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A DEFINIÇÃO DE PERMACULTURA

A permacultura é uma combinação de agricultura permanente e cultura permanente.

É um quadro inovador para criar formas de vida sustentáveis e um método prático

para desenvolver sistemas ecologicamente harmoniosos, eficientes e produtivos que

podem ser utilizados por qualquer pessoa, em qualquer lugar. A essência da

permacultura é a conceção de um modo de vida ecologicamente correto – nas nossas

casas, jardins, comunidades e empresas. É criada através da cooperação com a

natureza e do cuidado com a terra e a sua gente.
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Cuidar da Terra pode significar cuidar do solo vivo. Ao reduzir o nosso consumo de

"coisas", reduzimos o nosso impacto no ambiente, que é a melhor forma de cuidar de

todos os seres vivos.

Cuidar das Pessoas começa connosco e expande-se para incluir as nossas famílias,

vizinhos e comunidades mais vastas. A autossuficiência torna-se mais viável quando

nos concentramos no bem-estar não material, cuidando de nós próprios e dos outros

sem produzir ou consumir recursos materiais desnecessários.

Quota justa – há muitas formas de beneficiarmos ao darmos uma quota justa da

recompensa aos outros na nossa comunidade. Ao encontrar o equilíbrio certo nas

nossas próprias vidas, fornecemos exemplos positivos para os outros, para que possam

encontrar o seu próprio equilíbrio.
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OS 12 PRINCÍPIOS DA PERMACULTURA03



Se tiver caixas (camas elevadas), então – em vez de as encher até à borda com terra -

planeie-as “permaculturalmente”. Terá uma colheita abundante e poupará tempo não

só nesta estação, mas também na próxima. Alface e espinafres não precisam de uma

camada profunda de solo, porque as suas raízes são bastante superficiais. Contudo, se

estiver a pensar em vegetais de raiz ou em grandes variedades de tomate e pimento,

então a camada de solo deve ser mais profunda, para que as plantas possam enraizar

bem. Os tomates, pimentos e beringelas devem ser cultivados a partir de plântulas. Os

morangos também são ótimos porque passam o Inverno no exterior, pelo que são

quase autossustentáveis na Primavera.
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A permacultura permite viver mais saudável do que a maioria da sociedade atual,

porque os recursos utilizados provêm da natureza e ambiente imediatos, pelo que os

custos iniciais são mais baixos, além de não haver necessidade de grandes máquinas

ou trabalho intensivo para aumentar a produtividade do terreno. As energias

renováveis que são utilizadas inicialmente podem exigir um grande investimento,

como os painéis solares, mas são amortizadas a longo prazo e constituem uma grande

vantagem, reduzindo os custos de eletricidade e a poluição. Desta forma, a

permacultura ajuda a sensibilizar o público, tanto as crianças como os idosos, para a

necessidade de cuidar do planeta, para o facto de não sermos os seus únicos

habitantes e para o facto de isto poder ser feito através da melhoria de muitos aspetos

da nossa qualidade de vida.
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Por outro lado, existem também desvantagens da permacultura, mas podem ser

consideradas poucas em comparação com as vantagens. As principais desvantagens

da permacultura incluem a produção, que é inferior, pelo que não contribui para

alimentar aqueles que vivem em áreas onde não pode ser facilmente produzida. Além

disso, esta técnica requer muito mais tempo, dedicação e trabalho do que outras

formas de cultivo de alimentos e produção de energia, portanto, o consumidor,

embora local, paga um preço mais elevado do que aquele que compra produtos

processados e industrializados. Isto porque a quantidade é menor e, por conseguinte,

os custos são mais elevados.
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RECURSOS ADICIONAIS

CASO DE ESTUDO

Permacultura: Uma Revolução 
Silenciosa - Entrevista com Bill Mollison

https://scott.london/interviews/mollison.h
tml

VÍDEO 1

VÍDEO 2

https://www.youtube.com/embed/QXTXNSWOAqQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/6RD1GW-vOHg?feature=oembed
https://scott.london/interviews/mollison.html
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Obrigado!
Tem alguma questão?

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET
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