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“Um vírus é um pedaço de ácido nucleico rodeado de más 

notícias.”

PETER BRIAN MEDAWAR
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Cultivo Intensivo

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/The_combine_Claas_Lexion_584_in_the_wheat_harvest.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/The_combine_Claas_Lexion_584_in_the_wheat_harvest.jpg
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Hidroponía mineral



Hidroponía Mineral Comida

Luz

Solução de 

nutrientes

Nutrientes 

disponíveis 

para absorção

Sais minerais

Alta energia e 

extracção 

mineira

Água



Aquaponía
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Bioponía
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Bioponía
Restos de comida*

Vermicompostagem

Recolher lixiviado da 

vermicompostagem

Filtrar sólidos do lixiviado

Adicionar lixiviado ao sistema 

biopónico e ajeitar o pH 

Restos de comida*

Vermicompostagem

Separar vermicomposto das 

minhocas

Aquecer a 105ºC e triturar em pó

Adicionar pó ao sistema biopónico

https://www.researchgate.net/publication/333058682_Cultivat
ing_Ocimum_basilicum_in_a_hydroponics_deep-water_cultu
re_DWC_system_using_dried_vermicompost_powder_as_th
e_nutrient_source

https://www.researchgate.net/publication/333058682_Cultivating_Ocimum_basilicum_in_a_hydroponics_deep-water_culture_DWC_system_using_dried_vermicompost_powder_as_the_nutrient_source
https://www.researchgate.net/publication/333058682_Cultivating_Ocimum_basilicum_in_a_hydroponics_deep-water_culture_DWC_system_using_dried_vermicompost_powder_as_the_nutrient_source
https://www.researchgate.net/publication/333058682_Cultivating_Ocimum_basilicum_in_a_hydroponics_deep-water_culture_DWC_system_using_dried_vermicompost_powder_as_the_nutrient_source
https://www.researchgate.net/publication/333058682_Cultivating_Ocimum_basilicum_in_a_hydroponics_deep-water_culture_DWC_system_using_dried_vermicompost_powder_as_the_nutrient_source


Antroponía

A antroponía é um campo muito recente e com risco, o conhecimento que gerei não foi revisto por pares científicos num contexto 
académico ainda. Procedam ao vosso próprio risco!
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Antroponía
Urina humana*

Armazenamento da urina volatilizada/processada (5 semanas mínimo)*

Adicionar urina volatilizada na componente de nitrificação

Transportar a urina nitrificada à componente com as plantas



Antroponía
Primeiro sistema: 

https://www.researchgate.net/publication/273062397_Aquaponics_and_its_potential_aquaculture_wastewater_treatment_and_human_urin
e_treatment

Alface: https://www.researchgate.net/publication/281446675_Lactuca_Sativa_production_in_an_Anthroponics_system

Pepino (diferentes concentrações): 

https://www.researchgate.net/publication/282150743_Cucumis_sativus_in_an_Anthroponics_system_under_different_urine_do
sages

Urina processada mais rápidamente (sementes de melancia sem casca e trituradas): 

https://www.researchgate.net/publication/291165299_Citrullus_lanatus_seeds_as_a_urine_catalyst_for_anthroponics_use

Cinza de madeira como suplemento (Pepino): 

https://www.researchgate.net/publication/303100936_Wood_ash_as_a_nutrient_supplement_for_Cucumis_Sativus_in_an_anth
roponics_system

Antroponía desacoplada: 

https://www.researchgate.net/publication/312083724_Ocimum_basilicum_and_Coriandrum_sativum_cultivation_in_a_decoupled_anthropo
nics_system

https://www.researchgate.net/publication/273062397_Aquaponics_and_its_potential_aquaculture_wastewater_treatment_and_human_urine_treatment
https://www.researchgate.net/publication/273062397_Aquaponics_and_its_potential_aquaculture_wastewater_treatment_and_human_urine_treatment
https://www.researchgate.net/publication/281446675_Lactuca_Sativa_production_in_an_Anthroponics_system
https://www.researchgate.net/publication/282150743_Cucumis_sativus_in_an_Anthroponics_system_under_different_urine_dosages
https://www.researchgate.net/publication/282150743_Cucumis_sativus_in_an_Anthroponics_system_under_different_urine_dosages
https://www.researchgate.net/publication/291165299_Citrullus_lanatus_seeds_as_a_urine_catalyst_for_anthroponics_use
https://www.researchgate.net/publication/303100936_Wood_ash_as_a_nutrient_supplement_for_Cucumis_Sativus_in_an_anthroponics_system
https://www.researchgate.net/publication/303100936_Wood_ash_as_a_nutrient_supplement_for_Cucumis_Sativus_in_an_anthroponics_system
https://www.researchgate.net/publication/312083724_Ocimum_basilicum_and_Coriandrum_sativum_cultivation_in_a_decoupled_anthroponics_system
https://www.researchgate.net/publication/312083724_Ocimum_basilicum_and_Coriandrum_sativum_cultivation_in_a_decoupled_anthroponics_system


Fases de uma pandemia
● Recursos e energia constante / Energia intermitente e recursos 

constantes (zonas rurais). Pouca informação sobre o vírus, primeiras 

medidas de restrição de viagem de pessoas. 

Início da pandemia

Pico da pandemia

Final da pandemia

● Energia constante e recursos intermitentes. Quarentenas gerais e alta 

restrição de movimento (apenas para serviços essenciais). Falta de 

alguns produtos nos supermercados ocasionalmente.

● Energia intermitente sem recursos. Cadeias de abastecimento 

bastante afectadas. Falta de comida básica nos supermercados.

● Nem recursos nem energia. Número de infectados muito alto, falta 

de trabalhadores até para serviços essenciais como agricultura, 

saúde, e energia. Mas já se vê a luz ao fundo do túnel. Começa a 

recuperação.



Prioridade de métodos de cultivo durante uma pandemia
Se há recursos e energia constante:

● Aquaponía / Hidroponía mineral activa / Bioponía / Antroponía

Se há energia intermitente e recursos constantes:

● Hidroponía mineral passiva

Se há apenas energia constante e recursos intermitentes:

● Bioponía / Antroponía

Se há apenas energia intermitente:

● Antroponía desacoplada / Bioponía passiva / Agricultura biológica (etc)

Se não há nem recursos nem energia:

● Permacultura / Agricultura biológica/ecológica/orgânica

Início da pandemia

Pico da pandemia

Final da pandemia



Início da Pandemia
1. Comprar/juntar materiais para poder cultivar usando qualquer técnica (ou as 

preferidas):

○ Recipientes de plástico para cultivo ou processos biológicos (baldes, caixas, etc), recipientes para guardar outros líquidos 

necessários

○ Tubagens de borracha ou plástico e ligações

○ Bombas de ar e de água, e pedras de ar

○ Sais minerais

○ Luzes apropriadas para plantas

○ Alevinos de peixes e comida para peixes

○ Material com alta superfície de área

○ Sementes

○ Organismos de transformação de resíduos (minhocas vermelhas, larvas de moscas de soldado negro, microorganismos 

bokashi, etc)

○ Produtos químicos para alterar o pH da água (cal, ácido fosfórico)

○ Terra para cultivo

○ Cordas, redes, e outro material útil na construção, ou para ajudar ao cultivo

○ Se há orçamento extra: medidores de pH e oxigênio, produtos químicos compatíveis com o cultivo orgânico para 

controlo de pragas, e/ou insectos predadores



Início da Pandemia



Início da Pandemia
2. Arrancar com a biologia

○ Construir ou encontrar os recipientes para processos biológicos

○ Começar os processos biológicos como a compostagem, vermicompostagem, nitrificação (em paralelo 

com outros processos ou não)

■ Conselho nitrificação: obter água de um aquário ou sistema aquapónico já em funcionamento

○ Preparar terra e semear

■ Espaço e número de sementes por buraco adequados

○ Construir ou arranjar os sistemas de cultivo

3. Transportar as plantas germinadas para os sistemas de cultivo



Pico da Pandemia
1. Prioridade às técnicas com fontes de nutrientes mais escassos

○ Aquaponía (comida para peixes) e Hidroponía mineral (sais minerais)

2. Continuar a converter resíduos orgânicos em nutrientes enquanto haja energia

a. Restos de comida em lixiviados e vermicomposto (seco e em pó)

b. Urina humana em urina processada nitrificada

3. Começar a semear no composto/vermicomposto/composto bokashi/terra comprada

4. Consumo final da proteína animal (peixes)



Final da Pandemia
1. Prioridade às técnicas com fontes de nutrientes mais escassos

○ Lixiviados de vermicompostagem, pó de vermicompostagem, lixiviados de compostagem bokashi, 

urina processada e nitrificada

2. Cultivo máximo em terra

● Máxima atenção a pragas de insectos ou fungos

● Tentar reciclar a água de processos anteriores para regar a terra



Habilidades úteis
● Como conservar colheitas a longo prazo 

○ Secar

○ Congelar

○ Fermentar

○ Escabechar

○ Conservar em vinagre

● Identificar fontes alternativas e seguras de nutrientes

○ Cinza de madeira

○ Larvas de mosca de soldado negro para comida para peixes

○ Lentilhas d’água para comida para peixes/outros animais

○ Azolla para comida para peixes/outros animais

● Identificar plantas/organismos alternativos para consumo próprio

○ Lentilhas d’água

○ Azolla

○ Camarões e cigala de água doce em aquaponía

○ Agrião, coruja, aipo selvagem e lótus indiano (plantas aquáticas)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/
Pickled_cucumber_2.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Azolla#/media/File:Azolla_c

aroliniana0.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Pickled_cucumber_2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Pickled_cucumber_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Azolla
https://en.wikipedia.org/wiki/Azolla


Como cultivar dentro de casa (Prioridade de métodos)
1. Cultivar verticalmente perto de janelas ou com luz natural

2. Cultivar verticalmente num lugar com concentração de luz artificial adequada

3. Cultivar horizontalmente perto de janelas ou com luz natural

4. Cultivar horizontalmente num lugar com concentração de luz artificial adequada

5. Usar qualquer recipiente, balde, ou garrafa que possa reter água



Cultivar o quê e quando?
Início da pandemia = Ervas/vegetais mais frescos e mais perecíveis (duram menos)

● Alface

● Acelga

● Rúcula

● Mangericão

● Menta

● Salsa

● Coentro

● Cebolinha

● Pak Choi (Couve Chinesa)

● Agrião

● Ervilha

● Feijão

● Etc…



Início - Pico da pandemia = Vegetais mais frescos e menos perecíveis (duram um pouco 

mais, mais nutrientes)

● Tomates

● Beringelas

● Pepinos

● Abobrinha

● Morangos

● Pimentão

● Couves

● Couve-flor

● Brócolo

● Rabanete de 

repolho

● Beterraba

● Taro

● Cebola

● Cenoura

● Rabanete

● Etc…

Cultivar o quê e quando?



Final da pandemia = Tubérculos (duram mais, mais calorías)

● Batata

● Batata doce

● Beterraba sacarina

● Mandioca

● Cherovia

● Couve-rábano

● Nabo

● Apio

● Gengibre

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Ipomoea_batatas_-_Tubers.jpg

Cultivar o quê e quando?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Ipomoea_batatas_-_Tubers.jpg


Quanto cultivar?
Numa frase: O mais possível, utilizando todos os recipientes, garrafas, baldes, e vasos disponíveis. Mas não será 

suficiente...

Exemplo batatas (comida com melhor calorías/densidade de espaço de cultivo):

Cada humano precisa de 1600 kcal como mínimo para sobreviver por dia.

Cada batata tem 77 kcal por 100 gramas. Cada batata costuma pesar entre 140-340 gramas (vamos supor  240g em média).

Cada batata individual tem então 184 kcal. Ou seja, cada pessoa precisaria de 8 batatas por dia (quase 2 kg de batatas).

Se cada planta de batata nos der 1.4 kg de batata, para um período de 6 meses precisaríamos de 270 plantas para poder comer a 

produção de 1.5 plantas por dia durante 6 meses.

Conclusão: Ter reservas do supermercado enquanto seja possível (cereais, grãos, fruta, suplementos, comida 

normal), e cultivar para complementar a comida diária, a não ser que tenham muito espaço/terra disponível 

para substituir quase toda a comida. 



Instruções Grátis
● Aquaponía: http://oikosol.com/wp-content/uploads/2015/07/Media-Bed-Aquaponics-v.1.0.pdf

● Hidroponía Mineral Pasiva: 

http://oikosol.com/wp-content/uploads/2018/07/Passive-Hydroponics-v.1.0.pdf

● Vermicompostagem: http://oikosol.com/wp-content/uploads/2016/02/Vermicomposterb1.0.pdf

http://oikosol.com/wp-content/uploads/2015/07/Media-Bed-Aquaponics-v.1.0.pdf
http://oikosol.com/wp-content/uploads/2018/07/Passive-Hydroponics-v.1.0.pdf
http://oikosol.com/wp-content/uploads/2016/02/Vermicomposterb1.0.pdf


Boas colheitas!


