
Principios da Permacultura
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Em permacultura usamos 12 principias que são as guias no processo do design.
Design é o eixo central da Permacultura, planejando habitações e experiencias
humanas integrais, ecologicas.

As doze principais são extraidas desde observações das sistemas naturais, es-
pecialmente as florestas, e uma visão holistica da ecologia.

- Observa e Interaja -toda inicia aqui, observando o sistema, entendendo
como funciona e agindo (ver como interajir com o sistema)

https://www.youtube.com/watch?v=Principios da Permacultura


- Captar e Amazena Energia - a base de todo bilogia, uso da energia,
mas energia em todos suas formas.

- Obtenha Renda - buscando um resultado positiva e produtiva todo
tempo.

- Autoregulação - aceitar e avaliar os resultados de nossas açoes e de-
cisões..... em casa, na comunidade...e ate humanidade (por exemplo Mudanças
Climaticas)

- Uso da Recursos Renovaveis e Biologicos - um parte essencial da sus-
tentabilidade, usando os recursos em forma renovavel.

- Não Produze Desperdicios - nota que não falamos a reciclar, falamos
para evitar despedicios, que evitara a necessidade reciclar.

- Planejar desde Padrões ate Detalhes - iniciar entendendo o sistema
inteira, e devagarzinho chega ate os detalhes.... uma visão mais sistemica e menos
cartesiana.

- Integrar a vez Segregar - em sistemas complexos, é os conexões entre
elementos que importa, optimizar as conexoes.

- Circulos Cortas e Pequenas - não preca depresa, a Natureza tem tem
sistemas por cada necessidade, seguir ela!

- Optimiza Biodiversidade - optimiza a diversiade, dos especes, tecnolo-
gias, pessoas, ideias.....

- Optimiza as Bordas e as Marginais - as zonas da transição entre paisa-
gems, ecologias, epoca e ideias...é onde tem mais energia e mais produtividade.

- Responde Mudanças com Criatividade - Natura é sempre mudando e
adaptando com creatividade e produtividade!



Eticas da Permacultura
Nota que antes que começamos

o design, nossas eticas determina
nassas ações e posibilidade...

Cuidar a Terra - a etica eco-
logica, nossa responibilidade por a
planeta.

Cuidar as Pessoas - a etica so-
cial - tratando todas as pessoascom
justica e respeito.

Compartilhar os Exidentes - a
etica financeira - justica e igualdade
por todas.

Agora, pensar em cada principio, buscar um exemplo em sua casa ou quintal. Em
caso que não achou um exemplo, pensar que voçe podem fazer para introduzir
um em sua ambiente. E discutir na grupo do whatsapp.

Os Fundamentos da Permacultura - David Holmgren

https://files.holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_PT.pdf
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