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APRESENTAÇÃO

Se estivéssemos em uma sociedade livre que, por força das circunstâncias, tivesse que viver dos 
recursos locais, nossa primeira obrigação seria identi� car os recursos renováveis (que são limi-
tados) e pensar a melhor forma de aproveitá-los. Nessa sociedade a Permacultura seria mo-
tivo de estudo nos currículos escolares no ensino primário, intermediário e superior. Sempre 
há pessoas que querem conhecer mais, elas poderiam realizar estudos mais profundos sobre a 
interação entre a coletividade humana, o meio ambiente local e o sistema global; isso seria feito 
em centros de estudos regionais. Nesse caso, elas teriam que se adentrar no estudo das diversas 
disciplinas que compõem o campo de conhecimento que a Permacultura integra. 

A Permacultura é uma ferramenta que permite olhar a paisagem e descobrir os recursos que 
a natureza oferece para poder planejar e organizar seu uso coletivo. Ela permite visualizar as 
interações entre os distintos componentes da unidade produtiva rural e reconhecer a função 
especí� ca de cada componente. No momento ela ainda informa pouco sobre as possibilidades 
de interação da unidade rural com o meio externo, mas pode evoluir para fazer corretamente 
essa análise.

No futuro, a Permacultura será estudada por todas as pessoas que atuarão no sistema campo-
-cidade, para entender o funcionamento do ecossistema, da produção, do consumo, do reúso 
e da reciclagem local e regional. Ela fará parte do cotidiano das pessoas, que poderão estar nas 
comunidades rurais ecológicas ou nas pequenas cidades. Todas elas estariam contribuindo no 
processo integrado de produção e consumo realizando atividades compatíveis com sua es-
trutura física e mental. E todas as pessoas estariam integradas entre si, estabelecendo relações 
transparentes e equilibradas. Essa relação de convívio se daria também com os outros seres da 
natureza. Essa organização humana terá como compromisso recuperar o meio ambiente para 
mitigar as mudanças climáticas e fornecer oportunidades de trabalho de boa qualidade a uma 
população que estaria migrando das cidades para o campo, no mundo inteiro.

As comunidades ecológicas não podem depender de insumos externos nem do trabalho exter-
no, nem do planejamento externo. A comunidade local deve ser a responsável pelo desenho do 
sistema de produção, da estocagem, do consumo e das trocas com o exterior. 
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Cabe à organização local estudar e decidir sobre o que deve ser feito para recuperar o meio 
ambiente e obter dele alimentos, energia, água, serviços ambientais e moradia. Trata-se de um 
modelo muito diferente da realidade econômica atual, cujos sistemas de produção são organi-
zados e administrados desde fora para atender expectativas de consumo de fora.

Devemos lembrar que a Permacultura nasceu de um estudo sobre as culturas humanas que 
conseguiram permanecer por longo tempo sem destruir seu meio em diversos lugares e 
períodos da História da Humanidade. E se percebeu que a harmonia com a natureza depende 
de uma visão ( losó( ca na qual o convívio entre as pessoas e com a natureza é o maior valor. 
Esse paradigma se traduz em sistemas nos quais o consumo se ajusta à capacidade de suporte 
renovável e se preservam espaços de mata nativa para possibilitar a absorção do impacto 
ambiental e a regeneração do meio produtivo. 

Hoje vingam os sistemas orientados ao crescimento industrial que acumulam a riqueza nos 
setores que possuem maior poder econômico (e militar). O mundo é dominado por uma vi-
são econômica falsa. A ciência econômica predominante ignora a contribuição dos recursos 
renováveis, desconsidera as externalidades (os custos dos impactos sociais e ambientais), não 
contabiliza o subsídio energético do petróleo à economia industrial e oculta o fenômeno do 
pico de extração do petróleo e seu impacto nas mudanças climáticas. 

A visão real do mundo pode ser revelada às pessoas e à sociedade por meio do estudo da Ecolo-
gia de Sistemas, ciência que foi desenvolvida nas últimas cinco décadas do século passado pelos 
cientistas Eugene e Howard Odum, ambos citados nos livros de Permacultura como leituras 
básicas. 

Além disso, novas formas de ver e interpretar a realidade foram descobertas nas técnicas agríco-
las ecológicas de comunidades integradas a seu meio ambiente que ainda existem no mundo 
ou, quando essas comunidades não existem mais, através de relatos históricos. 

No ambiente hostil do mundo moderno proliferam novas idéias sobre como sair desse sistema 
e desenvolver outro que realmente ofereça possibilidades aos bilhões de pessoas que perderão 
sua principal base de sustentação nas próximas décadas (o petróleo).

As pessoas deveriam se preocupar muito com a forma de pensar e atuar dos governos, pois as 
políticas que eles adotam até hoje somente têm como referência o paradigma do crescimento 
econômico no marco da globalização capitalista. 

Ainda que a maioria das pessoas aceite sem discutir o modelo atual de uso dos recursos da 
Terra, muitas já perceberam que seguir na linha do crescimento signi( ca continuar a destruição 
do ambiente, degradar mais ainda o regime climático da biosfera e excluir a população local nas 
zonas de crescimento do sistema global. 
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Perante essa perspectiva existem dois caminhos para a sociedade consciente do problema, esses 
caminhos podem ser trilhados de forma independente ou convergente, eles seriam: 

1. Atuar no decrescimento do sistema global, por meio da educação ecológica crítica e  pro-
movendo a adoção da visão ecológica nas cidades, nas indústrias e nos sistemas adminis-
trativos e & nanceiros convencionais. Trata-se de um processo que pode ser denominado 
Transição para Cidades Sustentáveis e é uma estratégia considerada de cima para baixo 
(“Top-down”). 

2. Atuar na transição rápida ao patamar de sustentação renovável do planeta por meio do de-
senho, discussão e implantação de novos modelos de produção e consumo de tipo comu-
nitário, autossu& cientes, sustentáveis e descentralizados. Trata-se de um processo de inova-
ção e geração de Sistemas Produtivos Rurais Sustentáveis e é uma estratégia de baixo para 
cima (“Bo+ om-up”). 

Existem várias instituições sociais (ONGs, movimentos mundiais, grupos de pesquisa e exten-
são) atuando nesses dois caminhos. O movimento das comunidades rurais da Permacultura se 
enquadra no segundo deles. O estudo da Permacultura permite um grande avanço para aqueles 
que têm acesso a recursos rurais de forma coletiva, de forma independente do governo e das 
empresas, para desenvolver sistemas que antecipam o futuro e ajudam a sociedade a rever o 
projeto cultural da civilização atual.

A tradução do livro de David Holmgren ocorre em boa hora. A leitura desse livro vai trazer mui-
tas idéias inspiradoras para aqueles que estão trabalhando no segundo caminho e são solidários 
com aqueles que trilham o primeiro caminho.

Enrique Ortega
Laboratório de Engenharia Ecológica

UNICAMP



prefácio da edição brasileira

Ao ser convidado para escrever o prefácio deste livro, de autoria de David Holmgren, para a edi-
ção em português no Brasil, sem pestanejar aceitei, mesmo sem fazer parte o� cialmente dessa 
área de conhecimento. Primeiro, por aceitar inteiramente os conceitos e princípios éticos dessa 
linha de pesquisa e de vida e, segundo, por constatar que os pesquisadores que têm se dedicado 
à permacultura seguem uma forma de trabalho muito similar à que venho tentando desenvol-
ver nessas últimas décadas. Por outro lado, bons livros visando consolidar uma � loso� a de pes-
quisa e de trabalho no campo, que busca melhorar a produção dos agricultores familiares em 
suas lavouras, produzindo um alimento mais saudável, protegendo a biodiversidade e sendo 
menos agressiva ao ambiente, são sempre muito bem-vindos.

Aliás, tem sido assim a minha trajetória de pesquisador e professor na universidade nesses 30 
anos de trabalho. Alunos e pesquisadores ex-alunos têm me presenteado com retornos inte-
lectuais prazerosos, fazendo com que eu veja novos caminhos na pesquisa e na vida. Assim, 
de pesquisador em biodiversidade das � orestas tropicais, a partir da estrutura genética de suas 
populações naturais, me vi aplicando todo esse conhecimento básico na construção de agroe-
cossistemas equilibrados e sustentáveis aos pequenos agricultores. Foi assim com os Sistemas 
Agro� orestais, quando alunos adeptos dessa técnica vieram me convidar para ser o orientador 
de um Grupo de SAF da ESALQ, lá atrás, na década de 90. Agora de novo, com a Permacultura, 
meus alunos me ajudam nessa contínua evolução na carreira.

Quando comecei a ler os resumos dos capítulos do livro a mim enviados, vi que não me en-
ganara ao aceitar a escrever e colaborar com a publicação desse livro. Já no início da leitura, 
começando com a ética e princípios focados no campo crítico do manejo da terra e da natureza, 
já começava a perceber que esse enfoque plural e abrangente vinha soando como música, que 
se encaixava, e complementava, ao que venho atuando em nossa pesquisa e ação. Ao ler os 
princípios éticos e de design da Flor da Permacultura, como o autor chama, com todos os seus 
detalhes de técnicas e ações, vi reforçada a minha percepção de que a permacultura não me era 
desconhecida, e a de que o livro merecia mesmo ser publicado em português no Brasil. Assim, 
agradeço muito a honra por ter sido convidado a escrever este texto.
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O livro enfatiza também a importância de uma rede difundindo as propostas da permacultura 
em todos os países, tendo em vista que o avanço das tecnologias ditas do agronegócio, voltadas 
exclusivamente ao lucro rápido por grandes capitais, tenha sido uma força atropeladora, trato-
rando as tecnologias apropriadas e voltadas à agricultura familiar. Na continuidade da chama-
da revolução verde, os extensos monocultivos sem agricultores, com a aplicação maciça e em 
grande escala de agrotóxicos, contaminando os alimentos e envenenando os agricultores, nos 
faz rever essa dita alta tecnologia, principalmente para o agricultor familiar de pouco capital e 
terra. Para completar esse rumo tomado, vemos a forma brutal com que as grandes commodities 
venham sendo absorvidas pelas culturas transgênicas, não respeitando o princípio da precau-
ção, contaminando os agricultores vizinhos, sem a realização de análise de riscos e usando a 
força econômica para aprovar comercialmente os OGMs ainda não comprovados quanto à sua 
biossegurança em relação ao meio ambiente e à saúde humana e animal.

Ao discorrer sobre os 12 princípios éticos e de design da permacultura, o autor esclarece e fun-
damenta bem suas propostas de desenvolvimento sustentável para atender as necessidades hu-
manas, dentro de limites ecológicos. As regras são claras e orientadoras visando abrir portas 
de entrada no labirinto do pensamento sistêmico. Os primeiros seis princípios consideram os 
sistemas de produção sob uma perspectiva de baixo para cima dos elementos, organismos e 
pessoas. Os demais seis enfatizam a perspectiva de cima para baixo dos padrões e relações que 
tendem a emergir por meio da auto-organização e coevolução dos ecossistemas.

Dessa forma, quero apontar que toda essa discussão abordada no livro em questão, tão apro-
priada aos produtores rurais, principalmente aos familiares de baixo poder aquisitivo, merece 
maior destaque em um compêndio tal como está sendo proposto neste livro, de autoria de Da-
vid Holmgren. Recomendo, portanto, essa publicação aos alunos de graduação, pós-graduan-
dos e pesquisadores das áreas de Biologia, Ecologia, Engenharias Agronômica e Florestal, assim 
como aos pro% ssionais que se preocupam com o desenvolvimento rural sustentável.

Paulo Kageyama
Professor Titular da ESALQ

USP



PREFÁCIO da Edição Australiana

Se os “Princípios de Permacultura” que David Holmgren discute neste livro extremamente 
importante fossem aplicados a tudo o que fazemos, com certeza estaríamos no caminho da 
sustentabilidade e mais além.  E ainda estaríamos livres dos sentimentos furtivos de culpa que a 
maioria de nós sente ao re� etir sobre o que hoje estamos deixando de herança para as gerações 
futuras.

Permacultura diz respeito a valores e visões, a designs e sistemas de manejo baseados em com-
preensão holística, especialmente em nosso conhecimento e nossa sabedoria bioecológicos 
e psicossociais. Particularmente, diz respeito a nossas relações com sistemas de manejo de 
recursos naturais, e ao seu design e redesign, de modo que eles possam sustentar a saúde e o 
bem-estar de todas as gerações presentes e futuras. O que é particularmente intrigante é que 
enquanto todos os engenheiros – pessoas que trabalham basicamente com materiais não vi-
vos – aprendem sobre princípios de design, quase todos os pro� ssionais que trabalham com 
sistemas vivos podem ainda se formar sem jamais discutir princípios de design, quanto mais ter 
uma disciplina voltada para essa competência crítica. É a persistente falta de reconhecimento da 
importância do design, da importância das relações mutualísticas e da alta biodiversidade dos 
ecossistemas sustentáveis e da necessidade de se projetar ecossistemas manejados com base 
nessa compreensão, a responsável por tantos problemas que enfrentamos hoje no manejo dos 
recursos naturais.

A permacultura pode ser descrita em um amplo espectro de modos complementares. É a ex-
pressão de um próximo passo na evolução do manejo de recursos naturais, particularmente no 
que se refere à agricultura, em grande parte ainda empacada em um estágio evolucionário mui-
to atrasado, caracterizado por designs tristemente simplórios, baseados em especialização, mo-
nocultivos e rotações simples. Esses designs, os problemas que eles acarretam e as soluções des-
trutivas normalmente usadas para resolvê-los, levaram a perdas de solo fértil, da capacidade de 
retenção de umidade, da fertilidade, da produtividade, da resiliência, de habitats da fauna nativa, 
da biodiversidade, incluindo organismos de controle natural e da base genética da qual o siste-
ma depende. Para um permacultor, a dependência cada vez maior da agricultura de recursos 
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externos para compensar essa progressiva degradação da sua base de recursos e a necessidade 
de controlar pragas e doenças, seu equilíbrio energético cada vez mais negativo e seu crescente 
problema de geração de resíduos e impactos ambientais são todos obviamente previsíveis. A 
situação é particularmente perturbadora porque ela pode ser evitada com a aplicação dos “Prin-
cípios de Permacultura” delineados nas páginas a seguir. Em vez de continuamente desperdiçar 
experiência, tempo, energia e recursos em esforços para resolver tais problemas na “ponta ' nal” 
do sistema, a permacultura nos permite evitá-los e minimizá-los por meio do foco em iniciativas 
criativas de design e redesign na “ponta inicial”. Minha experiência particular nesse sentido tem 
se focalizado principalmente no controle de pragas e no manejo do solo.

A permacultura também re( ete a contínua evolução dos nossos sistemas de conhecimento, 
atualmente desa' ados por pós-modernistas e pós-estruturalistas, feministas e ecofeministas, 
ecologistas sociais, ecologistas profundos e ecopsicólogos, além daqueles interessados em ho-
lismo, senso de lugar, sustentabilidade, comunalismo, espiritualidade e sistemas primitivos de 
conhecimento.

Muitos fatores contribuíram para o desenvolvimento da permacultura. Entre eles se destacam:

 • a sincronicidade e a colaboração entre diferentes (a associação ao acaso entre 
David Holmgren – o homem modesto, re( exivo, detalhista, estudioso e que 
vai até o ' nal, e Bill Mollison – o homem polêmico das ideias incríveis com 
personalidade pública);

 • a visão da permacultura como um movimento internacional;

 • o requisito de que instrutores tenham treinamento extenso e experiência de 
campo e que mantenham uma prática contínua para dar cursos; e

 • a integração de princípios éticos e de design em todos os aspectos da teoria e da 
prática.

Essa qualidade abrangente, e suas pesadas exigências associadas no processo de planejamento 
e ação holística, tem sido também uma grande barreira para muitos que poderiam se bene' ciar 
da permacultura. Assim como a maior parte das pessoas tende a optar por uma aspirina em 
vez de colocar sua vida em ordem, a maior parte dos agricultores e fazendeiros permanece na 
dependência dos insumos químicos para “curar a dor de cabeça” nos seus sistemas de produção 
mal projetados e mal manejados. No entanto, aqueles que atravessam essa barreira e encontram 
soluções de design permanentes para problemas – que só precisam ser descobertas uma vez 
– não querem voltar mais para a dependência, a ine' ciência e a ilusão das “soluções mágicas”.

Com base em sua extensa experiência, David Holmgren apresenta nos capítulos que seguem 
um relato sistemático e bem documentado dos princípios fundamentais para o desenvolvi-
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mento da competência intelectual para a prática da permacultura. Isso deve estar associado 
com a experiência de campo paralela. Idealmente, pode incluir o trabalho de um aprendiz com 
um mentor, como David, juntamente com oportunidades para experimentação livre e corajo-
samente solitária, sem supervisão. Esse último trabalho deveria focalizar o que chamo de “pe-
quenas iniciativas signi& cativas que você pode garantir que vai levar até o & nal”. Tais iniciativas 
minimizam as chances de impactos negativos de projetos inapropriados e sentimentos de frus-
tração por falhas na continuidade de megaprojetos.

Como um pensador holográ& co – aberto à ideia de que qualquer coisa que alguém observa 
em qualquer lugar provavelmente possui expressões paralelas em outro lugar – sou levado a 
ir além dos limites usuais que são colocados em volta da permacultura. De fato, quando vivi 
na América do Norte, ministrei o& cinas para permacultores chamadas “Permacultura da Pai-
sagem Interior”. Fiz isso ao observar que muitos desses designers & cavam limitados, não por 
seu conhecimento de sistemas externos, mas pelos seus infortúnios e a necessidade de “curar 
e replanejar” seus sistemas interiores. Do mesmo modo, encorajo você a tentar aplicar estes 
Princípios de Permacultura a qualquer área que possa ser bene& ciada por essa teoria e prática de 
design holístico. Áreas que me vêm imediatamente à mente incluem assentamentos humanos 
e empreendimentos comerciais, sistemas políticos e econômicos e o campo da saúde, além de 
ambientes de criação e educação infantil.

Esta é a mais avançada apresentação dos conceitos de permacultura de que tenho ciência. Os 
12 princípios foram exaustivamente testados, não apenas pelo autor, que é o cofundador da 
permacultura, mas também por milhares de permacultores mundo afora.

Se a permacultura é nova para você, este volume será uma excelente introdução a essa aborda-
gem holística para o design da paisagem. Se for um veterano praticante ou professor de perma-
cultura, é provável que este livro seja o que você estava esperando – para desa& ar e a& ar suas 
ideias, e para & gurar como texto-base nos seus cursos de permacultura. Espero que você aprecie 
tanto quanto eu a leitura e a consulta desta obra tão valiosa.

Professor Stuart B. Hill
Cátedra de Ecologia Social

Universidade de Western Sidney
NSW, Austrália



Princípios de Design em Permacultura

Observe e interaja

A beleza está nos olhos de quem vê

1

Capte e armazene energia

Produza feno enquanto faz sol
2

Obtenha um rendimento

Saco vazio não para em pé

3

6

Aplique a autorregulação e aceite feedback

Os pecados dos pais recaem sobre
os % lhos até a sétima geração

4

Use e valorize recursos e serviços renováveis

Deixe a natureza seguir seu próprio curso
5

Evite o desperdício

Melhor prevenir que remediar 
Quem poupa sempre tem



Projete dos padrões aos detalhes

Não tome o todo pelas partes
7

Integre em vez de segregar

A união faz a força
8

Use soluções pequenas e lentas

Quanto maior o tamanho, mais dura a queda
Devagar e sempre se vai ao longe

9

Use e valorize a diversidade

Não ponha todos os seus ovos
em uma única cesta

10

Use os limites e valorize o marginal

Não pense que você está no caminho certo só porque 
todo mundo segue por ele

11

Use e responda à mudança com criatividade

Ter visão não é ver as coisas como elas são hoje,
mas como elas serão

12
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Propósito deste livro

A Permacultura é muito mais que uma forma de agricultura orgânica. Meu objetivo ao escrever 
este livro é explicar a permacultura a um público mais amplo que pode não se sentir atraído pelo 
rótulo da agricultura orgânica. Ele é especialmente destinado a ativistas, designers, professores, 
pesquisadores, estudantes e outros em luta com os temas intrincados da sustentabilidade den-
tro de uma variedade de campos de atuação.

Permaculture One1 foi escrito mais de 25 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. A maior parte 
das minhas publicações mais recentes tem sido de estudos de caso com um foco prático que 
somente aludem a um arcabouço mais profundo que guia o meu trabalho. Com este livro, que-
ro partir da solidez e de sucessos de 25 anos de ação e pensamento em permacultura mundo 
afora para fornecer um retrato mais evoluído dos princípios que informam a ação e o design 
em permacultura. Nesse processo, espero fortalecer o debate intelectual dentro do movimento 
permacultural e tratar de algumas fragilidades percebidas no conceito.

A partir de uma experiência de 25 anos na aplicação, na escrita e no ensino da permacultura, 
sei que as pessoas usarão o que acharem relevante e signi% cativo e deixarão o resto de lado. A 
busca por parte de alguns de um quadro mais consistente e lógico da permacultura pode não 
ser útil. Em vez de procurar de% nir e controlar a permacultura, escrevo sobre ela simplesmente 
como mais uma contribuição para o entendimento, o signi% cado e a ação em um mundo cheio 
de incertezas.

Evolução do projeto

Este projeto começou com a sugestão de meu colega de permacultura, Ian Lillington, de que 
publicássemos uma coletânea dos meus escritos ao longo das últimas duas décadas. O objetivo 
era oferecer aos interessados na área acesso a uma escrita mais re& exiva que ilustrasse o pensa-
mento permacultural em um amplo leque de contextos. Durante o processo, essa escrita revela-
ria uma importante linhagem na contínua evolução das ideias e aplicações permaculturais por 
parte de seu autor menos conhecido.

Perto do % nal do processo, Ian (como editor) sugeriu que o que a coletânea realmente precisava 
era de um artigo que explicasse diretamente os princípios de permacultura, conforme ensina-
dos em nossos Cursos de Design de Permacultura (PDCs) residenciais. No momento em que 
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ele sugeriu isso, vi que ele tinha razão, mas meu coração apertou, pois sabia que a tarefa não era 
tão simples quanto parecia. A ideia de um de registro rápido de minhas concepções para um 
público leitor de permacultura desapareceu.

Três anos mais tarde, o projeto se transformou novamente a partir da contribuição de Janet 
Mackenzie, editora pro� ssional e ativista de permacultura. O manuscrito crescera e se tornara 
uma nova e (oxalá) profunda reinterpretação dos princípios de permacultura, ao passo que os 
Collected Writings continuaram sendo referências para novas leituras mais capazes de manter-se 
por si só. Essa coletânea de artigos está publicada em CD e disponível no website Holmgren 
Design Services.

Formato deste livro

Um capítulo sobre os princípios éticos precede os capítulos sobre cada um dos 12 princípios de 
design, seguindo em linhas gerais a estrutura dos nossos PDCs residenciais dos últimos cinco 
anos.

Cada princípio de design toma a forma de um enunciado de ação com um ícone associado e 
um provérbio ou ditado que exempli� ca o princípio. Os enunciados de ação enfatizam o aspec-
to positivo da permacultura com base na abundância da natureza, ao passo que os provérbios 
dão um aviso admonitório sobre os seus limites.

Cada princípio é explicado em termos de design observável tanto no mundo mais amplo da na-
tureza quanto no uso da terra e dos recursos naturais por sociedades tradicionais pré-industriais.

Depois discuto os modos pelos quais nossa sociedade industrial de alta energia transformou, 
ou ignorou, ou aparentemente subverteu o princípio, especialmente onde isso é relevante para 
a reivindicação de universalidade para esses princípios de design.

Incluídos em cada capítulo estão exemplos da aplicação dos princípios no sentido da criação de 
uma cultura ecológica. As aplicações do princípio começam com exemplos de horticultura, uso 
da terra e ambiente construído como os mais concretos e amplamente compreendidos; mas 
eles também incluem os temas mais controversos e complexos do comportamento pessoal e 
da organização social e econômica.

Uso nossa própria propriedade, documentada no livro Melliodora (Hepburn Permaculture Gar-
dens)”2 para ilustrar cada princípio. Referências aos vários artigos publicados no CD “David 
Holmgren: Collected Writings 1978-2000”3 aprofundam mais ou ilustram os aspectos de cada 
princípio. Onde possível, � z referência a fontes publicadas ou não para maior diversidade de 
conceitos e ideias que condensei sob cada princípio. 
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Como sempre, ao tentar usar a lógica inevitavelmente linear da escrita para transmitir conceitos 
holísticos, a divisão entre os assuntos e perspectivas cobertas em cada princípio é arbitrária. 
Minhas escolhas e, portanto, os próprios princípios, são simplesmente ferramentas para nos 
ajudar com perspectivas múltiplas do pensamento sistêmico integral. Referências cruzadas aos 
outros princípios assinalam uma seleção das conexões mais importantes. Nesse sentido, cada 
princípio pode ser pensado como uma porta para o labirinto do pensamento sistêmico integral.

Agradecimentos

Meus agradecimentos a Ian Lillington, por seu pensamento estratégico e seu incentivo e acom-
panhamento suaves porém persistentes que mantiveram este projeto em andamento (mesmo 
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a con! ança para prosseguir quando pensei que já havia terminado; a Richard Telford por suas 
ideias originais e tradução artística dos ícones dos princípios; a Luke Mancini pela reelaboração 
artística dos meus grá! cos; e a Rob e Tertu Mancini por suas habilidades grá! cas e de produção 
na feitura desse livro como um empreendimento de negócio local. Também quero agradecer 
aos estudantes de permacultura e aos colegas que pacientemente esperaram pela publicação 
deste livro por pelo menos três anos.

Su Denne$ 

É uma tradição que autores, especialmente homens, agradeçam a paciência e apoio que suas 
parceiras lhes dispensaram no decorrer do processo longo e às vezes difícil de criação. Tudo isso 
cabe aqui no meu agradecimento a Su Denne$ , minha parceira na vida e no modo de viver por 
mais de duas décadas.

Nos primeiros dias de nosso relacionamento era muito frustrante para nós que, pelo fato de Su 
não ser proeminente nas atividades “importantes” de ensino, escrita e fala pública sobre per-
macultura, ela fosse frequentemente vista como uma seguidora que implementava as minhas 
ideias. Ironicamente, essa visão costumava vir de mulheres que eram não só permacultoras, mas 
também feministas. O compromisso de Su e sua energia na busca de um estilo de vida simples, 
de baixo impacto, tem sido uma constante fonte de renovação do meu próprio compromisso 
com a simplicidade voluntária como um caminho fortalecedor adaptado a novas realidades 
ecológicas.
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A contribuição de Su para as ideias neste livro não veio na forma de uma parceira de luta intelec-
tual peso-pesado, mas na ajuda e na superação das limitações da minha própria abordagem por 
demais intelectual e racional. Cedo na vida comecei a con% ar na consideração racional de todos 
os fatores e perspectivas como uma limitação para a ação, como um touro na porteira. Mas 
descobri que essa adaptação, por outro lado, muitas vezes tem me levado a uma persistência 
canina na certeza de que eu tinha considerado todos os fatores, ou, de outro modo, à “paralisia 
por tanta análise”. Foi por meio da minha parceria com Su que gradualmente venci a profunda 
suspeição da minha capacidade intuitiva e tornei-me capaz de usá-la como um caminho para 
uma compreensão e uma ação mais holísticas.

Na esfera prática, Su teve um papel destacado em facilitar e gerenciar essa publicação do tipo 
faça-você-mesmo.

Oliver Holmgren

Desde o seu nascimento em casa até a sua experiência em fazendas orgânicas da Itália aos 15 
anos, Oliver esteve imerso no estilo de vida permacultural. Como qualquer adolescente, suas 
visões e comportamento são um desa% o para seus pais, mas ao longo dos anos de escrita deste 
livro, o pensamento e a ação de Oliver foram uma inspiração no re% namento da minha concep-
ção de permacultura. Ele con% rmou para mim que leva mais que uma geração para criar uma 
nova cultura ecológica; alguns aspectos difíceis com os quais me debati, ele facilmente digeriu 
e integrou.

Gerard Holmgren

Meu irmão frequentemente me relembra da dimensão política da permacultura, não apenas 
por meio de sua paixão, intelecto e ação. A estrada difícil da sua experiência foi um lembrete 
constante que o caminho para um mundo melhor não será necessariamente afortunado e po-
sitivo como o meu tem sido.

Venie Holmgren

Tendo chegado até aqui em agradecimentos familiares, cabe uma história sobre minha mãe. 
À exclamação pública de um entusiasta da permacultura “Então, a senhora é a mãe do David 
Holmgren!”, ela respondeu: “Não, ele é que é meu % lho”.
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notas

1. B. Mollison & D. Holmgren, Permaculture One Corgi, 1978 e desde então publicado em 5 idiomas (agora fora de 
catálogo).

2. David Holmgren, Melliodora (Hepburn Permaculture Gardens): Ten Years of Sustainable Living – Holmgren Design 
Services, 1996.

3. David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (CD) Holmgren Design Services, 2002. O projeto de publicar 
meus escritos foi o ponto de partida para este livro, e os artigos na coletânea o complementam de muitas maneiras. 
Primeiramente, eles apresentam outros exemplos da aplicação dos princípios. Segundo, o conteúdo de alguns dos 
artigos será de interesse especí* co para alguns leitores, e eles fornecem referências para outras fontes. Finalmente, 
os artigos apresentam uma linhagem histórica da minha evolução pessoal e da minha aplicação e explanação dos 
conceitos da permacultura para um leque abrangente de públicos desde 1978, ano da publicação de Permaculture 
One.



PREFÁCIO

a permacultura em uma época de incertezas

A incerteza é uma das características que de� nem nossa época. Contribuições para esse estado 
de coisas são provenientes de diversas fontes.

 • A ciência teórica promoveu a incerteza, antes algo que era apenas o resultado de 
informação inadequada, para algo que é inerente a tudo.

 • O embate entre as tradições culturais multifacetadas e a modernidade deixa a 
maior parte das pessoas insegura quanto a seus valores e ao seu papel na socie-
dade.

 • A avalanche de evidências e informação sobre a impermanência de quase todo 
aspecto da sociedade e da economia modernas, especialmente devido a ameaças 
ambientais iminentes, solapa qualquer sensação de certeza em relação à continui-
dade da vida cotidiana.

 • Ao mesmo tempo, a tecnologia acelerada e o surgimento de intermináveis novas 
ideias, modos de ver e ser, movimentos, caminhos e subculturas espirituais leva-
ram as possibilidades, as esperanças e os temores para bem além dos horizontes 
anteriormente imagináveis.

O conceito e o movimento da permacultura são parte dessa realidade cultural global, que al-
guns chamam de pós-modernismo, na qual todo signi� cado é relativo e incerto.

O conceito de permacultura foi o produto de uma relação de trabalho intensa, porém curta, en-
tre Bill Mollison e eu em meados dos anos 70. Foi a resposta à crise ambiental que se impunha 
à sociedade moderna. A publicação de Permaculture One, em 1978, foi o ápice daquele trabalho 
inicial e um ponto de partida para a evolução do conceito e para a emergência do movimento 
mundial da permacultura.

Bill Mollison descreveu a permacultura uma vez como uma resposta “positivista”1  para a crise 
ambiental. Signi� ca que ela diz respeito ao que queremos e podemos fazer, e não àquilo a que 
nos opomos e queremos que os outros mudem. Essa resposta é não apenas ética, mas também 
pragmática, � losó� ca e técnica.
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Como todas as ideias, a permacultura se baseia em algumas premissas fundamentais para o seu 
entendimento e avaliação. As premissas que originalmente serviram de base à permacultura 
estavam implícitas no Permaculture One e vale a pena reproduzi-las aqui.

 • A crise ambiental é real e de uma magnitude tal que certamente transformará a 
moderna sociedade global industrial a ponto de torná-la irreconhecível. Nesse 
processo, o bem-estar e até mesmo a sobrevivência da população mundial em 
expansão estão diretamente ameaçados.

 • Os impactos presentes e futuros da sociedade global industrial e da população 
humana sobre a fantástica biodiversidade tendem a ser muito maiores que as mu-
danças profundas das últimas centenas de anos.

 • Os seres humanos, embora singulares no mundo natural, estão sujeitos às mes-
mas leis cientí% cas (de energia) que governam o universo material, incluindo a 
evolução da vida.

 • A extração de combustíveis fósseis durante a era industrial era vista como o prin-
cipal fator na extraordinária explosão das estatísticas humanas, na tecnologia e 
nas demais características inovadoras da sociedade moderna.

 • Apesar da natureza inevitavelmente única das realidades futuras, o esgotamento 
inevitável dos combustíveis fósseis em algumas gerações verá um retorno 
a padrões gerais observáveis na natureza e em sociedades pré-industriais 
dependentes de energias e recursos renováveis.

A base conceitual dessas premissas tem origem em várias fontes, mas reconheço uma dívida 
clara e especial para com o trabalho publicado pelo ecólogo americano Howard Odum2. A 
contínua in+ uência do trabalho de Odum na evolução das minhas próprias ideias % cará clara 
pelas numerosas referências neste livro, assim como pelos artigos referidos em David Holmgren: 
Collected Writings 1978-2000.3

Algumas das previsões do declínio de recursos e do colapso econômico feitas nos anos 1970 
mostraram-se equivocadas, pelo menos em suas estimativas de tempo. Contudo, são fortes e 
cada vez maiores as evidências de que os recursos naturais já começaram a limitar o desenvol-
vimento humano, após cerca de 300 anos de crescimento e de 50 anos de crescimento super 
acelerado. São fortes as evidências de que a atual crise do petróleo re+ ete o % m de% nitivo da 
energia de baixo custo4. Modelos a partir de sistemas naturais indicam um colapso relacionado 
à baixa energia e ao uso de recursos (principalmente renováveis), e é provável que ocorra um 
declínio na população mundial. Dentro desse cenário amplo, podemos considerar um leque 
quase in% nito de caminhos e de possibilidades locais, dos mais benignos aos mais terríveis.
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Por outro lado, os otimistas da tecnologia e da economia argumentam que estamos no começo 
de uma nova revolução industrial e biológica que nos conduzirá a uma era dourada de bem-
-estar material. Mais uma vez, algumas evidências são muito fortes. As ideias de Amory Lovins 
sobre capitalismo natural e os exemplos incríveis da ciência e da indústria fazendo mais com 
menos recursos e menos energia são talvez os mais dignos de crédito5.

Embora um futuro marcado pelo uso bastante reduzido de energia e de recursos pareça inevi-
tável, a natureza desse mundo (e suas várias partes) é incerta, para dizer o mínimo. Na iminente 
transição energética, ideias e modelos como esses de Lovins têm exercido uma in� uência con-
siderável, pois podem ser aplicados no mundo dos negócios em uma economia de mercado 
capitalista sem esperar por mudanças radicais, seja no meio político e cultural ou no comporta-
mento e nos hábitos pessoais dos cidadãos.

A permacultura é uma resposta criativa de design para um mundo com disponibilidade cada 
vez menor de energia e de recursos, com muitas semelhanças e coincidências com a ênfase de 
Lovins em processos de design inspirados na natureza. Para muitos, o foco da permacultura 
na terra e no manejo de recursos naturais é complementar ao foco industrial dos otimistas da 
“tecnologia verde”, mas também há diferenças.

A permacultura:

 • prioriza o uso da riqueza existente para reconstruir o capital natural, especialmen-
te árvores e � orestas, como uma reserva comprovada de riqueza para sustentar a 
humanidade em um futuro com menos combustíveis fósseis.

 • enfatiza processos de redesign de baixo para cima, partindo do indivíduo e o do-
micílio como os motores de mudança nas esferas do mercado, da comunidade e 
da cultura.

 • mais fundamentalmente, foi difundida em função da probabilidade de algum 
grau de colapso e ruptura na tecnologia, na economia ou até mesmo na socieda-
de, não prevista nem planejada pelos otimistas da “tecnologia verde”, mas que é 
uma realidade para muita gente pelo mundo.

 • concebe as sociedades sustentáveis pré-industriais como fornecedoras de mo-
delos que re� etem os princípios de design sistêmico mais gerais, observáveis na 
natureza e relevantes para os sistemas pós-industriais.

Na medida em que a permacultura é uma resposta efetiva às limitações no uso de energia e dos recursos 
naturais, ela vai passar do seu estado atual de “resposta alternativa para a crise ambiental” para a cor-
rente social e econômica dominante da era pós-industrial. Se terá ou não o nome de permacultura é uma 
questão secundária.
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O conceito e o movimento da permacultura já mudaram as vidas de milhares de pessoas e 
afetaram talvez milhões de inúmeras maneiras diferentes6. Tudo isso aconteceu sem o apoio 
substancial de instituições poderosas, corporações ou governos. Alguns atribuem a sua in% uên-
cia somente à infatigável energia, ao intelecto e ao carisma de Bill Mollison. Embora o papel de 
Mollison na disseminação global da permacultura seja inquestionável, a persistência, a evolu-
ção e a in% uência da permacultura devem ser atribuídas à sua relevância para a vida das pessoas 
e de seus contextos.

Tendo + xado a relevância da permacultura para um futuro com menos energia, qual poderia 
ser a sua relevância em algum admirável mundo novo de energia e recursos abundantes (ener-
gia nuclear, engenharia genética, colônias espaciais, ou qualquer uma das outras possibilidades 
sonhadas ou temidas)? Suspeito que o impacto da permacultura contrair-se-ia até in% uenciar as 
vidas de indivíduos e grupos relativamente isolados que sustentam o uso mínimo de energia e 
recursos por razões éticas.

A de+ nição do que é e do que não é permacultura é uma questão que preocupa algumas pes-
soas. Seu caráter multifacetado permitiu uma evolução progressiva para uma integração abran-
gente de “alternativas ecológicas”. Contibuí7 para essa evolução expansiva, mas também reco-
nheço que há perigos nas tentativas de se desenvolver uma “teoria de tudo” e em ser um “pau 
para toda obra, mas especialista em nada” e em se “reinventar a roda”. Contudo, vejo a evolução 
progressiva da permacultura como uma força a in% uenciar a natureza pulsante e irregular da 
transformação social.

Terceira onda do ambientalismo

O surgimento da consciência e da inovação ambiental no último quarto do século XX pode ser 
visto como períodos de intensa atividade seguidos de fases mais longas e lentas de consolida-
ção. Essas fases de nova atividade tendem a coincidir com uma recessão na economia conven-
cional8. A permacultura foi uma das alternativas ambientais que surgiram a partir da primeira 
grande onda da moderna conscientização ambiental, após o relatório do Clube de Roma de 
1972 e as crises do petróleo de 1973 e 1975.

Depois do crescimento econômico da revolução Reagan-= atcher nas nações ricas durante os 
anos 1980, a consciência pública do efeito estufa no + nal daquela década disparou uma segunda 
onda de ambientalismo, a qual acelerou o interesse pela permacultura. Nos anos 1990, enquan-
to a nova tecnologia e a economia global dividiram a atenção, houve outra fase de consolidação. 
Por volta de 1999 estava tudo pronto para uma terceira onda de ambientalismo. Nessa nova 
fase podemos esperar que o interesse público se volte para a corrente dominante de muitas das 
inovações da segunda onda.
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Contudo, a experiência do passado sugere que cada nova fase também lança novos insights, vi-
sões e inovações que desa" am as premissas da onda anterior. Este livro é minha contribuição 
para a terceira onda.
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notas

1. Não se deve confundir essa descrição com a # loso# a do “positivismo lógico” de Comte. Ela usa os termos positivo 
e negativo na acepção comum ao descrever atitudes pessoais.

2. H.T. Odum, Environment, Power & Society ( John Wiley, 1971), foi um livro que in% uenciou muitos pensadores 
ambientais importantes nos anos 1970 e o primeiro na lista de referências de Permaculture One. A copiosa 
produção publicada de Odum ao longo de três décadas, assim como os trabalhos de seus alunos e colegas, 
continuou a informar meu trabalho.

3. David Holmgren: Collected Writings 1978-2000. O artigo 10, ‘Development of * e Permaculture Concept’ e o 
artigo 22, ‘Energy and EMERGY: Revaluing Our World’, são especialmente relevantes para explicar a in% uência do 
trabalho de Howard Odum no meu desenvolvimento da permacultura. Em: www.holmgren.com.au

4. Para um dos mais competentes livros sobre a crise da energia, veja C. Campbell, ! e coming oil crisis, Multi-Science 
Publishing, 1997. O website fornece muitas outras fontes sobre o tema: www.hubbertpeak.com

5. Veja P. Hawken, A. Lovins & H. Lovins, Capitalismo Natural: criando a próxima Revolução Industrial, Ed. Cultrix, 
1999. Inclui estudos de caso de empreendimentos que alcançaram melhorias de fator 4 e até fator 10 no uso de 
recursos e energia por unidade de valor ou lucro.

6. Veja Permaculture International Journal (Austrália), revista que não é mais editada, mas com edições antigas 
disponíveis em bibliotecas, ou Permaculture Magazine (Reino Unido) e ! e Permaculture Activist (EUA) para uma 
indicação da abrangência.

7. Para um retrospecto da in% uência da permacultura em todo o campo das alternativas ecológicas, veja o artigo 10, 
em David Holmgren: Collected Writings 1978-2000: ‘Development of * e Permaculture Concept’.

8. Observei que a inovação da agricultura sustentável na Austrália tende a se concentrar em períodos de recessão 
econômica, como nas décadas de 1880-1890, os anos 1930 e 1940 e desde os anos 1970 (uma espécie de recessão 
rural na Austrália) com pequena signi# cância ou permanência durante surtos econômicos, especialmente os dos 
anos 1950 e 1960. Mais fundamentalmente, vejo os movimentos sociais e ecológicos desses períodos, assim como 
das décadas mais recentes, como parte de uma linhagem contínua de contracultura no mundo moderno. Veja o 
artigo 27 de David Holmgren: Collected Writings 1978-2000: “* e Counterculture As Dynamic Margin”.



INTRODUÇÃO

o que é a permacultura?

Apesar de ter mencionado no prefácio que não quero de� nir ou controlar a permacultura, devo 
agora ao menos de� ni-la com o propósito de esclarecer o tema deste livro.

a concepção

A palavra permacultura foi cunhada por Bill Mollison e eu em meados dos anos 1970 para 
descrever um “sistema integrado, em evolução, de espécies animais e vegetais perenes ou 
autoperpetuadoras úteis ao homem”1.

Uma de� nição mais atual da permacultura, que re% ete a expansão do foco implícito em Perma-
culture One, é “paisagens conscientemente planejadas que imitam os padrões e as relações en-
contrados na natureza, enquanto produzem uma abundância de alimento, � bra e energia para 
prover as necessidades locais”. As pessoas, suas construções e os modos como elas se organizam 
são centrais para a permacultura. Assim, a concepção de permacultura como agricultura per-
manente (sustentável) evoluiu para uma de cultura permanente (sustentável).

O sistema de design

Para muitas pessoas, eu inclusive, o conceito de permacultura acima é tão global em seu escopo 
que sua utilidade se reduz. Mais precisamente, vejo a permacultura como a aplicação do pensa-
mento sistêmico e de princípios de design que sirvam de base para a implementação da visão 
enunciada acima. Ela reúne diversas ideias, habilidades e modos de vida que precisam ser redes-
cobertos e desenvolvidos para nos dar o poder de passarmos de consumidores dependentes 
para cidadãos responsáveis e produtivos.

Nesse sentido mais limitado, porém importante, a permacultura não é em si a paisagem, nem 
mesmo as habilidades de cultivo orgânico, a agricultura sustentável, as edi� cações energetica-
mente e� cientes ou o desenvolvimento de ecovilas. Mas pode ser usada para planejar, estabele-
cer, manejar e aperfeiçoar esses e todos os demais esforços empreendidos por indivíduos, famí-
lias e comunidades rumo a um futuro sustentável.
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A Flor da Permacultura (Figura 1) mostra os domínios-chave que requerem transformação 
para se criar uma cultura sustentável. Historicamente, a permacultura centrou-se no manejo 
cuidadoso da terra e da natureza não apenas como uma fonte de princípios éticos e de design, 
mas também como uma aplicação desses princípios. Esses princípios são agora aplicados em 
outros domínios que lidam com recursos físicos e energéticos assim como com organizações 
humanas2 (geralmente chamadas de estruturas invisíveis no ensino de permacultura). Alguns 
dos campos especí� cos, dos sistemas de design e algumas das soluções que foram associadas 
a essa visão mais ampla da permacultura são mostrados em torno da periferia da � or. O cami-
nho evolucionário em espiral, começando com a ética e com os princípios, sugere uma costura 
comum a todos esses domínios, inicialmente em um nível pessoal e local, prosseguindo para o 
nível coletivo e global. O aspecto “teia de aranha” dessa espiral sugere a natureza incerta e variá-
vel desse processo de integração.

Figura 1: A Flor da Permacultura



Obtenha um rendimento 

Saco vazio não para em pé

O princípio anterior, Capte e armazene energia, focalizou nossa atenção na necessidade de usar 
a riqueza existente para fazer investimentos de longo prazo em capital natural. Mas não faz sen-
tido tentar plantar uma # oresta para nossos netos se não temos o su$ ciente para comer hoje.

Este princípio nos lembra que deveríamos projetar qualquer sistema para nos proporcionar 
autossu$ ciência em todos os níveis (incluindo nós mesmos) com o uso da energia captada e 
armazenada efetivamente para manter o sistema e captar mais energia. De modo mais amplo, 
a # exibilidade e a criatividade para encontrar novas maneiras de obter um rendimento serão 
críticos na transição do crescimento para o declínio.

Sem rendimentos imediatos e verdadeiramente úteis, o que quer que projetemos e desenvol-
vamos tenderá a de$ nhar, ao passo que elementos que efetivamente geram produção ou ren-
dimento imediatos irão proliferar. Quer atribuamos isso à natureza, às forças do mercado ou à 
ganância humana, os sistemas que mais e$ cientemente obtêm um rendimento e o utilizam de 
modo efetivo para suprir suas necessidades de sobrevivência, tendem a prevalecer em relação a 
outras alternativas1. Uma produção, lucro ou renda funciona como recompensa que estimula, 
mantém e/ou replica o sistema que gerou o ganho. Desse modo, sistemas bem sucedidos se 
disseminam. Na linguagem dos sistemas, essas recompensas são chamadas de “mecanismos de 
feedback positivo” (positive feedback loops), as quais ampli$ cam o processo ou sinal original. Se 
formos sérios em relação a soluções sustentáveis de design, então temos que mirar em recom-
pensas que estimulem o sucesso, o crescimento e a replicação dessas soluções.

A visão original da permacultura promovida por Bill Mollison de cultivar hortas e plantas úteis 
em vez de usar plantas ornamentais inúteis ainda é um exemplo importante da aplicação deste 
princípio. O ícone do rabanete com uma mordida mostra a produção de algo que nos dá um 
rendimento imediato, mas também nos relembra das outras criaturas que estão tentando obter 
um rendimento a partir dos nossos esforços.

PRINCÍPIO 3
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Modelos da natureza

Todos os organismos e espécies obtêm de seu ambiente um rendimento adequado para seu 
sustento. Aqueles que falham nessa tarefa desaparecem rapidamente. Não poderia haver uma 
lição mais básica da natureza, que reforça os nossos instintos básicos de sobrevivência.

A ênfase de Darwin na competição e na predação como as forças motrizes da seleção natural 
foi baseada na observação dos sistemas naturais, mas também veio da sua experiência pessoal 
dos primeiros embates competitivos da Inglaterra industrial que o predispuseram a procurar 
modelos similares na natureza. Por sua vez, a elite industrial vitoriana usou as ideias de Darwin 
para embasar suas visões sociais e políticas. Um século atrás, o geógrafo e anarquista russo Peter 
Kropotkin2 apresentou uma refutação dos darwinistas sociais com exemplos muito diversos de 
relações cooperativas e simbióticas tanto na natureza como na historia humana (veja o Prin-
cípio 8: Integre em vez de segregar para a exploração desse aspecto importante do design perma-
cultural). 

Nas duas últimas décadas do século XX, a competição econômica desenfreada tornou-se no-
vamente a “vaca sagrada” da corrente política dominante. O uso errôneo e altamente seletivo 
da ideologia capitalista da competição econômica não nos deveria cegar para uma apreciação 
equilibrada entre a necessidade de obter um ganho e o papel da competição na avaliação de 
soluções, processos e sistemas alternativos de design.

Benefícios da competição

A competição na natureza ajuda a testar o vigor e a aptidão dos indivíduos, ou de espécies, face 
a condições especí3 cas. A predação, ao remover os indivíduos mais fracos, também contribui 
para a “sobrevivência do mais apto”. Por exemplo, a semeadura direta para produzir um conjunto 
denso de plantas (sejam rabanetes ou carvalhos) encoraja aqueles indivíduos mais vigorosos e 
com crescimento mais rápido a prevalecerem. Podemos ajudar nesse processo pelo raleamento, 
na medida em que os indivíduos mais vigorosos 3 cam evidentes. Ao fazer isso, estamos agindo 
como predadores seletivos. Pastores australianos que deixam cordeirinhos mal cuidados pelas 
mães morrerem podem ser vistos como insensíveis ou preguiçosos, mas eles também estão 
permitindo uma pressão seletiva positiva para um comportamento materno adequado em seus 
rebanhos (veja o Princípio 8: Integre em vez de segregar, o Princípio 10: Use e valorize a diversida-
de e o Princípio 12: Use e responda à mudança com criatividade para modos mais elaborados de 
fazer uso da competição e da predação).

Em sistemas humanos, entendemos que o conforto e a proteção excessiva dos desa$ os e da competição 
podem levar a um comportamento presunçoso, preguiçoso e eventualmente disfuncional. Podemos ver 
isso na educação de crianças, na evolução das organizações e na história das civilizações.is
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Lei da Máxima Potência

A perda entrópica de energia como calor residual de baixa qualidade, incapaz de realizar quais-
quer outros processos foi explicada no Princípio 2: Capte e armazene energia como um resul-
tado inevitável da conversão de energia em todos os processos físicos. Essa perda inevitável de 
energia reduz a e% ciência da conversão em trabalho útil. A taxa de entrada de energia e a e% ci-
ência da conversão determinam a taxa de trabalho útil, ou potência, produzido por qualquer 
processo.

O exemplo termodinâmico clássico da e% ciência e da potência da conversão de energia é uma 
máquina térmica simples convertendo a energia de combustível em energia mecânica. A % gura 
10 mostra a saída de rendimento contra a e% ciência da conversão para uma máquina térmica 
usando combustível de alta qualidade. Se o motor está funcionando livremente sem carga al-
guma, está consumindo energia sem produzir trabalho útil, assim o rendimento e a e% ciência 
de conversão são ambos zero. Se o motor está carregado ao ponto de não conseguir andar, a 
e% ciência da conversão aproxima-se de 100%, mas o rendimento cai a zero quando o motor en-
guiça. A máxima potência é alcançada quando talvez metade da energia esteja sendo convertida 
em potência mecânica e metade está sendo dissipada como calor e barulho residuais.

Figura 10: Máxima potência para um motor de combustão
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Design de áreas como design celular 

Podemos pensar em um plantio permaculturalmente planejado (Zonas 1 e 2) como uma célu-
la de assentamento rural humano. Existe um limite para um tamanho e" caz de plantio antes de 
saltarmos para um sistema de produção mais complexo. Plantios bem-sucedidos não " cam se 
expandindo. Ao contrário, eles proporcionam um excedente de estoque vegetal e conhecimen-
to que ajuda a estabelecer novos plantios. 

A morada e a família humana que ela contém são análogas ao núcleo de uma célula, que pro-
vê o controle, o manejo e as informações para a reprodução celular. Famílias podem ser vistas 
como “em reprodução” quando os " lhos deixam o lar e estabelecem o seu próprio. Novamente, 
faz sentido que haja um limite superior além do qual o tamanho da família não funciona bem. 
Ironicamente, no mundo ocidental, nossas famílias são muitos pequenas para serem e" cazes na 
produção e na preparação de alimentos, assim como em outras funções. O mais tradicional lar 
familiar estendido contendo entre cinco e 15 membros era grande o su" ciente para manter de 
maneira e" caz muitas das funções que focalizamos na autossu" ciência permacultural.

Apesar dos enormes desa" os na recriação da comunidade, o interesse cada vez maior por ecovi-
las e coabitação como parte da visão permacultural representa o reconhecimento implícito do 
problema que a família nuclear é muito pequena em escala para muitos aspectos de uma vida 
ecológica. Esse problema é analisado a partir de uma outra perspectiva no Princípio 10: Use e 
valorize a diversidade. 

Zonas, setores e declives

As ferramentas de design de áreas de zona, setor e inclinação permitem-nos organizar informa-
ções sobre a área em padrões úteis e fornecem um ponto de partida para um plano de conceitos 
geral. Também ajudam a responder questões relativas à localização de novos  elementos pro-
gressivamente introduzidos em uma área. 

Zonas de permacultura são áreas mais ou menos concêntricas de intensidade de uso, que des-
crevem o poder e a e" ciência das pessoas que trabalham a partir do ponto focal (uma morada). 
Quanto mais próximo do centro, mais e" ciente e intensivo o nosso uso da terra; quanto mais 
longe estivermos, mais devemos depender de elementos autossustentáveis que requerem pou-
co insumo de nós e, geralmente, produzem menos para nós. “Começar pela porta dos fundos” 
adverte-nos de não incorrer no erro comum de “dar um passo maior que a perna” ao desenvol-
vermos uma área. Se levarmos nossas atividades para muito longe e muito rapidamente, em-
bora o território imediato não esteja organizado e funcionando bem, veremos nossas energias 
se dissiparem. Na maioria das situações, espalhar algumas sementes de vegetais, um pouco de 
água e algum composto em um gramado não oferece rendimento algum; o mesmo esforço e 
os mesmos recursos podem criar uma horta pequena, porém produtiva, em um canto do gra-
mado. 

Embora as zonas sejam concebidas como concêntricas, isto jamais é assim na prática. Declives, 



233

PRINCÍPIO 7

Figura 21: Zonas conceituais a partir da intensidade de uso em torno de uma habitação rural

solo, aspecto e infraestrutura, tudo isso faz com que determinadas zonas encolham ou se expan-
dam. Mesmo a ideia de que cada zona é uma faixa contínua em torno da zona mais interna não 
necessariamente funciona no terreno. O desenvolvimento de Melliodora faz uso especí% co do 
conceito de zoneamento, mas não é concêntrico em virtude da natureza da área e dos efeitos 
das divisas de propriedade. 

Vale conceber cada zona como caracterizada por um conjunto particular de plantas e animais, 
estratégias de manejo e estruturas. Isto é útil no âmbito de um contexto biorregional e cultural, 
mas talvez precise ser consideravelmente variado em outros contextos. É um erro transformar 
em uma planta esse simples conceito de design para organização de uma  área.

A Figura 21 ilustra as zonas de permacultura descritas de maneiras relevantes às regiões do sul 
australiano com precipitação moderada (450-1000 mm). 
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Zonas e escala

Cada zona consecutiva de permacultura não somente é mais distante da casa, mas, por implica-
ção, é também maior em área. O quão grandes são essas áreas, assim como sua natureza espe-
cí& ca, é uma questão de métodos de design que irão variar de acordo com o ambiente e o con-
texto, e não princípio. Entretanto, é útil explorar como essa ferramenta de design permacultural 
amplamente usada e diversamente aplicada pode ser melhor entendida como um passo em 
direção a uma linguagem de padrões para o design de áreas de permacultura. 

Alguns designers de permacultura dividem qualquer propriedade, até mesmo um quarteirão 
urbano, em cinco zonas nocionais de permacultura. Embora em um sentido geral talvez seja 
relevante dividir propriedades em diferentes zonas de algum tipo, creio ser mais útil conceber 
as zonas de permacultura como zonas de uso da terra que se relacionam a escalas físicas parti-
culares. As hortas de alimentos da Zona 1 variam substancialmente em tamanho. Uma horta de 
alimentos pequena e intensiva pode ter 10 m2, ao passo que um sistema intensivo e amplo pode 
chegar até 1000 m2. Do mesmo modo, o tamanho de fazendas comerciais varia sobremaneira, 
de negócios de horticultura intensiva, que produzem ervas e especiarias, tão pequenos quanto 
um hectare, até propriedades de cultura em massa de 1000 hectares, ao passo que a criação de 
gado em terras de pastagem e a silvicultura podem incluir outras duas ordens de magnitude.

Ao reunirmos essas escalas por ordem de magnitude, conforme mostrado na Figura 22, po-

Figura 22: Escalas de uso da terra.
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demos observar que a horticultura cobre uma faixa de escala tão grande quanto a lavoura. As 
estratégias, os métodos e a tecnologia relevantes em uma ordem de magnitude na  escala não 
necessariamente são úteis em outra. Por exemplo, seria incomum se estratégias de controle de 
ervas invasoras em um plantio comercial de 10 hectares fossem aplicadas a uma propriedade de 
cultivo e pastoreio de 100 hectares. Na verdade, os cultivos e as pastagens do agricultor podem 
bem ser os inços do horticultor comercial. 

A maior parte dos alimentos cultivados na Austrália é produzida em propriedades que variam 
de 10 a 1000 hectares. Embora os princípios da permacultura possam ser aplicados ao manejo 
da terra em todas as escalas, um dos efeitos globais da aplicação desses princípios é a ênfase às 
imensas oportunidades na escala da horticultura em vez da agricultura (ver “Escala de perma-
cultura” no Princípio 9: Use soluções pequenas e lentas).

É comum desacordos quanto a estratégias e técnicas de horticultura e manejo da terra esta-
rem baseados em mal-entendidos quanto à escala. Como consultor, geralmente me perguntam 
como controlar amoreiras-silvestres ou como plantá-las, como se as técnicas apropriadas fos-
sem independentes de contexto e escala. Ao considerar a profusão de métodos e técnicas de 
plantio, até mesmo a diferença entre 10 m2 e 100 m2 pode ser crítica para o sucesso ou fracasso. 
Nesse contexto, as zonas de permacultura oferecem uma ferramenta de escala útil para agrupar 
não apenas espécies, mas também estratégias e técnicas, conforme a intensidade de uso e a área 
de terra requerida. Com o tempo, deve ser possível desenvolver algum entendimento comum 
dentro de uma biorregião em particular  (e possivelmente um contexto cultural) quanto a quais 
estratégias e técnicas são apropriadas nas várias zonas de permacultura.

Pensamento linear versus pensamento em áreas  

Talvez a falta de noção de escala se deva em parte à tendência de considerarmos uma escala 
como algo linear em vez de dependente de uma área. Um plantio de 10 por 10 m é apenas três 
vezes mais comprido e mais largo que um plantio de 3,3 por 3,3 m e ainda é 10 vezes maior em 
área. Na maioria dos sistemas de produção, é a área total que constitui o determinante crítico da 
energia e dos recursos necessários ao manejo e às produções possivelmente resultantes.25 

Em grandes escalas (1000 m2 e maiores), é raro que todo o plantio seja manejado intensiva-
mente. Pomares tradicionais, corredores animais e muitos sistemas de plantio de baixo insumo 
devem ser considerados como sistemas de Zona 2, que podem confortavelmente empurrar 
a escala de cultivos agrícolas para outra ordem de magnitude, de 10000 m2 (1 hectare). Em 
Melliodora temos uma área intensivamente manejada de 1000 m2 em torno da casa, ao passo 
que a maior parte do restante da propriedade (8000 m2) consiste em um sistema de pomar 
extensivo de Zona 2, com irrigação controlada e com animais semicon4 nados em rodízio por 
dentro dele (ver Figura 24).
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Escalas ótimas de produção e crescimento

Para qualquer sistema de produção em particular e qualquer conjunto de técnicas, há uma esca-
la ótima para melhor produtividade e estabilidade, como também simplicidade de manejo. Um 
signi& cativo aumento (ou diminuição) na escala de operações irá exigir um salto para um sis-
tema de produção e um conjunto de técnicas diferentes. Uma vez estabelecido o investimento 
no novo sistema de produção, o crescimento em escala é acelerado até o novo tamanho ótimo. 
Além desse ótimo, o crescimento & ca lento novamente.

Consideremos um horticultor entusiasta e capaz que vende excedentes de uma horta intensi-
va, que é mantida fértil com pilhas de compostagem feitas à mão. O sucesso inicial leva a uma 
rápida expansão no número de pilhas de compostagem e a venda de vegetais orgânicos de boa 
qualidade em um mercado local. No entanto, além de uma escala ótima & ca mais difícil produ-
zir compostagem su& ciente. Pesquisas sugerem algumas estratégias possíveis:

 • arrume uma camionete e uma bobcat* para recolher e revirar pilhas grandes de 
compostagem;

 • alugue um pedaço de terra bem maior, produza culturas de adubação verde com 
a ajuda de minerais de rocha e faça a rotação dos canteiros vegetais pelo terreno 
(com o auxílio de um pequeno arado mecânico); 

 • desenvolva um grande galinheiro rotacional, com o uso de uma cerca elétrica 
temporária. 

Seja qual for a estratégia escolhida, para ajudar a pagar e fazer total uso do novo equipamento, 
o horticultor expande progressivamente o plantio em cinco vezes o tamanho anterior (o que 
pode ser dez vezes maior que era o sistema pequeno em sua escala ótima). Após algumas di& -
culdades iniciais, o novo sistema se torna muito produtivo; com a demanda crescente, o cresci-
mento é novamente possível até que uma nova série de problemas apareça – talvez controle de 
plantas invasoras ou insetos ou a comercialização da produção. Outro conjunto de mudanças 
e investimentos são necessários para possibilitar a expansão. Talvez desta vez seja tudo muito 
difícil e menos sustentável; após quitar o equipamento, o horticultor decide retornar à escala de 
tamanho ótimo para a estratégia e a tecnologia atuais. 

Esse processo de desenvolvimento é como um passeio de bicicleta, subida pesada da colina, 
seguida por uma descida tranquila até o próximo vale, como ilustrado na Figura 23. Algumas 
colinas se mostram muito íngremes, e damos a volta para descer de novo a colina rumo ao 
último vale. Esse padrão de crescimento pulsante ou montanha-russa pode ser observado em 
sistemas naturais e humanos sempre que houver a energia excedente para chegar até o vale se-
guinte. É também semelhante à tendência na evolução de que as espécies gravitem em torno 
de um número limitado de soluções de design. (Ver o Princípio 12: Use e responda à mudança 
com criatividade.) 

* Pequena pá-carregadeira. (N. da T.)
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Figura 23: Escalas ótimas de produção vegetal com colinas de desenvolvimento que devem ser escaladas a $ m 

de alcançar o próximo vale ideal.

Setores 

Setores irradiam do ponto focal da área, de$ nindo a direção a partir da qual energias naturais 
externas entram na área. De longe, os mais importantes destes, nas latitudes temperadas, são os 
setores de sol, que variam consideravelmente entre o verão e o inverno, mas podem ser de$ ni-
dos precisamente (a partir de cartas solares). Outros setores – vento, fogo, chuva e inundação 
– são menos precisos. Eles se baseiam em observação local, habilidades na leitura de paisagens 
e em dados regionais. 

Cada biorregião apresenta um delineamento de setor generalizado, que é modi$ cado pela to-
pogra$ a, pelo microclima e uso da terra de cada área. O uso do conceito de setores para com-
preender e levar em conta as energias naturais que in' uenciam uma área permite-nos fazer um 
melhor uso dessas energias e tornar difusa ou de' etir a sua natureza destrutiva ocasional.
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