
 
 

Actividades HPP que nos 
tornam melhor adaptados 
para lidar com um mundo 

mais quente –  
adaptação 



 
Unidades Produtivas HPP 
preparando-nos para um 

mundo mais quente mediante  
 

o melhor cuidado dos recursos  
hídricos e o uso da água de  

modo mais sensato 



A existência de água doce não pode ser simplesmente 
encarada como um dado adquirido e precisamos de usar 
sistemas de poupança de água como a irrigação gota-a-
gota – como aqui na produção hortícola da DNS Niassa, 
Moçambique.  



Ou este sistema de gotejamento no Frontline Institute, 
Zimbabwe, feito com tubos de bambu colhidos localmente, 
ligados uns aos outros por tubos de borracha interiores e 
pequenos tubos de plástico a servir de gotejadores. Em breve 
eles vão regar quase meio hectare com este sistema. 



Outro sistema simples de produzir alimentos poupando 
água, no Frontline Institute – culturas cultivadas em sacos 
cheios com terra e regadas com garrafas reutilizadas. 



O Centro do Clima ajuda agricultores em redor do 
Frontline Institute a estabelecer sistemas de 
reabastecimento dos lençóis freáticos, em que drenos e 
contornos de capim vetiver fazem com que a água das 
chuvas penetre no subsolo em vez de escorrer à 
superfície. 



Fortes aguaceiros destruíram o viveiro de produção de 
árvores do Frontline Institute em 2013 e eles tiveram 
que começar de novo a produção de plântulas. 



O Frontline Institute, com maquinaria cedida pelas 
autoridades locais, construiu agora um açude para 
reduzir os danos provocados por estes destrutivos 
aguaceiros. Isto irá também ajudar a aumentar os níveis 
de água nos seus poços. 



Estruturas de recuperação de água no âmbito de um 
projecto HPP em Behror, Índia, tiveram como resultado a 
subida de vários metros do nível das águas dos poços da 
vizinhança, quando o que é usual no Rajastão é o 
abaixamento. Após fortes chuvadas, o lençol freático é 
recarregado através deste poço. 



A HPP Índia também promoveu sistemas para 
reabastecer os poços que os agricultores usam para 
irrigação. Quando as águas das chuvas fluem na corrente 
em frente, mais água vai aumentar as reservas de água 
subterrânea. 



O cultivo de arroz e trigo num projecto HPP de 
diversidade de sementes na Índia usa um sistema de 
poupança de água por meio do qual é poupada metade 
da água de irrigação e, ao mesmo tempo, é aumentada a 
vida existente no solo. 



Neste sistema intensivo de cultivo do arroz (SRI) as 
pequenas plântulas de arroz são plantadas com espaços 
fixos entre elas, o que lhes permite ter boas condições 
para se desenvolver. Os agricultores usam menos 
plântulas e obtêm melhores colheitas. 



A água das cozinhas e casas de banho – águas cinzentas 
– está reutilizada no Frontline Institute, Zimbabwe. 
Microrganismos no tanque coberto eliminam a matéria 
orgânica da água cinzenta, e a água reutilizável é 
bombada para irrigação. 


