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VANTAGENS DA COMIDA DE PERMACULTURA03
Quando se escolhe comida de permacultura, esta vem com uma variedade de benefícios. Os

alimentos de permacultura, por exemplo, têm de cumprir standards mais estritos do que os

alimentos da agricultura convencional. Vantagens:

● Um uso significante menor de aditivos

● A engenharia genética não é usada na produção de produtos orgânicos.

● Agricultores de permacultura não usam pesticidas químicos sintéticos.

● O cultivo de produtos em permacultura é mais sustentável e o consumo de energia é bastante

inferior.

● A comida em permacultura não contem conservadores artificiais ou potenciadores de sabor.



VANTAGENS DA COMIDA DE PERMACULTURA
Um uso significante menor de aditivos

São usados até 300 aditivos na produção de alimentos na agricultura convencional. O número 

de substâncias permitidas na produção em permacultura é bastante menor.

A engenharia genética não é usada na produção de produtos orgânicos

Uma vantagem que não deve ser subestimada é a abstenção do uso da engenharia genética 

para modificar os produtos. Para além disso, as plantas geneticamente modificadas ameaçam 

a biodiversidade e podem ter um impacto negativo na população de insetos. Ao escolher 

produtos em permacultura, é garantido que o uso de engenharia genética é dispensado logo na 

manufatura do produto.
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VANTAGENS DA COMIDA DE PERMACULTURA

Agricultores de permacultura não usam pesticidas químicos sintéticos.

Os pesticidas são venenos que matam vários organismos (fungos, roedores,

caracóis, insetos) de forma a proteger os cultivos de infestação. Desta

forma, os agricultores conseguem melhor a rentabilidade de cultivo. Ao

mesmo tempo, dependendo da concentração e do tipo de pesticida, estes

agentes propõe um risco para os humanos. Os agricultores em permacultura

não usam pesticidas químicos sintéticos nos seus campos. Teoricamente,

isto significa que os produtos em permacultura não foram pulverizados com

este tipo de venenos durante a sua cultivação. Os agricultores em

permacultura utilizam apenas preparação biodinâmicas, por exemplo.
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O cultivo de produtos em permacultura é mais sustentável e o consumo de energia é bastante

inferior.

Os campos de permacultura podem ser usados durante mais tempo. Como as plantas crescem

naturalmente, os nutrientes usados ficam no solo. A cultivação em permacultura é, por

consequência, muito mais sustentável e amiga do ambiente.

Ao mesmo tempo, os produtos de permacultura em crescimento requerem significativamente menos

energia do que os alimentos convencionais, que danifica o clima por causa do consumo alto de

energia. Eliminar o uso de pesticidas sintéticos resulta, também, na redução do consumo de energia

juntamente com a redução da emissão de gazes malignos para o ambiente.
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VANTAGENS DA COMIDA DE PERMACULTURA03
A comida em permacultura não contém conservadores artificiais ou potenciadores de 

sabor.

A comida convencional contém uma variedade de conservativos artificiais e potenciadores de 

sabor. Aqui, apenas são usados conservativos naturais. O resultado é muitas vezes associado 

ao sabor mais natural dos alimentos. 
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Obrigado!
Tem alguma questão?

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET
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