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   1. O CONCEITO DE PERMACULTURA. 

1.1 DEFINIÇÃO 

 

Permacultura é a combinação de agricultura e cultivo permanente. É uma estrutura inovadora 

para criar formas sustentáveis de viver e um método prático para desenvolver sistemas 

produtivos, eficientes e ecologicamente harmoniosos, que podem ser usados por qualquer 

pessoa, em qualquer sítio. A essência da permacultura é o design de uma forma de viver 

ecologicamente correta – nas nossas casas, jardins, comunidades e negócios. É criada ao 

cooperar com a natureza e a cuidar da terra e as suas pessoas. 1  

No final da década de 1960, Bill Mollison, professor sénior de Psicologia Ambiental na 

Universidade da Tasmânia, e David Holmgren, estudante de pós-graduação no antigo 

Tasmanian College of Advanced Education, começaram a desenvolver ideias sobre sistemas 

agrícolas estáveis na ilha da Tasmânia, no sul da Austrália. Na opinião deles, os métodos 

industrializados eram altamente dependentes de recursos não renováveis, além de 

envenenarem a terra e a água, o que reduzia a biodiversidade e removia milhões de toneladas 

de solo superficial de paisagens anteriormente férteis. 

 

Figura 1.Entrevista com Bill Mollison. Fonte: YouTube, ecofilm. 

                                                           
1 Permaculture Research Institute; What is Permaculture? “https://www.permaculturenews.org/what-is-

permaculture/.” Consultado em junho24, 2021. 

https://www.permaculturenews.org/what-is-permaculture/
https://www.permaculturenews.org/what-is-permaculture/
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A permacultura oferece um raio de esperança – um caminho a seguir. Oferece a todos a 

chance de fazer parte da transição para um futuro mais ecológico, ético e sustentável. Ela 

integra terra, recursos, pessoas e meio ambiente por meio de sinergias mutuamente 

benéficas – imitando os sistemas de ciclo fechado e sem desperdício vistos em diversos 

sistemas naturais. A permacultura estuda e aplica soluções holísticas aplicáveis em contextos 

rurais e urbanos, em qualquer escala. É uma caixa de ferramentas multidisciplinar, incluindo 

agricultura, captação de água e hidrologia, energia, construção natural, silvicultura, gestão de 

resíduos, sistemas animais, aquicultura, tecnologia apropriada, economia e desenvolvimento 

comunitário. 

A filosofia da permacultura é trabalhar com, e não contra, a natureza; de observação 

demorada e ponderada, em vez de ação demorada e impensada; de olhar para os sistemas 

em todas as suas funções, em vez de pedir apenas um rendimento deles; e permitindo que 

os sistemas demonstrem suas próprias evoluções. 

 

 

Figura 2. O que é a Permacultura? (E porque me devo preocupar?). Fonte: YouTube, Our Changing Climate. 
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Ao adotar a ética e aplicar esses princípios no nosso dia a dia, podemos fazer a transição de 

consumidores dependentes para produtores responsáveis. Esta jornada desenvolve 

habilidades e resiliência em casa e nas nossas comunidades locais, que nos irão ajudar a 

preparar para um futuro incerto com menos energia disponível. As técnicas e estratégias 

utilizadas para aplicar esses princípios variam muito dependendo da localização, das 

condições climáticas e dos recursos disponíveis. Os métodos podem diferir, mas os 

fundamentos dessa abordagem holística permanecem constantes. Ao aprender esses 

princípios, poderá adquirir ferramentas de pensamento valiosas que o ajudam a se tornar 

mais resiliente numa era de mudanças. 

 

1.2. AS 3 REGRAS DE ÉTICA DA PERMACULTURA 

 

 

 
Figure 4. Os 3 princípios éticos da permacultura: Fonte: Facebook, P3 Permaculture. 

 

Cuidar da Terra (Earth care) - reconstruir o capital natural. O ícone da planta jovem 

representa o crescimento orgânico, um ingrediente chave para sustentar a vida na Terra. O 

cuidado com a Terra pode ser entendido como cuidar do solo vivo. O estado do solo é muitas 

vezes a melhor medida para a saúde e o bem-estar da sociedade. Existem muitas técnicas 

diferentes para cuidar do solo, mas o método mais fácil de saber se o solo é saudável é ver 

quanta vida existe lá. Ao reduzir nosso consumo de ‘coisas’, reduzimos o nosso impacto no 

meio ambiente, que é a melhor maneira de cuidar de todos os seres vivos. 
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Cuidar das Pessoas (People care) - cuidam de si mesmas, da família e da comunidade. Se as 

necessidades das pessoas forem atendidas de maneira compassiva e simples, o ambiente ao 

seu redor prosperará. O ícone das duas pessoas juntas representa a necessidade de 

companheirismo e esforços colaborativos para afetar a mudança. Cuidar das pessoas começa 

connosco e se expande para incluir as nossas famílias, vizinhos e comunidades mais amplas. 

O desafio é crescer por meio da autoconfiança e da responsabilidade pessoal. A 

autossuficiência torna-se mais viável quando nos concentramos no bem-estar não material, 

cuidando de nós mesmos e dos outros sem produzir ou consumir recursos materiais 

desnecessários. A abordagem da permacultura é focar nos aspetos positivos, nas 

oportunidades que existem e não nos obstáculos, mesmo nas situações mais desesperantes.2 

Partilha justa (Fair share) - estabelecer limites e redistribuir o excedente. O ícone da tarte e 

uma fatia dela representa a toma do que precisamos e o partilhar do que não precisamos, ao 

mesmo tempo reconhecendo que há limites para o quanto podemos dar e receber. Há muitas 

formas de nos beneficiarmos ao dar uma parte justa da recompensa a outras pessoas da nossa 

comunidade. O crescimento do consumo humano e a extinção acelerada de espécies tornam 

clara a impossibilidade de um crescimento contínuo. Às vezes, é preciso tomar decisões 

difíceis e considerar o que é suficiente. É necessário concentrar naquilo que é apropriado 

fazer e não no que os outros devem fazer. Ao encontrar o equilíbrio certo nas nossas próprias 

vidas, fornecemos exemplos positivos para os outros, para que eles possam encontrar seu 

próprio equilíbrio.3 

 

                                                           
2 Ibidem. 
3Permacultureprinciples.com; Fair Share “https://permacultureprinciples.com/ethics/fair-share/.” Consultado 

em junho24, 2021. 

https://permacultureprinciples.com/ethics/fair-share/
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1.3. OS 12 PRINCÍPIOS DA PERMACULTURA 

 

Figure 5. Os 12 princípios da permacultura: Fonte: veracidade.eco.br 

1.4. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Se tiver caixas (canteiros elevados), então - em vez de enchê-las até a borda com terra - 

plante-as de forma permacultural. Irá obter uma colheita abundante e economizará tempo, 

não apenas nesta época, mas também na próxima. Alface e espinafre não precisam de uma 

camada profunda de solo, porque as suas raízes são bastante rasas. No entanto, se está a 

pensar em vegetais de raiz ou grandes variedades de tomate e pimento, a camada do solo 

deve ser mais profunda para que as plantas possam enraizar bem. Tomates, pimentões e 

beringelas devem ser cultivados a partir de mudas. Endro ou alface (por exemplo, rúcula) 

podem ser semeados, assim como manjericão – vai ficar mais pequeno, mas igualmente 

aromático. Alho-porro, aipo, brássicas e pepinos crescem de mudas e ervilhas diretamente 

para o solo. Os morangos também são ótimos, porque hibernam ao ar livre, sendo que são 

quase autossustentáveis na primavera.4 

                                                           
4 Ibidem. 
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1.5. PRÓS E CONTRAS DA AGRICULTURA PERMACULTURAL 

A permacultura permite que você viva de forma mais saudável do que a grande parte da 

sociedade atual, pois os recursos utilizados vêm da natureza e do ambiente imediato, fazendo 

com que os custos iniciais sejam menores e que não haja necessidade de grandes máquinas 

ou trabalho intensivo para aumentar a produtividade da terra. A terra em que a permacultura 

é cultivada é muito fértil porque é tratada e nutrida naturalmente, usando processos e 

produtos totalmente naturais, permitindo que ela se auto-regule e proteja contra doenças, a 

longo prazo. A permacultura ajuda a economia pessoal de quem segue esse estilo de vida, 

pois os gastos são menores e a economia da região é estimulada. As energias renováveis que 

são utilizadas inicialmente podem exigir um grande investimento, como os painéis solares, 

mas são amortizadas a longo prazo e são uma grande vantagem, dada a redução dos custos 

de eletricidade e redução da poluição. Dessa forma, a permacultura ajuda a consciencializar 

a população, tanto as crianças como os idosos, que é necessário cuidar do planeta, que não 

somos os seus únicos habitantes e que isso pode ser feito melhorando muitos aspetos da 

nossa qualidade de vida.5 

Por outro lado, também existem desvantagens da permacultura, no entanto, podem ser 

consideradas poucas em comparação com as vantagens. As principais desvantagens da 

permacultura incluem a produção, que é menor, por isso não contribui para a alimentação de 

quem vive em áreas onde não pode ser facilmente produzida. Além disso, essa técnica exige 

muito mais tempo, dedicação e trabalho do que outras formas de cultivo de alimentos e 

produção de energia, de modo que o consumidor, embora local, pague um preço mais alto 

do que por produtos processados e industrializados. Isso ocorre porque a quantidade é menor 

e, portanto, os custos são maiores. Por último, mas não menos importante, embora tentado 

ao máximo, é difícil garantir a 100% que o cultivo seja totalmente natural e orgânico. Hoje em 

dia, os cultivos transgénicos são muito extensos e as sementes movem-se no ambiente través 

do vento e da água, de modo que pode haver culturas naturais 'contaminadas' com 

cruzamentos transgénicos.6 

 

                                                           
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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