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Economize o mundo! 
Edição 417 - Mai/06

A maioria das pessoas quando escuta falar em
permacultura ainda franze a testa e pergunta: 'perma
o quê?'. Hoje o conceito tem trinta anos e, apesar de
pouco difundido, está no auge de sua forma. Muitas
vezes parece a única forma viável de ser ecológico
sem ser chato. Ao pé da letra permacultura significa
'cultura do permanente', mas a verdade é que a
dificuldade em explicá-la é proporcional ao encanto
que ela causa quando é compreendida. Para começar é
necessário dizer que seu objetivo final é economizar o mundo. Aqui entram energia,
recursos naturais e também humanos. Nela o consumo é totalmente consciente. Seus
adeptos não desperdiçam água da chuva, espaço na horta, fezes humanas, sombra
de uma árvore... Não seria exagero dizer que permacultura é uma filosofia de vida.
Não é uma seita nem uma comunidade hippie, mas uma forma de viver que
aproveita os recursos naturais sem destruir. O permacultor é aquele que deixa a
posição reducionista de consumidor e passa a ser um integrante do seu habitat: o
planeta terra.

A permacultura chegou ao Brasil há quase dez anos, veio da Austrália, onde foi
concebida pelo ex-professor universitário Bill Mollison, na década de 70. Hoje ela já
tem raízes em quase 150 países. Aqui o conceito é bem mais utilizado no campo,
aparece na organização da plantação e na disposição da casa. Na horta, em espiral
para poupar espaço, é possível encontrar mudas e pés distribuídos pela utilidade do
alimento. Isso significa que o que se colhe todos os dias e é de uso da família, ou
freqüentemente vendido, fica mais próximo da casa. O que demora a crescer e
precisa de menor atenção fica mais longe. A morada é feita com recursos locais,
assim não é necessário buscar material de construção e ainda se valoriza a mão de
obra regional. A ventilação e a iluminação são os eixos da construção, já que assim
se economiza energia de lâmpadas e ventiladores.Tudo muito lógico, muito
convincente. 'Permacultura é a ciência do óbvio', diz João Rockett, diretor do Instituto
de Permacultura e Ecovilas do Pampa, no Rio Grande do Sul. 'O que ela faz é colocar
em prática conhecimentos importantes para sermos, de fato, ecológicos'.

Apesar de no Brasil ser mais utilizada no campo, a permacultura não fica restrita a
ele. Na cidade, cuidar do lixo, reaproveitar dejetos, água da chuva e construir com
técnicas da bioconstrução (que usa materiais naturais e segue princípios ecológicos
sem perder em conforto e beleza) são formas de ser um permacultor urbano. A
recente iniciativa do governo cubano, por exemplo, que coleta o lixo orgânico nas
casas e devolve em forma de terra boa para plantação é um bom exemplo de como
ser um ecológico do asfalto. Lá as autoridades ensinaram, através de técnicas da
permacultura, como a população poderia produzir alimento em espaços limitados.
Fundamental para um povo que sofre com o embargo econômico e a falta de
alimentos. Os telhados de grama, cada vez mais comuns no Japão, são outro
exemplo de como a permacultura vai muito além de plantações orgânicas e
reciclagem de lixo. No Michigan, Estados Unidos, a montadora Ford construiu um
desses telhados nos 45mil metros que cobrem o galpão da fábrica. Além de refrescar
o ambiente a área virou um espaço de lazer para os funcionários. 'O planeta está
sendo consumido, precisamos ser mais sensatos', pondera Rockett. 'Se todo mundo
resolver viver, e gastar, como os americanos, em breve não restará mais nada'.
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Um dos principais conceitos da teoria é a
funcionalidade. Segundo seus princípios nada pode ser
apenas belo, ou ter somente uma função. Uma vaca,
um açude e uma árvore, tudo tem que servir a mais de
um fim. Segundo Ali Sharif, diretor do Instituto Latino
Americano de Permacultura, o segredo da técnica é o
planejamento. 'É preciso relacionar uma coisa com a
outra. Temos tantas informações e pesquisas, o que
precisamos agora é ligar as informações e colocar os

conhecimentos em prática. A permacultura faz isso', garante. Uma das novas
missões da filosofia é colocar ordem nas finanças. Para isso acontece, aqui no Brasil,
em 2007 o primeiro Green Economics, congresso internacional de contabilidade
verde. 'Muitos projetos não deram certo porque as pessoas engajadas não entendiam
da parte financeira. Esse contexto já está mudando e o congresso vem provar que os
números não são mais um problema', diz Sharif.

Para André Luis Soares, diretor do Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado,
em Goiás, o mais importante para se entender a prática é saber que ela pode ser
aplicada em qualquer instância da economia. 'É possível ser um permacultor em
qualquer lugar'. Sua melhor explicação pode parecer vaga, mas na verdade é
extremamente esclarecedora: 'Antes de construir ou plantar alguma coisa nós sempre
levamos em consideração diversos fatores'. Se alguns empreiteiros pensassem assim
não existiram apartamentos tão despreparados para o clima de suas cidades e muito
menos avenidas lindas que alagam com uma típica chuva local. Aliás, um dos
projetos mais bonitos dos permacultores é o que reaproveita a água da chuva. Isso
pode ser feito tanto numa fazenda, como em um condomínio.

O que os mestres em permacultura fazem é, justamente, desenvolver e multiplicar
as técnicas. Através de cursos eles ensinam os interessados a aplicar os conceitos
verdes. O mais apaixonante dessa história é que para serem permacultoras, as
pessoas não fazem nenhum tipo de colaboração em dinheiro para salvar o mico-leão-
dourado, mas sim constroem em suas próprias casas, bem de baixo dos seus olhos e
com suas próprias mãos, uma forma inteligente de vida sustentável. O banheiro seco
é uma das técnicas que mais faz sucesso entre os novos permacultores. Através
deles as fezes humanas, que geralmente contaminam rios ou exigem um gasto com
o tratamento, passam a ser um adubo de baixíssimo custo. Para isso não existe
nenhuma máquina ultratecnológica, apenas um contêiner que guarda as fezes secas
por dez meses. É o calor do sol que, literalmente, as cozinha no compartimento e
acaba com seu teor patogênico.

É assim, transformando os problemas em soluções, que a permacultura tem
conquistado cada vez mais adeptos e mostrado que é possível fazer da natureza uma
aliada. 'Tudo pode ser um recurso positivo, depende de nós descobrir como usá-lo
para tal', arremata André Soares.

Onde encontrar na internet
www.permacultura.org.br
www.permaculture.org.au
www.permaculture.org.uk

Decifre os conceitos

Recursos naturais:
 Reduzir o desperdício, portanto, a poluição
 Repor cuidadosamente os minerais perdidos
 Fazer uma auditoria energética cuidadosa
 Fazer um levantamento do impacto bio-social para os efeitos na
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sociedade a longo prazo, e agir para minimizar ou eliminar todos os
impactos negativos

Design
 Os sistemas que construímos deveriam durar o máximo possível e

demandar o mínimo de manutenção
 Estes sistemas, energizados pelo sol, deveriam satisfazer, além de suas

próprias necessidades, as necessidades das pessoas que os criam e
controlam. Assim eles serão sustentáveis

 Podemos utilizar energia para construir tais sistemas, desde que
durante sua existência armazenem ou conservem mais energia do que foi
utilizada para construí-los e mantê-los

Princípios de Bill Mollison
 Trabalhe com a natureza, não contra os elementos, as forças,

pressões, processos, agências e evoluções naturais, de forma que assista
e não impeça os desenvolvimentos naturais

 O problema é a solução. É a forma como vemos as coisas que as faz
vantajosas ou não (se o vento sopra frio, vamos usá-lo pela sua força e
temperatura para nossa vantagem). Uma conseqüência deste princípio é
que tudo é um recurso positivo; cabe a nós descobrir como poderemos
usá-lo para tal

 Faça o mínimo de mudança para o máximo de efeito
 A produtividade de um sistema é, teoricamente, ilimitada. O único

limite para o número de usos de um recurso está na informação e na
imaginação do designer

 Tudo é jardim, tudo produz ou tem um efeito no ambiente

Fonte: Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado
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