


ermacultura. Se você não tem
a menor idéia do que signifi-
ca o termo, não está sozinho

- mas os poucos brasileiros
que o conhecem estão fazen-
do bom proveito. Agricultura

permanente é a proposta da perma-
cultura, palavra resultante da junção
de permanent (permanente) e agri-
culture (agricultura), cunhada nos
idos da década de 1970 por dois aus-
tralianos, que resolveram somar seus
conhecimentos.

David Holmgren, então com 22
anos, freqüentava as aulas de arqui-
tetura na Universidade da Tasmânia
e dedicava parte de seus estudos à re-
lação entre design, agricultura e eco-
logia. Bill Mollison, 27 anos mais ve-
lho, era um experiente pesquisador e
ecologista. Ambos consolidaram suas
propostas da agricultura permanente
no Permacultura Um., livro publicado
em 1978.

Quase 30 anos depois de seu lan-
çamento, a prática começa a ganhar
corpo no Brasil, que recebeu a visita
do próprio Holmgren, em uma de suas
raras incursões fora da Austrália para
dar cursos e palestras.

Combinação harmoniosa
"A idéia da permacultura nasceu da

aplicação do conceito do design mo-
derno às práticas da ciência ecológi-
ca, adotando modelos e exemplos dos
modos de produção agrícola existen-
tes antes da era industrial", explica
Holmgren com voz suave e pausada.
"O objetivo era criar novos modelos
para o período posterior ao do declí-
nio dos combustíveis fósseis, que já era
previsível", complementa.

A busca pela combinação harmo-
niosa entre os elementos e a aproxi-
mação do homem com a natureza
também exige uma mudança de pen-
samento. Foi o que levou Marco Auré-
lio Tavares Bastos a largar a fotografia
profissional para se dedicar à perma-
cultura no município de São Francis-
co Xavier (a 138 quilômetros da capi-
tal paulista), onde criou o Núcleo da
Mantiqueira.

66 Brasileiros

Referência em permacultura, o sí-
tio tem uma casa construída com ter-
ra, água e palha - técnica conhecida
como adobe e praticada há mais de 3
mil anos -, reservatório para captação
de água da chuva, sistema de aqueci-
mento solar construído com garrafas
pet, hortas "instantâneas" - cultivadas
em cima de jornais velhos e grama cor-
tada — e uma área de reflorestatnento.

"Já fiquei dois meses e meio com
minha companheira sem sair do sítio,
utilizando apenas a produção local
para sobreviver. Se eu não fosse um ser
com tantas necessidades sociais, pode-
ria ter ficado muito mais tempo", re-
vela Bastos.

Não são apenas pequenas proprie-
dades, como o Núcleo da Mantiquei-
ra, que podem incorporar a prática da
permacultura. Boa mostra é o traba-
lho desenvolvido pelo Instituto de Per-

macultura da Bahia, uma ONG am-
bientalista, que desde 1999 desenvol-
ve técnicas socioambieiitais com mil
famílias de três das mais pobres ci-
dades do sertão baiano - Ourolândia,
Umburanas e Cafamaum.

Para eles, a policultura é um res-
gate da tradição de diversidade que
foi suprimida pela entrada do crédi-
to agrícola, cuja liberação é condicio-
nada à prática da monocultura, ou de
uma combinação de duas culturas, no
máximo, para o financiamento. O pro-
jeto difunde um pacote de tecnologia
agrícola apropriado para o semi-ári-
do, fundamentado nos sistemas agro-
florestais — que utilizam a flora nativa
para beneficiar o solo e a produção.

Os produtores trocaram a mamo-
na, o milho e o feijão por árvores fru-
tíferas (umbu, cajá, serigüela, pinha,
caju, manga), leguminosas como fei-

O conceito de permacultura, desenvolvido por dois pesquisadores aus-
tralianos, consiste em criar pequenos ecossistemas produtivos que mante-
nham a diversidade, a estabilidade e a resistência dos ambientes naturais.
Para planejar e implantar um projeto permacultural em qualquer região, é
preciso fazer uma "leitura" do local, levando em consideração índices plu-
viométricos, direção dos ventos, tipos de terreno, espécies existentes, altitu-
de, latitude, inclinações - o histórico, enfim, de todas as informações que for
possível levantar.

É necessário perceber as relações entre as energias biológicas do local,
os ciclos e a ação humana. Dentro desse estudo holístico, o design e as téc-
nicas formam uma dinâmica auto-suficiente em longo prazo, aproveitando
cada espaço de terra e todos os recursos disponíveis. "É um sistema de pla-
nejamento consciente", define Holmgren.

A prática da permacultura não se dá de forma automática, adverte ele.
"A permacultura está associada a mudanças na organização social, não pode
ser simplesmente adicionada a um sistema existente; em países com má dis-
tribuição de terras, pode ser um modelo para propriedades pequenas, onde
as pessoas produzem para suprir as próprias necessidades e também para
alguma troca comercial. Nesse sentido, o design permacultural tem muito a
oferecer, principalmente com técnicas para manter o solo fértil, produtivo",
conclui o pesquisador.



jões (fava, guandu), gergelim, árvores
nativas (urnbuarana e aroeira), pal-
ma e sisal.

"O sistema de planejamento susten-
tável ajuda a eliminar desperdícios, es-
pecialmente de água, pelo manejo de
campos e sistemas de captação, reci-
clagem e conservação", explica Mar-
sha, residente no Brasil há 27 anos,
sendo os cinco últimos no município
de Tucano, duas horas ao norte de Fei-
ra de Santana (BA).

De acordo com dados do Instituto,
já são mais de 300 campos de policul-
tura implantados e produzindo cultu-
ras anuais de ciclo curto, com dimi-
nuição do êxodo rural em 100% nas
famílias participantes do projeto e au-
mento geral da produtividade das ter-
ras em pelo menos 40%.

Também não é apenas de iniciati-
vas particulares ou do terceiro setor
que vive a permacultura. Em Pirenó-
polis (CO), uma parceria inédita entre
a maior empresa de alimentos brasilei-
ra - a Sadia -, a Amanco, uma multi-
nacional do ramo de construções, e o
Banco Real investiu num projeto pilo-
to de l hectare para a produção de suí-
nos dentro do sistema permacultural.

Na fazenda-modelo, os porcos são
criados em pocilgas no formato de
mandalas, sem confinamento. O es-

téreo é processado por biodigesto-
res que geram metano - transforma-
do em energia - e outra parte líquida,
que passa por tratamento e fertiliza os
pomares e a piscicultura.

O consultor e idealizador do pro-
jeto, Aertori Paiva, interessou-se pelo
modo de pensamento sistemático da
permacultura e criou uma solução
conjunta para problemas distintos de
cada uma das empresas. Para o fa-
bricante de alimentos, um dos prin-
cipais problemas é a baixa capacida-
de de investimentos de seu fornece-
dor - o criador de suínos. A equação
se resolve com a empresa de constru-
ção oferecendo técnicas construtivas,
dentro do conceito da permacultura,
e kits de baixo custo para o suinocul-
tor. E toda a operação demanda in-
vestimentos, abrindo campo para as
operações financeiras, de interesse do
banco, explica o consultor.

Trabalho premiado
"Às empresas acreditam que elas

próprias têm de resolver seus proble-
mas referentes à sustentabilidade. Nós
estamos tentando mostrar que a soma
de muitos problemas pode ser uma
grande solução", completa Paiva.

O alcance da permacultura foi re-
conhecido pelo Prêmio Empreende-

dor Social 2007, promovido pela Fun-
dação Schwab e pelo jornal Folha de
S.Paulo: o Instituto de Permacultura
e Ecovilas do Cerrado é um dos seis
finalistas da premiação, que distingue
projetos de relevância social.

Intervenção urbana
Agrônomo por formação, Alexan-

der Van Parys Piergili conheceu Lau-
ra de Santis Prada em um curso de
permacultura na Bahia. Pouco tempo
depois, os dois decidiram morar jun-
tos e começaram a aplicar sozinhos as
técnicas no quintal de uma casa de 80
metros quadrados na região central
de Araras, município paulista de pou-
co mais de 100 mil habitantes, a 170
quilômetros da capital. "Eu me apai-
xonei pelo sistema porque sempre fui
um pouco 'Professor Pardal'. Gosto de
fazer as coisas e resolver problemas, e
vi essa praticidade na permacultura,
cujos princípios ampliam muito o es-
copo da agricultura, entrando em ar-
quitetura e outros ramos do conheci-
mento", conta Piergili.

Em três anos, o quintal que só tinha
grama e um pé de acerola se transfor-
mou em exemplo de consciência e
educação. Quem via de fora o impo-
nente hipermercado que dava de fren-
te para a residência do casal não tinha
como imaginar a quantidade de vida
que se escondia naqueles metros qua-
drados: círculo de bananeira, espiral
de ervas, canteiro em forma de "bura-
co de fechadura", viveiro de galinhas,
filtro biológico e banheiro seco.

"Através dessa prática, fomos reco-
nectados com as forças da natureza,
não só no sentido poético e filosófico,
mas principalmente no sentido práti-
co, suprindo nossas necessidades ma-
teriais e não materiais", conta o agrô-
nomo, que chegou até a receber o pre-
feito da cidade em seu jardim-floresta.

Com um pé no ideal holístico de
bem-estar,e comunhão com a nature-
za, hoje a permacultura pode ser um
caminho para a sustentabilidade am-
biental, além de alternativa para agri-
cultores de baixa renda.
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