
Vem cá. E se lhe contarem que 

existe uma maneira relativamente 

simples de deixar sua vida mais 

fácil e barata, de forma que produ-

za um impacto positivo no mun-

do? Para isso, basta seguir alguns 

princípios básicos que carregam 

o potencial de transformar você e 

tudo aquilo que o envolve.

Essa ideia não é nova: foi cria-

da nos anos 70 pelo biólogo Bill 

Mollison. Trabalhando na inves-

tigação da vida selvagem pelo 

Csiro, principal órgão científico 

da Austrália, ele via sua crença 

na humanidade arrefecer a cada 

resultado de estudo que mostra-

va a velocidade da deterioração 

dos sistemas naturais.

Sua primeira reação foi se 

afastar da sociedade. “Sentar 

em uma colina e observar tudo 

colapsar”, disse certa vez em en-

trevista a uma rádio norte-ame-

ricana. “Demorou para eu perce-

ber que tinha de voltar e lutar.”

Nessa empreitada, Mollison en-

controu dois aliados: os saberes 

dos povos tradicionais e os pro-

cessos do design. Na tese de dou-

torado de David Holmgren, um 

de seus alunos, orientou a formu-

lação de sistemas agrícolas que, 

ao integrar o homem aos ciclos 

naturais, garantissem eficiência e 

um gasto mínimo de energia para 

a realização de um trabalho — além 

de manter o equilíbrio ao respeitar 

a interdependência das espécies. 

Nasceu assim o livro Permacul-
tura Um, considerado o marco zero 

do movimento. Se, no início, a pa-

lavra veio da ideia de uma agricul-

tura permanente, hoje já evoluiu 

para uma cultura permanente. Seus 

praticantes tentam transformar a 

realidade de 140 países, incluindo 

cidades como São Paulo e Nova 

York. Uma forma de resiliência em 

um mundo que terceiriza até nos-

sas necessidades mais básicas.

Fonte: permacultureprinciples.com
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ILUSTRAÇÕES GUILHERME HENRIQUE

GUIA PRÁTICO DA

Cuidar da terra; cuidar das pessoas; compartilhar excedentes. Olhar o mundo a partir 
desses três princípios pode ser revolucionário. É o que promete a permacultura, 

um movimento que nasceu há 40 anos graças a uma tese de doutorado

A U T O S S U F I C I Ê N C I A



É aí que entra o design. Analisar como o 

vento, o sol, a água e o solo interagem em um 

sistema; reconhecer desperdícios de energia, 

não somente a elétrica, e identificar os pro-

blemas; e com isso, projetar formas criativas 

de lidar com esses gargalos. O processo, po-

rém, é contínuo. Um constante aprendizado 

e atualização a caminho de uma vida cada 

vez mais autossuficiente. Sempre guiada pe-

los três princípios éticos da permacultura: 

cuidar da terra, seja o solo, seja o planeta; 

cuidar das pessoas, de seu bem-estar e da 

comunidade; e, por fim, compartilhar exce-

dentes e promover o desenvolvimento social.

O processo é longo e lento, mas tem po-

tencial revolucionário. “Ver o mundo com 

os olhos da abundância é uma mudança 

profunda de paradigma”, garante Lotufo 

— que, no dia da entrevista, compartilha-

va seu conhecimento no Espaço Cultural 

Jardim Damasceno, na Brasilândia, bairro 

localizado na zona norte da cidade de São 

Paulo. Ele e seus companheiros do Per-

masampa ajudaram na reforma do local e 

instalaram uma horta coletiva. “A escassez 

não existe, existe a má gestão.”

“NOSSO OLHAR É PARA a abundância. 

Existe muita energia disponível, o que não 

existe é a nossa capacidade de percebê-la. 

O que exercitamos é perceber energia”, diz 

o arquiteto Tomaz Lotufo, do Permasampa. 

Há milhares de técnicas, algumas citadas 

nesta reportagem, capazes de tornar sua casa 

e comunidade mais autossuficientes. Mas 

essas são somente alternativas: praticar a 

permacultura é querer decidir sobre algu-

mas questões básicas de nossa vida e, nesse 

processo, obter rendimento.

Por exemplo, em vez de entregar todo o es-

goto que sai de sua casa à companhia de sa-

neamento, você pode encontrar uma maneira 

de lidar com essa questão localmente. Aquilo 

que seria um problema ambiental no sistema 

tradicional pode ser gerido de maneira natural 

de modo que seja utilizado como recurso. Em 

outras outras palavras, o cocô se transforma 

em gás de cozinha ou adubo para as plantas.  

CHAMADO À AÇÃO
ANTES DE APRENDER AS TÉCNICAS 
É PRECISO ENTENDER A FILOSOFIA 

POR TRÁS DA PERMACULTURA

CONSTRUÇÃO COM  
TERRA: TIJOLO DE ADOBE
Terra, areia, esterco e palha.  
Misture tudo e faça uma casa.

1. Encha o saco 
com terra

2. Pile até ficar 
achatado

3. Forme 
camadas

4. Repita até 
formar a parede

CONSTRUÇÃO COM TERRA: HIPERADOBE
Rolos de sacos de frutas formam paredes que se sustentam sem colunas

CASA DOS 
SONHOS 
Combinadas, técnicas 
e atitudes tornam 
a vida mais fácil, 
barata e ecológica

ZONAS DE PLANEJAMENTO
A permacultura propõe o  

desenho do ambiente por 

setores, partindo dos locais 

mais frequentados para os 

que são raramente visitados 1. Misture com os pés 2. Coloque em formas 3. Deixe secar naturalmente

DOZE PRINCÍPIOS
DA PERMACULTURA
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PESSOAS

Observe e interaja

Armazene energia

Obtenha 
rendimento

Autorregule

Valorize o 
renovável

Pense criativamente

Valorize o marginal

Não desperdice

Siga padrões

Busque soluções 
pequenas e lentas

Integre sistemas

Valorize a 
diversidade



O LIXO ESTÁ NOS 
OLHOS DE QUEM VÊ

COMPOSTAR O LIXO ORGÂNICO costuma 
ser o início da busca por uma vida mais equilibrada. Afi-
nal, basta um par de baldes e meia dúzia de minhocas 
para transformar os restos de comida em adubo. 

Cada brasileiro produz, em média, 383 quilos de lixo 
todos os anos, sendo metade de resíduos orgânicos. 
Uma redução poderia, inclusive, aliviar os cofres públi-
cos. Só a cidade de São Paulo gasta todos os anos R$ 1,5 
bilhão em coleta e transporte de detritos. “Lixo é o que 
as pessoas não decidiram fazer com um material”, diz 

o arquiteto Tomaz Lotufo. Se os restos de comida vão 
virar algum recurso, por exemplo, chamá-los de “lixo” 
nem faz sentido. “Crianças que nascem em uma casa 
com composteira, crescem sem relacionar o resíduo 
orgânico ao lixo. Culturalmente, isso é muito poderoso.”

Se não tiver onde colocar o adubo e chorume após a 
compostagem, basta dar a alguém que cultiva plantas ou 
então adubar o jardim da praça mais próxima. Em uma 
tacada você cuida da terra, das pessoas e compartilha 
excedentes. Um belo início na permacultura.   

EQUILÍBRIO É TUDO

Uma composteira saudável 
mantém uma relação de 
30 partes de carbono 
(serragem, palha ou folhas 
secas) para uma parte 
de nitrogênio (restos de 
comida ou folhas verdes).

MAIS BÁSICA
Uma caixa de madeira 

sem tampa ou fundo, 

com aberturas laterais 

para circular o ar e co-

locada direto no solo. 

Basta colocar a comida 

e cobrir com palha que a 

natureza faz o resto.

TORRE DE MINHOCAS 
Em jardins pequenos, 

um cano de PVC, com 

furos e tampa, fixado 

verticalmente na terra, 

cumpre o papel. Os mi-

crorganismos saem do 

solo para processar os 

restos de comida. 

NO CHÃO
Em grandes propriedades, 

basta fazer um buraco no 

chão e cobrir com maté-

ria seca, como aparas de 

grama, palha ou serra-

gem. Depois, é só esperar 

seu adubo ficar pronto.

SOB MEDIDA
Existem vários tipos 
de composteira. Veja 
a melhor para você:

O MICROBIÓLOGO japonês Masanobu 
Fukuoka achava a agricultura complica-
da. Arar a terra, adubar, semear, proteger 
a plantação das pragas e fazer a colheita 
parecia um processo muito trabalhoso. 
Trazer de outro lugar os nutrientes para 
as plantas, um desperdício de energia. 

Mas há um lugar onde nenhum huma-
no realiza esses processos e as plantas 
crescem saudáveis mesmo assim: a fo-
resta. Os insetos e os microrganismos  
são os responsáveis por cuidar das plan-
tas, como parte de seu ciclo de vida. 
Uma formiga, praga no monocultivo, 
trabalha na poda de plantas e na gera-
ção de adubo para o solo, por exemplo. 

Seguindo essa lógica, os humanos tam-
bém podem obter rendimentos ao favo-
recer os processos naturais e a biodiver-
sidade. Na prática, é colocar tudo que for 
orgânico sobre o solo. A terra deve ficar 
sempre coberta, com folhas de árvores ou 
restos de podas. Isso mantém a umidade e 
protege os seres que vivem no solo. Quan-
to mais vida, maior o equilíbrio do siste-
ma. Resultado: plantas mais saudáveis.

PLANTAR É 
CULTIVAR SOLO

FLORESTA DE COMER 
Agroflorestas produzem alimentos 
com um ciclo natural

PLANTE DIVERSIDADE
Quanto mais espécies, maior  
o equilíbrio e a saúde da horta

LIMPADOR
ENZIMÁTICO

Em uma garrafa  
de 2 litros, coloque
100 gramas de 
açúcar mascavo, 
300 gramas de 
cascas de frutas 
cítricas, como 
limão e laranja, e
1 litro de água. 
Misture bem e 
deixe a tampa 
frouxa para que 
o gás escape. 
Espere três meses.
Então, coe e 
adicione 120 
mililitros dessa 
mistura a cada 
litro de água. 
Pronto: já pode 
limpar a casa 
de maneira 
sustentável! 

FAVORECER A BIODIVERSIDADE 
NO SOLO É O SEGREDO PARA 
TER PLANTAS MAIS SAUDÁVEIS 

CORTE PELA METADE SUA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DE FORMA SIMPLES — E GANHE COM ISSO

Abobrinha

Alecrim

Alface

Beterraba

Cebola

Cebolinha
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OS PARÇAS DA HORTA 
Ao planejar seu cultivo, deixe os amigos próximos

ESSAS PLANTAS CONVIVEM BEM

ESSAS PLANTAS NÃO CONVIVEM BEM

NÃO SE BENEFICIAM NEM SE ATRAPALHAM

SEM FEDOR

Muito nitrogênio provoca 
a produção de amônia, 
que deixa o odor ruim. 
Excesso de carne, laticínios 
e comidas cozidas também 
provocam mau cheiro.

BANQUETE  

Minhocas circulam por 
furos nas caixas em 
busca de comida. Por 
não gostarem de acidez, 
evite colocar cítricos. Eles 
podem ser usados para 
fazer desinfetante natural 
(veja a receita ao lado). 

RENDIMENTOS

Depois de dois meses, as 
minhocas já comeram tudo e 
transformaram os resíduos 
em húmus. Na última caixa, 
o chorume acumulado 
pode ser utilizado como 
fertilizante ou adubo.

SOLUÇÃO 
INDOOR
Minhocário 
é o sistema 
ideal para 
apartamentos

SAIBA MAIS
BIT.LY/ 

MINHOCARIOEMCASA
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O PODER DO COCÔ A ÁGUA NOSSA DE CADA DIA
AO PRESSIONARMOS A  
descarga, 711 bilhões de litros de 
água tratada — que abasteceriam 
12 milhões de pessoas — transfor-
mam-se em poluição todo ano no 

Brasil. Esse volume, somado aos 50 litros de cocô e 500 litros de xixi 
que cada pessoa produz anualmente, vai parar em cursos d’água, dei-
xando cada vez mais caro e difícil tornar essa água potável outra vez.

Quarenta e cinco por cento do esgoto produzido são tratados e 
levados para longe, em estações feias e malcheirosas, que resolvem 
o problema parcialmente. Na permacultura, a poluição vira recurso, 
tanto com soluções locais como com projetos de maior escala. Se-
gundo a Empresa de Pesquisa Energética, o biogás da degradação de 
materiais orgânicos poderia fornecer 12% da energia usada no Brasil.

A CRISE HÍDRICA que atingiu o 
estado de São Paulo entre 2014 e 2016 
provocou uma corrida em busca de cis-
ternas para aproveitamento de água 
da chuva. Solucionado o problema, o 
papo ambiental ficou para trás. Por 
isso, os especialistas da permacultu-
ra destacam que somente praticar as 

WETLANDS CONSTRUÍDOS

Nesse sistema, que imita os pântanos, bactérias 
convertem matéria orgânica em nutrientes. 
Plantas aquáticas macrófitas absorvem os 
nutrientes, e a água tratada sai do outro lado. 

BIODIGESTOR

O cocô é colocado em uma 
caixa fechada com água.
Bactérias comem a matéria 
orgânica e liberam metano 
e CO2. O gás pode ser 
direcionado para o fogão, 
onde você faz seu almoço.

TETO VERDE

Além de melhorar o clima dentro e fora de casa, 
ele retém a água da chuva e faz uma primeira 
filtragem, por meio de raízes das plantas, areia 
e cascalho, em direção às cisternas. 

JARDINS DE CHUVA

São espécies de lagos 
temporários artificiais. A água fica 
acumulada e infiltra lentamente 
no solo, evitando enchentes. 
Plantas e microrganismos 
aproveitam para limpar a água. 

FOSSA DE BANANEIRA

Plantas de folha larga, como a da bananeira,  
“sugam” a água, que deixa o sistema por conta 
da transpiração do vegetal.  A matéria orgânica 
é transformada em adubo por microrganismos.

técnicas sustentáveis em emergêncis 
não basta: é necessário assimilar esses 
ideais e incorporá-los ao cotidiano. 

O objetivo é integrar sua casa ao 
ciclo hidrológico. Tetos verdes absor-
vem a água de forma lenta e realizam 
a filtragem. Na saída, a água está mais 
limpa para ser armazenada nas cister-

ESGOTO OU RECURSO? 
TRANSFORME UM 
PROBLEMA EM ENERGIA

CUIDAR DA ÁGUA, ALÉM DE PROPICIAR ECONOMIA, PODE RENDER BENEFÍCIOS PARA TODA A COMUNIDADE

POR  
DENTRO 
DO CICLO 
Pegue a água 
que precisa e 
devolva o resto

ENERGIA QUE  
ESTÁ NA PRIVADA
Com sistema certo, o esgoto pode 
render frutos — literalmente

nas e usada na descarga ou na limpe-
za do quintal. Os excedentes escorrem 
para jardins de chuva, importantes 
nos centros urbanos. Assim, em vez 
de formar enxurradas, com risco de 
enchentes, a água fica acumulada e 
é absorvida de forma lenta pelo solo, 
reabastecendo lençóis freáticos. 

29

CISTERNAS

São sistemas de armazenamento de água 
da chuva, vinda do teto verde ou da calha. 
Podem ser compactas, construídas junto 
à parede em estruturas tubulares. O que 
sobra escorre para o jardim de chuva. 



SE 16% DA ELETRICIDADE no Brasil ainda 
vem dos combustíveis fósseis, o exemplo do progra-
ma do governo federal Minha Casa, Minha Vida em 
Juazeiro (BA) mostra um novo caminho: 9.144 placas 
fotovoltaicas foram instaladas sobre prédios onde vi-
vem quase 5 mil pessoas. A capacidade instalada de 
2,1 megawatts é suficiente para abastecer 3,6 mil do-
micílios por ano — muito mais do que o consumo dos 
moradores. O que sobra é vendido para a distribuidora. 
Do montante arrecadado, 60% vai para as famílias, cer-

REDESENHANDO 
A METRÓPOLE

QUANDO QUIS reformar sua pri-
meira casa, o arquiteto Tomaz Lotufo 
estava empolgado com tudo que tinha 
aprendido na permacultura e queria fa-
zer tudo com terra crua. Esse recurso, 
no entanto, não estava acessível nas 
imediações de sua casa, na zona oeste 
de São Paulo. Trazer a terra de longe 
seria um desperdício. Então, ao obser-
var a realidade de onde vivia, percebeu 
a grande quantidade disponível de lixo 
— ou melhor, de resíduos. Ele passou 
a coletar madeira e outros materiais 
que encontrava em caçambas. “Não é 
por colocar terra na parede que a casa 
é ecológica”, afirma. “Se só consigo fa-
zer uma casa com bloco e cimento, mas 
sei trabalhar com esses processos, eu 
moro em uma casa ecológica.”

Praticar permacultura urbana é prefe-
rir produtores locais a grandes empresas, 
ou cultivar uma horta coletiva na praça. 
“Nós sempre jogamos a responsabilidade 
para o outro, seja para o governo, seja 
para a próxima geração. Como estamos 
sempre ocupados e precisamos trabalhar 
para ganhar dinheiro, não temos tempo 
nem de separar o lixo”, desabafa Marcelo 
Bueno, fundador do Instituto de Perma-
cultura e Ecovilas da Mata Atlântica. 

Grupos virtuais como os Hortelões 
Urbanos, que compartilham informações 
sobre o cultivo nas cidades, também pra-
ticam permacultura. “Onde há cuidado 
com a terra, com as pessoas, e compar-
tilhamento de excedentes, há permacul-
tura — mesmo que nunca tenham ouvido 
falar a palavra”, diz Cláudia Visoni, uma 
das professoras do Permasampa. “A per-
macultura é uma transição. É todo dia 
caminhar para uma forma de vida mais 
gentil com o planeta e as outras pessoas. 
Às vezes, é fazer um bolo e dar um peda-
ço para o vizinho, em vez de deixá-lo ficar 
duro em casa”, finaliza Visoni.    

SERPENTINA SOLAR

Uma mangueira plástica ao ar livre 
no caminho entre a caixa d’água e o 
chuveiro é o suficiente para garantir 
um banho quente em dia de sol.   

DE CASA EM CASA, É POSSÍVEL 
CONSTRUIR UMA CIDADE 
MAIS JUSTA E AGRADÁVEL

ca de R$ 70 mensais para cada. Como o valor é maior 
que a prestação das placas fotovoltaicas, o excedente 
substitui a taxa de condomínio, com manutenção e me-
lhorias, como a construção de um centro comunitário e 
aulas de informática. Tudo pago pelo sol.

Levando em conta apenas um domicílio, a estimativa 
é de que o investimento em placas solares dê retorno, 
em média, entre três e seis anos. Como os equipamen-
tos têm vida útil de 25 a 30 anos, é possível obter ener-
gia elétrica gratuita e, de quebra, ganhar uns trocados.   

MEU AMIGO SOL
Para o chuveiro ou o computador, 
energia é coisa que se faz em casa

ENERGIA SOLAR É 
DINHEIRO NO BOLSO
PRODUÇÃO LOCAL DE ELETRICIDADE TRAZ BENEFÍCIOS PARA ALÉM DA LÂMPADA ACESA

PAINEL SOLAR

Fótons da luz solar fazem 
com que os elétrons do 
átomo de silício, que 
constitui a placa, “pulem” 
de forma constante, 
formando uma  
corrente elétrica.30

Arquitetura sustentável
Áreas verdes

Hortas coletivas

Produção local de eletricidade
Senso de comunidade

Reaproveitamento de materiais

Jardins comestíveis


