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“Somente quem for humilde será capaz de aprender o que não se sabe ainda.” 

(Rudolf Steiner) 

 

O conceito de sustentabilidade, muito abordado atualmente, foi cunhado em 1987, no 

Relatório Brundtland, no entanto não existem consensos no meio científico quanto à sua 

definição.  

Uma das possíveis abordagens considera o balanço energético do sistema, ou seja, a 

soma de energia gasta e da energia produzida, em todas as suas formas. Essa é uma visão 

defendida por Masanobu Fukuoka, idealizador de uma das linhas de Agricultura Natural, e 

também por Bill Mollison e David Holmgren, idealizadores da Permacultura. 

A palavra Permacultura, remete às palavras: permanente e agricultura, mas também 

possui o sentido de cultura permanente e culturas dificilmente sobrevivem sem uma ética do 

uso da terra. A natureza não precisa de uma cultura permanente, ela se modifica e sempre está 

presente em suas diversas formas. Quem precisa aprender a permanecer somos nós, seres 

humanos.  

Fukuoka, em seu livro The One Straw Revolution (A revolução do Fio de Palha), 

resumiu em poucas palavras o que é, segundo Mollison, a melhor definição de Permacultura: 

“Uma filosofia de trabalho com (e não contra) a natureza, que enfatiza a observação atenta 

para compreensão de seus mecanismos, objetivando a inserção do homem e dos animais 

domesticados no sistema natural, de forma mais harmônica”. ¹ 



Com o término da II Guerra Mundial, boa parte dos maquinários de guerra  

inoperantes foram adaptados para uso agrícola. Esse processo ficou conhecido como 

Revolução Verde e foi o estopim da mecanização e da utilização de insumos químico-

industriais na agricultura. 

Esse foi um passo decisivo para a mudança não só de uma agricultura, mas de uma 

sociedade de baixo consumo energético para uma sociedade de alto consumo energético, isso 

em uma escala global. 

 Fukuoka, em seu livro Agricultura Natural ², analisa um plantio padrão da agricultura 

de larga escala dos Estados Unidos, em termos calóricos (kcal). Ele conclui que o método de 

plantio gera menos energia do que precisa para ser produzido, em kcal por hectare.  

Essa déficit energético é ainda maior quando é levada em consideração toda a cadeia 

produtiva, desde a extração dos minérios para construir as máquinas, passando pelo 

combustível para operá-las e pelo alimento dos trabalhadores. Esse modelo de agricultura 

impera nos países que são os maiores produtores de alimentos, como o Brasil. 

Do ponto de vista econômico, quando obtêm-se alta produtividade em determinada 

safra, o preço de mercado do produto tende a cair devido ao aumento da oferta. O que pode 

desencorajar a comercialização, e em muitos casos os produtores deixam de colher, pois o 

preço de venda é inferior ao custo de colheita, desperdiçando assim grande quantidade de 

alimento e de energia por razões de mercado. Essa prática ainda é comum no Brasil. 

O sistema econômico mundial é baseado na escassez, como está escrito em qualquer 

livro de economia, no entanto, nas atuais condições socioambientais do planeta, ter a escassez 

como base da economia, é uma prática que inviabiliza a correta e justa distribuição de 

excedentes (um dos princípios da permacultura). 

A natureza, ao contrário das lógicas de mercado, trabalha com abundância: milhões de 

espermatozóides são necessários para dar origem a um ser humano, incontáveis sementes são 

dispersas para que um dia uma delas chegue a ser uma árvore adulta. Para quem olha os 

processos separadamente a natureza parece friamente competitiva, mas ao analisar o planeta 

como um sistema, temos claros exemplos de que a competição surge para dar condições para 

que o mais adaptado prospere e o sistema como um todo evolua. 

Grande parte das civilizações que se tem noticia entendiam o planeta como um sistema 

vivo, inclusive nomeando-o (pacha mama, gaia, entre outros). Partindo desse entendimento, 

aliado à atenta observação da natureza, agricultores ao redor do mundo passaram a 

desenvolver e resgatar técnicas ancestrais de cultivos consorciados, entendendo e respeitando 

o equilíbrio energético dos sistemas naturais.  



Nesse contexto, podemos citar o suíço Ernst Götsch, que reside no Brasil a mais de 28 

anos e é referência no estudo e desenvolvimento do que chamamos de Sistemas Agroflorestais 

Sucessionais (SAFs).  

Os SAFs são sistemas de plantio, que imitam o crescimento da vegetação nativa da 

região, introduzindo plantas de interesse comercial e alimentar. Todas crescerão juntas, assim 

como a natureza nos ensina.  

De forma bem resumida: as plantas com ciclo de vida mais curto (pioneiras) crescem e 

colonizam a área, criando condições para estabelecimento das plantas de ciclo de vida médio 

(secundárias), que por sua vez possibilitam o estabelecimento de plantas de ciclo de vida 

longo (primárias), para só então chegar o clímax das plantas de ciclo de vida centenário ou até 

milenar (transicionais). 

Na natureza podem ser verificadas associações específicas entre formas de vida 

(consórcios), sendo estes pesquisados e testados para aplicação nos plantios dos SAFs. As 

competições específicas que surgem, favorecem o crescimento e acumulação do sistema como 

um todo, e então entra a parte chave pra o sucesso dos SAFs: o Manejo. 

O manejo é um conjunto de ações que visa dinamizar os processos naturais e é 

composto por podas, capinas seletivas e introdução de novas espécies de interesse, que não 

estavam presentes, quando o local suportar o desenvolvimento das mesmas. O homem aqui 

funciona como um catalisador, acelerando os processos, pois o tempo da natureza é lento em 

comparação ao nosso tempo de vida. 

Com a diversificação dos plantios, os agricultores buscam resgatar a fertilidade dos 

solos através do processo de ciclagem de nutrientes e caminham, assim, rumo à segurança 

alimentar. Se o feijão não produzir bem, o produtor ainda colherá a abóbora, o mamão, o 

abacaxi, a banana, a taioba, o inhame, a cana, e o que quer que ele tenha plantado em 

consórcio, ao contrário do plantio de uma única cultura que se por algum motivo falhar, deixa 

o produtor sem alimento e sem renda. 

A segurança alimentar ajuda a diminuir as chances dos produtores abandonarem o 

campo e irem para a cidade. Grande parte dos problemas urbanos são consequências de uma 

política agrícola que prioriza um campo sem camponeses, com crescente mecanização da 

produção e expansão dos latifúndios de monocultura e principalmente pela falta de condições 

para que o produtor permaneça no campo (escolas, hospitais, capacitação e informação).  

Uma questão mais delicada é o destino das produções de larga escala, que ao contrário 

do que dizem os empresários do ramo, não serve para alimentar a população, mas sim como 

moeda de troca no mercado internacional (commodities). As nossas matas nativas e nossas 



águas estão sendo exportadas sob a forma de grãos, e esse negócio tão lucrativo interessa a 

qual parcela da população brasileira?  

 

“Destruam as cidades e conservem os campos 

e as cidades ressurgirão; 

Destruam os campos e conservem as cidades 

e estas sucumbirão.” 

Abraham Lincoln 

 

 

 

“Tudo o que falo vem do livro da Natureza.” 

Ernst Götsch 
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Quer saber mais? 

 

www.agrofloresta.net 

 

http://www.agrofloresta.net/

