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Uso de águas cinzentas
Para além dos benefícios óbvios de

poupar água, a reutilização da sua

água cinzenta mantém-na fora do

esgoto ou do sistema séptico,

reduzindo assim a possibilidade de

poluir as massas de água locais. A

reutilização da água cinzenta para

irrigação liga novamente os

residentes urbanos e os jardins do

quintal ao ciclo natural da água.
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É a prática de enterrar madeira para

aumentar a retenção de água no solo

devido à estrutura porosa da madeira

que atua como uma esponja ao

decompor-se no subsolo. Um estudo,

comparando as capacidades de

retenção de água de leitos elevados

de Hügel com leitos “non-Hügel”,

determinou que os leitos de Hügel

exigem menor manutenção e são

mais eficientes a longo prazo,

exigindo menos irrigação.
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FLORESTAS 
ALIMENTARES

Uma floresta alimentar, também

chamada de horta florestal, aborda a

insegurança alimentar e os desertos

alimentares, especialmente em

ambientes urbanos, porque as

comunidades crescem e partilham

os seus próprios alimentos

gratuitamente. Encorajam a

participação e a partilha de

conhecimentos em troca de

alimentos.
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Um fertilizante orgânico produzido a

partir de resíduos vegetais e animais

por decomposição aeróbica parcial

por microrganismos através do

processo de compostagem. Os restos

de comida e os resíduos orgânicos

juntos constituem atualmente mais

de 30% do que deitamos fora,

quando poderiam ser compostados.

O composto enriquece o solo com

húmus, aumenta a fertilidade do

solo, aumenta a sua capacidade de

água e ar.
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SWALES
Swales são canais rasos, largos e

vegetativos concebidos para

armazenar e/ou transportar o

escoamento e remover poluentes. Tal

como são utilizados na permacultura,

são concebidas para retardar e

capturar o escoamento, espalhando-

o horizontalmente pela paisagem,

facilitando a infiltração do

escoamento no solo.
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Um grémio de árvores de fruto é uma

técnica de permacultura para jardins

resistentes a doenças e de alto

rendimento. As guildas fornecem um

roteiro para o desenvolvimento de

ecossistemas interligados, o que pode

reduzir a nossa carga de trabalho e

aumentar o rendimento ao longo do

tempo. O objetivo do grémio é

subplantar um elemento central com

plantas que são altamente úteis,

multifuncionais, e que podem

naturalmente ser encontradas a crescer

em conjunto.
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AGROFLORESTAÇÃO
Um sistema de gestão do uso da terra em

que as plantas são cultivadas em redor ou

entre culturas ou pastagens. Esta

combinação intencional de agricultura e

silvicultura tem múltiplos benefícios, tais

como um grande aumento do rendimento

das culturas alimentares de base, uma

maior subsistência dos agricultores a partir

da geração de rendimentos, aumento da

biodiversidade, melhoria da estrutura e

saúde do solo, redução da erosão e fixação

do carbono.
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As espirais de ervas são instalações

belas, produtivas, justas, populares nos

círculos de permacultura, mas pouco

conhecidas no design de jardins

mainstream. Ao ter a espiral levantada

no centro, descendo em espiral até ao

nível do solo, criam-se muitos

microclimas. Alguns pontos da espiral

receberão mais luz solar, outros mais

sombra. Algumas áreas terão melhor

humidade enquanto que as partes mais

elevadas oferecem a possibilidade de

um solo mais drenado e seco.
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https://www.youtube.com/embed/KfRojQcHmno?feature=oembed
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https://www.youtube.com/embed/W-f2genlUZI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ESIbP_oh90w?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/l1z0Dm3TDdc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/K4KyMigIZKo?feature=oembed
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