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RESUMO 

 

Em período de declínio de recursos naturais por ações antrópicas, a permacultura vem como 

alternativa de manejo da terra e da natureza com aplicação de seus princípios éticos e de 

design, bem como, seus sete campos necessários para sustentação da humanidade. O objetivo 

geral desta pesquisa é analisar as relações das práticas permaculturais com ênfase em 

agroecossistemas, correlacionando com as atividade realizadas na propriedade rural Recanto 

São Miguel Arcanjo, localizada em Taquara na região metropolitana de Porto Alegre na 

Encosta Inferior do Nordeste do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com 

estudo de caso, na qual a partir da coleta de dados por experiências vivenciadas e observação 

direta sistêmica do histórico do Recanto São Miguel, buscou-se aprofundar o entendimento 

das práticas da permacultura no funcionamento do espaço. O Recanto São Miguel Arcanjo 

propõe um estilo de vida de baixo impacto ambiental, impulsionando uma nova forma de 

viver e se relacionar com a natureza, um meio de alcançar o crescimento espiritual através do 

cuidado e conexão com o ecossistema. 

 

Palavras-chave: Permacultura. Agroecossistema. Ambientes comunitários. Sustentável.  

 

 

  



ABSTRACT 

 

In this moment that the natural resources are declining due to anthropic actions, permaculture 

comes as an alternative for managing the land and nature with the application of its ethical 

and design principles, as well as its seven fields necessary for the support of humanity. The 

general objective of this research is to analyze the relationships between permacultural 

practices with an emphasis on agroecosystems, correlating with the activities carried out on 

the rural property Recanto São Miguel Arcanjo, located in Taquara in the metropolitan region 

of Porto Alegre in the Lower Hills of the Northeast of Rio Grande do Sul. It is a qualitative 

research with a case study, in which, based on data collection by lived experiences and direct 

systemic observation of the history of Recanto São Miguel, we sought to deepen the 

understanding of the practices of permaculture in the functioning of the space. Recanto São 

Miguel Arcanjo proposes a lifestyle with low environmental impact, promoting a new way of 

living and relating to nature, a means of achieving spiritual growth through care and 

connection with the ecosystem. 

 

Keywords: Permaculture. Agroecosystem. Community environments. Sustainable. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Trabalhar de forma ética o uso da terra, nos leva a buscar soluções que contemplem a 

criação de ambientes comunitários sustentáveis. Neste contexto, a Permacultura se insere 

como uma ferramenta de observação de sistemas naturais, na sabedoria contida em sistemas 

tradicionais, bem como, no conhecimento atual cientifico e tecnológico, criando assim, um 

sistema de design com ecossistemas produtivos, promovendo energia, moradia e alimentação 

humana de forma harmônica com o ambiente (MOLLISON, 1991). 

Em um despertar espiritual sobre o sentido da vida, surgiu um autoquestionamento 

sobre o que é prioridade e de que forma nos dedicamos ao tempo vital. Sem perspectivas 

futuras na carreira de uma indústria multinacional, e após ver a naturalidade no ambiente de 

trabalho de muitos entregarem seus pequenos filhos de quatro meses a escolinhas, ao 

vencimento da licença maternidade, já que a prioridade é o profissional, assim como outros 

exemplos, me impulsionaram na busca por novas possibilidades que contemplassem família, 

propósito e profissão. Em meio a este autoquestionamento, surge a oportunidade de fazer um 

curso de bioconstrução com bambu e terra crua no “Espaço Naturalmente”, no sul de Porto 

Alegre, sendo a partir desta vivência prática e teórica de dois dias que a Permacultura foi 

apresentada como uma nova forma de viver sobre o planeta Terra, onde profundamente senti 

ser este o caminho que me levaria ao pulsar do propósito de vida.  

Com perspectiva de contribuir com as práticas da Permacultura, inicia-se um sonho de 

vivenciar e multiplicar este conhecimento tradicional e atual. Após uma saturação no âmbito 

profissional no setor da indústria em um período de quatro anos, iniciou-se a contagem 

regressiva de mais dois anos de planejamento, para então cortar o cordão e ser dada a largada. 

Em fevereiro de 2014, iniciou-se a mudança de vida e saída da zona de conforto no município 

de Caxias do Sul, para o município de São Francisco de Paula, onde também ocorreu no 

mesmo momento, o ingresso na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no curso de 

Bacharelado em Gestão Ambiental, tendo como primeira morada o Instituto Arca Verde. 

Também conhecida como uma ecovila, o Instituto Arca Verde segue a ideologia 

permacultural desde o início de sua existência no ano de 2005. Ecovila é um modelo 

comunitário, no qual as pessoas que ali convivem, propõem-se a uma ideologia com as 

práticas mais vitais e ecológicas possíveis, integrando o físico e espiritual aos conhecimentos 

ancestrais e tecnologias atuais com o mínimo de impacto ambiental (SALES, 2017). Após 

finalizar o processo de voluntariado de trinta dias junto a comunidade Arca Verde, em partilha 

comunitária fui aceito como membro integrante da ecovila, onde por um período de nove 
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meses, com inúmeras oportunidades de aprendizados no dia-a-dia, vivi um coletivo dentro das 

práticas permaculturais no âmbito social, ambiental, espiritual, econômico, estrutural, 

educativo, político, bem como as interações entre estas. Em meio a permanência na Arca 

Verde, tive a oportunidade de participar em um projeto acadêmico chamado Manejo 

agroflorestal de florestas secundárias montanas por pecuaristas familiares do Núcleo 

Agroflorestal Familiar do Caconde, Rio Grande do Sul, Brasil. Nesta experiência fui 

contemplado com abertura da ótica sob as atividades práticas de manejo agroflorestal, 

legislação ambiental, acesso a materiais bibliográficos e conhecimentos tradicionais nas 

partilhas do dia-a-dia das famílias locais, onde fui carinhosamente acolhido. O referido 

projeto foi orientado pelo Professor Ricardo Silva Pereira Mello (UERGS, Tapes), que 

também oportunizou minha participação no Simpósio latino-americano – domesticación y 

manejo de recursos genéticos, com apresentação do projeto citado em formato pôster, além de 

outros três projetos em parceria com a UFRGS com temas similares. Os dois anos de 

atividades agroflorestais neste projeto orientados pelo Professor Mello, foram inspiradores e 

fortalecedores para conhecimento cientifico e prático, além da integração com a comunidade 

local. Esta interação veio posteriormente facilitar a abertura e criação da primeira Feira 

Orgânica de São Francisco de Paula, à qual tive o prazer de fazer parte. 

Ao termino do ano de 2014 houve a aquisição da propriedade, que então foi batizada 

com o nome Recanto São Miguel Arcanjo, onde a partir da experiência pessoal intencionando 

coexistir junto ao ecossistema natural de forma harmônica e abundante, iniciou-se um 

processo de harmonização e colonização visando criar um centro de educação socioambiental 

como referência de sustentabilidade comunitária e autonomia em diferentes setores que a 

permacultura nos traz. 

Na interdiciplinaridade da gestão socioambiental de propriedade rural a permacultura 

vem como uma ferramenta estrutural de sustentabilidade para criação de um sistema de design 

com equidade entre o ser humano e o ecossistema em que o mesmo está inserido. 

Possibilitando desta forma, grande potencial multiplicativo da temática para novos projetos 

que visem ambientes sustentáveis produtivos. 

A partir desta experiência pessoal será contextualizado o estudo de caso de forma 

qualitativa, frente ao universo da permacultura e sua aplicação, bem como, dos 

agroecossistemas produtivos A união destas temáticas, pode vir a demonstrar vantagens que 

oportunizam no cotidiano e nas perspectivas futuras o desenvolvimento de uma forma mais 

plena, equilibrada e integrada de viver junto a natureza. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as atividades do Recanto São Miguel Arcanjo correlacionando com os 

princípios éticos e de design da permacultura com ênfase em agroecosssistemas para 

formação de uma estrutura comunitária sustentável. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conhecer o histórico do Recanto São Miguel Arcanjo com sua missão e princípios; 

2. Compreender o significado de sustentabilidade e sua relação com as diferentes linhas 

produtivas em sistemas agrícolas; 

3. Demonstrar de que forma o Recanto São Miguel Arcanjo reproduz os princípios éticos 

e de design da permacultura em suas áreas chaves para criação de uma cultura 

sustentável; 
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3 SUSTENTABILIDADE 

 

Classificar uma atividade como “sustentável” quer dizer que ela pode ser reproduzida 

ou continuada em um futuro previsto, sendo este assunto, um tema central global que tem 

aumentado gradualmente sua importância, ao mesmo tempo que a grande parte das atividades 

humanas são nitidamente insustentáveis. A sustentabilidade ganhou maior atenção e destaque 

juntamente com o crescimento da população mundial e do consumismo desenfreado que 

demanda de recursos não renováveis como petróleo e minerais, assim como maior pressão na 

produção de alimentos pela agricultura intensiva e indústria de diferentes setores. Este novo 

olhar sobre a questão da sustentabilidade nos remete ao estudo da capacidade populacional 

global, que pode variar conforme o que se considera um padrão de vida aceitável. Questões de 

transição demográfica tem grande variação e complexidade para uma solução da equidade em 

diferentes nações do planeta, já que cada uma possui suas peculiaridades culturais, políticas e 

sociais com diferentes dados de seu crescimento populacional. Sempre que os recursos 

naturais são explorados, existem riscos dos mesmos se tornarem escassos, extintos ou ainda 

prejudicar o equilíbrio de outros ecossistemas em determinados casos (TOWNSEN; 

HARPER; BEGON, 2010). 

Definida de forma simples em maior amplitude, sustentabilidade significa que as 

atividades devem suprir as necessidades presentes, sem inibir as alternativas e necessidades 

futuras, ou seja, os recursos necessários para o futuro não devem ser esgotados para alimentar 

o consumo atual (ALTIERI, 1998).  

 

3.1 SUSTENTABILIDADE E AGRICULTURA INTENSIVA 

 

De acordo com Altieri (2012), uma série de dados mostram que a produtividade na 

agricultura intensiva e de agronegócio implicam na simplificação da natureza com a 

monocultura e pecuária sendo a base destes processos. Estes formam ecossistemas artificiais 

de constante intervenção humana com insumos agroquímicos e mudanças genéticas. 

Conforme Altieri (2012), estima-se que as áreas de cultivo ao redor do mundo já ultrapassam 

1,5 bilhões de hectares em tempos atuais, predominantemente às custas das florestas, sendo 

que as paisagens agrícolas do mundo são destinadas ao plantio de apenas 12 tipos de grãos, 23 

espécies de hortaliças e 35 espécies de frutas e nozes, ou seja, 70 espécies ocupam 

praticamente toda área cultivada atualmente no mundo. Das sete mil espécies cultivadas no 

globo atualmente, somente 120 são classificadas como importantes para alimentação humana, 
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e estima-se que 90% da ingestão de calorias venham de apenas trinta culturas afirma Altieri 

(2012). Como exposto por Townsend, Harper e Begon (2010), a domesticação de animais e 

vegetais crescem juntamente com safras muito maiores, porem o preço ambiental sai caro 

para sustentar esta alta produção de alimentos. As sementes geneticamente modificadas 

conhecidas como transgênicos, seguem como principal alternativa de aumento de produção 

com seu “pacote tecnológico” afirma Altieri (2012), que inclui o glifosato, fungicida e adubos 

químicos. A maioria dos governos mundiais promovem políticas de liberação ao uso de 

transgênicos e seu kit, argumentando aumento de produção, sendo apoiados por instituições 

do setor privado científico e favoráveis à biotecnologia com produção de alimentos humanos 

como: soja, milho Bt, algodão Bt e canola estando entre os principais, além de também ser 

destinada em grande parte a produção de ração animal e exportação (ALTIERI, 2012). 

A agroecologia questiona os processos da agricultura intensiva e traz fatores reais 

onde a transgenia é tida como agente de degradação ambiental. Segundo Primavesi (1997), 

em cada solo e microclima eram cultivadas variedades adaptadas às condições locais, na 

história global de domesticação de sementes em diferentes continentes e povos com sua 

autonomia alimentar. A autora afirma que, seguindo da Revolução Verde com a chegada de 

sementes hibridas e adubos químicos, muito mais produtivas que as tradicionais crioulas, 

iniciou-se aí, uma grande perda de variedades de sementes que por séculos haviam sido 

guardadas e cultivadas.  

Primavesi (1997) afirma que com a utilização de maquinas como plantadeiras e 

colheitadeiras o consórcio de espécies e rotação de culturas perdeu espaço para o 

monocultivo, que por sua vez gerou desequilíbrio no ecossistema trazendo pragas que antes 

não existiam, dando espaço ao DDT ou BHC ou Aldrim que eliminavam tudo. O DDT se 

tornou tão letal, que anos depois foi publicado o famoso livro “Silent Spring”, Primavera 

Silenciosa de Rachel Carlson, relatando que não havia mais passarinhos para cantar, nem 

zunido de abelhas, nem o ondular das borboletas, nada. Nesta sequência de fatos Primavesi 

(1997), conta que as pragas se recuperaram, criaram resistência e multiplicaram-se 

novamente, momento então, que a indústria apresentou os organofosforados, e outros mais, 

conforme novas resistências de insetos e plantas.  

Nesta tecnologia química mecanizada a zona rural foi entrando em êxodo, onde 

bilhões de pessoas em termos mundiais migraram nos últimos 40 anos para zonas urbanas, 

seja por falência de empréstimos para financiar as safras ocasionando a perda da propriedade 

ou mesmo por não resistir a concorrência de grandes produtores mecanizados (PRIMAVESI, 

1997). 
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Cumpre ressaltar, segundo Altieri (2012), que as consequências ecológicas dos 

cultivos transgênicos afetam também os ecossistemas de recursos hídricos e solo, além dos 

efeitos climáticos. Conforme estudos de Pimentel (1996 apud ALTIERI, 2012), as tecnologias 

que acompanham a produção transgênica como, por exemplo, o herbicida glifosato, 

confirmam sua toxidade para espécies que vivem no solo como as minhocas e 

microrganismos, incluindo também predadores como besouros, aranhas e joaninhas, assim 

como, organismos aquáticos incluindo peixes, girinos que recebem a contaminação por 

lixiviação de águas da chuva. Pengue (2005 apud ALTIERI, 2012), reforça que este herbicida 

tem pouca degradação metabólica nas plantas além de ser conhecido por se acumular em 

frutas e tubérculos, que por consequência tem sido associado a problemas respiratórios, danos 

gastrointestinais, lesões de pele e úlceras de córnea. Conforme Vivan (1998), uma floresta é 

vista como uma fonte de recursos quando conseguimos usufruir de toda madeira, 

transformando a paisagem em pastagens para pecuária, monoculturas de grãos ou pomar, uma 

vez que os padrões de agronegócio não se preocupam em questionar a sustentabilidade do 

processo em relação a extração de recursos do ambiente. 

 

3.2 SUSTENTABILIDADE E AGROECOLOGIA 

 

 Townsend, Harper e Begon (2010), define a ecologia como o estudo cientifico da 

distribuição e abundância de organismos e das interações que determinam a distribuição e 

abundância. Encarando de frente a natureza que nos envolve, como parte dela que somos, 

podemos analisar o ecossistema ao qual estamos inseridos, a fim de compreender seus ciclos e 

processos, ao ponto que as intervenções humanas venham a contribuir para seu melhor 

potencial energético produtivo (VIVAN, 1998). Segundo Primavesi (1997), a palavra 

“ecológico” tem origem da palavra grega “oikos”, que significa lugar, sendo assim, trata-se de 

uma atividade conectada as interligações dos sistemas naturais e seus elementos existentes, 

gerando equilíbrio aos ciclos naturais onde o ser humano está inserido como parte do todo. A 

agroecologia nos fornece um estudo científico metodológico e técnico de trabalho para uma 

nova “revolução agrária” com manejo de agroecossistemas sustentáveis, sendo biodiversos, 

resilientes e eficientes do ponto de vista energético, socialmente justo e com planejamento 

produtivo vinculado a soberania alimentar (ALTIERI, 2012). Como princípios básicos da 

agroecologia segundo Altieri (2012) se incluem: a reciclagem de nutrientes e energia; a 

substituição de insumos externos; aumento da matéria orgânica e da atividade biológica do 

solo; a diversidade de espécies de plantas e dos recursos genéticos no tempo e espaço; a 
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interação e unificação de culturas com a pecuária; e a potencialização das interações e da 

produção do agroecossistema. A sustentabilidade se insere na agroecologia em função da 

biodiversidade e complexidade dos sistemas produtivos, por meio de consórcios, rotações, 

sistemas agroflorestais, uso de sementes nativas e raças de animais locais, controle biológico 

de pragas, prática de compostagem, adubação verde e aumento da estabilização do solo e 

capacidade de retenção de água.  

 A agroecologia também se baseia nos sistemas agrícolas tradicionais, sendo estes, 

fonte de experiências e saberes acumuladas de agricultores que interagem com o ambiente 

utilizando sementes e insumos próprios, com diversidade de plantas em policultivos ou 

padrões agroflorestais com produtividade sustentável conforme apontado por Harwood (1979 

apud ALTIERI, 1998). Harlan (1976 apud ALTIERI, 1998) aponta altas concentrações de 

diversidade genética em agroecossistemas tradicionais, com populações de plantas adaptadas 

ao local, assim como, espécies silvestres de diferentes culturas, além da constante troca de 

sementes entre vizinhos que amplifica a variabilidade genética e resistência a doenças. 

 

3.3 SUSTENTABILIDADE E SISTEMAS AGROFLORESTAIS 

 

Já há algumas décadas, os sistemas agroflorestais vêm sendo utilizados com o intuito 

de produção agrícola sustentável. Atualmente vem expandindo-se com maior amplitude como 

forma de implementação e manejo de agroecossistemas, além de recuperação de áreas 

degradadas. Conforme Vivan (1998), os sistemas agroflorestais buscam reproduzir os extratos 

de formação florestais naturais, bem como seus ciclos ecossistêmicos, criando um ambiente 

conforme desejado, favorecendo a otimização da radiação solar, umidade e ciclagem de 

nutrientes. Segundo o mesmo autor, o zoneamento da área onde deseja-se implementar o 

sistema agroflorestal é o princípio para definir a capacidade de suporte, escolha de espécies e 

planejamento da sistematização que se deseja implementar. Em um ecossistema as trocas de 

matéria e energia são viabilizadas por uma “cooperação generalizada” (Figura 01), onde os 

limites de diferentes áreas, não são limites de separação, todos os sistemas vivos comunicam-

se uns com os outros partilhando os recursos (CAPRA, 2005 apud STEENBOCK; VEZZANI, 

2013). O autor Capra (1996 apud STEENBOCK; VEZZANI, 2013) afirma que entre os 

limites físicos e as inter-relações dos elementos presentes no ecossistema criam-se redes de 

comunicação que se auto organizam, desenvolvem-se e evoluem, conforme padrão da rede de 

reações entre ambos e seus vínculos de causa (Figura 02). 
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Figura 01 - Representação esquemática de uma rede alimentar 

 
Fonte: Steenbock; Vezzani (2013). 

 

Figura 02 - Círculos com linhas tracejadas representam os elementos; linhas contínuas, as 

relações dentro dos elementos e entre eles 

 

Fonte: Capra (1996 apud Steenbock; Vezzani, 2013). 

 

 O processo de sistematização agroflorestal não é uma tecnologia pronta para ser 

aplicada, trata-se de sistemas que continuamente estão sendo aprimorados. A partir de uma 
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longa caminhada prática e conhecimentos científicos Leme (2016), nos cita os passos para 

aplicação dos sistemas agroflorestais: 

 Serrapilheira: é o nome que se dá às folhas e galhos que caem das arvores de uma 

floresta cobrindo o solo de matéria orgânica e alimentando os microrganismos que 

decompõe e mineralizam esta matéria orgânica. A serrapilheira é o “combustível” de 

produção natural dos sistemas agroflorestais, protege o solo de lixiviação e erosão pela 

chuva e mantem a umidade e a atividade da vida no solo. Entre as principais fontes de 

matéria orgânica quando as áreas estão no estágio inicial é o plantio de capim, que 

também pode seguir sendo manejado conforme necessidade. 

 

 Dimensionando para produzir a matéria orgânica necessária: Para iniciar um plantio de 

Sistema agroflorestal é fundamental o planejamento de como será obtida a matéria 

orgânica para cobertura da linha de árvores e lavouras, dando prioridade inicialmente 

para produção de capim, além do dimensionamento para possibilitar o uso de 

máquinas agrícolas entre linhas de arbóreas. (Figura 03); 

 

Figura 03 - Dimensionamento com linha de árvores e produção de capim no SAF 

 

Fonte: Leme (2016). 
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 Selecionando o capim para cobertura de solo: Deve-se observar no entorno e na área 

de implementação a presença de capins com potencial de uso para plantio nos 

canteiros e posteriormente ser utilizado como cobertura dos mesmos, alguns capins 

como mombaça (Megathyrsus maximus) são normalmente utilizados em plantios 

adensados gerando bons resultados e até dobrando a produtividade de material de 

cobertura. Em climas mais frios é indispensável o plantio de adubação verde de 

inverno como exemplo aveia e ervilhaca (Vicia craca), que pode também proteger o 

capim mombaça da geada que na próxima estação terá vigor na rebrota após a roçada 

da cobertura de inverno. 

 

 O uso da bananeira para formação da serapilheira (Figura 04): Sendo rica em 

nitrogênio, minerais e água, o caule da bananeira cortado ao meio é colocado com a 

parte cortada em contato com o solo, produzindo adubo de qualidade, mantendo o solo 

úmido e livre de ervas e capins, sendo as folhas também cortadas e picadas para cobrir 

o solo. A bananeira é considerada a planta mais típica dos sistemas de abundância. 

 

Figura 04 - Caule de bananeira cortado para ser acamado como cobertura de solo em Plantio 

de hortaliças e pomares 

 

Fonte: Leme (2016). 
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 Renovando e promovendo o viço do verde: é fundamental manter os SAFs com todas 

as plantas sempre em renovação e verdes, sem que entrem em fase de envelhecimento, 

mantendo a transmissão de informação a todos os seres do organismo SAFs vitalidade 

e crescimento. 

 Por que manter as árvores sempre podadas (Figura 05): entre os diferentes motivos 

para constante poda em SAFs estão; 

a) O rebrote envia informação de crescimento para todo ambiente incluindo, 

microrganismos, lavouras anuais e árvores de fruta; 

b) Aumento de produção de matéria orgânica com árvores de rebrote e crescimento 

rápido; 

c) Para permitir entrada de Luz; 

d) Para que não cresçam galhos baixos de espaço de lavouras e limitar a altura de 

árvores; 

e) Para manter o consórcio corretamente espaçado. 

f) No caso de frutíferas as podas são diferenciadas e realizadas conforme 

peculiaridade de manejo da espécie. 

 

Figura 05 - Área de SAF recém podada para plantio de anuais 

 

Fonte: Leme (2016) 
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g) O planejamento do organismo lote: fazendo-se um bom planejamento de curto, 

médio e longo prazo, é possível ter produção e renda o ano inteiro produzindo 

frutas, hortaliças e grãos. Muitos fatores também devem ser considerados como, 

clima, solo, disponibilidade matéria orgânica e água para irrigação, tamanho do 

lote, pessoas que disponibilizamos para realizar os trabalhos, etc. 

Portanto, os sistemas agroflorestais são sistemas vivos sendo configurado em redes 

dentro de redes, onde ocorre os ciclos de matéria e fluxos de energia em cooperação mútua, 

movidos pela energia solar, mantendo estabilidade e até melhorando o ecossistema de forma 

sustentável (STEENBOCK; VEZZANI, 2013) 

 

3.4 COEXISTÊNCIA SUSTENTÁVEL - SER HUMANO E NATUREZA  

 

O respeito pela ecologia, o reconhecimento da natureza como organismo vivo, a nossa 

grande “Mãe Terra” que gera tudo que precisamos para nossa existência. Nas práticas 

ancestrais encontramos respostas em uma consciência espiritual, que também é chamada de 

xamanismo (ARTÉSE, 1996). Segundo Jecupé (2016), xamanismo é um conjunto de técnicas 

e saberes baseados na relação entre o ser humano e as forças da natureza. 

Conforme Jecupé (2016), podemos levar para nossa vida cotidiana a sabedoria que 

vem de nossos antigos parentes ancestrais, entre conhecimentos tradicionais das antigas 

gerações até os saberes espirituais indígenas. Jecupé (2016), descreve que pode ser observado 

em praticamente todas as culturas ancestrais, sejam do Oriente ou do Ocidente, experiências a 

partir do xamanismo conforme cultura e relacionamento com os ecossistemas onde nasceram. 

Jecupé (2016) diz que por mais complexa e tecnológica que uma sociedade se apresente, ela 

sempre estará vivenciando uma correlação com o que os antigos povos chamavam de Mãe 

Terra, uma vez que, a mesma, é dependente dos seus recursos. 

De acordo com Jecupé (2016), desde os últimos dois séculos de peregrinação Tupi-

Guarani na América do Sul, conta-se uma profecia do retorno de Tupã no despertar do 

coração dos homens, para iniciar “a quarta humanidade”, que despertaria então para 

consciência de unidade com a natureza. Segundo a tradição, Tupã é um dos nomes do Grande 

Espírito, do Sagrado Mistério, do Deus Tupi-Guarani, criador de toda emanação de vida 

(JECUPÉ, 2016). 

 

Existe uma via chamada “Apecatu Ava-porã”, que significa O Caminho do Homem 

Sagrado. É um método de aprimoramento pessoal em que a natureza e suas forças 

apoiam o ser humano em seu alinhamento, despertar e integração da consciência a 



22 

 

partir de músicas, meditações e sons apropriados. Para isso, “há que se conhecer o 

Trovão e o Vento”, diziam os antigos mestres. Nessa via, o Trovão representa o 

despertar da força interior. O Vento representa o despertar da suavidade interior. 

Para que a força e a suavidade do indivíduo floresçam, é necessário que ele conheça 

os princípios de Tupã, purificando sua consciência pela poesia direta que emana da 

natureza. Mas há que se abrir para ela. (JECUPÉ, 2016, p. 25). 

 

A decadência da cultura Tupi-Guarani e outras etnias indígenas ocorre no século XVI, 

na conquista da América do Sul por espanhóis e portugueses, marcado pela escravização, 

mestiçagens impostas, cristianização, e genocídios que ocorrem até os dias atuais (JACUPÉ, 

2016). Barros (2009) indica que se desejamos retomar uma cultura que viva o cuidado com a 

terra, a água e todos os elementos e seres vivos, somos convidados a abrir nossa memória 

ancestral até a sabedoria dos antigos povos. Para maioria das etnias indígenas o Grande 

Espírito, é o criador de tudo que existe, se manifestando através do espirito de cada animal, 

planta e elementos da natureza (BARROS, 2019).  

Na década de 70 criado pelo filósofo norueguês Arne Naess, a ecologia profunda é 

aceita como termo muito útil para reconhecer o valor intrínseco de todos os seres vivos, 

concebendo os seres humanos como parte da teia da vida e sua interconectividade (CAPRA, 

1996). Em última análise, a ecologia profunda é uma percepção espiritual onde o espírito 

humano é entendido como uma consciência no qual sente-se pertencente ao cosmos universal 

(CAPRA, 1996). 

 

Isto sabemos. todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família... 

Tudo o que acontece com a Terra, acontece com os filhos e filhas da Terra. O 

homem não tece a teia da vida; ele é apenas um fio. Tudo o que faz à teia, ele faz a si 

mesmo. (TED PERRY, 1996 apud CAPRA, 1996, s/p). 

  

O ser humano, em suas várias culturas e fases históricas, nos revela uma intuição 

segura, de que pertencemos a Terra, somos filhos da Terra, somos Terra (BOFF, 2003). 

Conforme Boff (2003), a origem da palavra homem vem de húmus, uma vez que, viemos da 

terra e voltaremos para ela formando uma mesma realidade complexa, diversa e una.  

Nicholson e Rosen (1998) relatam que o ciclo da vida humana de nascimento, 

infância, juventude, maturidade, velhice e morte na visão dos povos tribais, está diretamente 

relacionada com suas experiências diárias na natureza, seja a partir da coleta de alimentos ou 

cultivo dos mesmos, o fluxo da vida caminha de acordo com as estações do ano, nas épocas 

da seca e da chuva, nas florações e nos ventos. Cerimônias no meio social também se 

assimilam com ritual da plantação e da colheita, assim como, os rituais sagrados no 

amadurecimento humano que marcam a transição da infância para meninice, da meninice para 
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maturidade, e da maturidade para a morte (NICHOLSON; ROSEN, 1998). Frota (2017), nos 

revela que o planeta Terra para povos nativos andinos, constitui um lugar sagrado, chamado 

de “Pachamama ou Madre Tierra”. O trabalho de cultivar a terra é relacionado a um ato 

gerador, que dá a luz, que cuida e alimenta seus filhos, sendo uma comunhão profunda entre o 

povo e a terra (FROTA, 2017). 

 

Você irá também precisar limpar seus corpos e almas, pois agora eu sou parte de 

você e você é parte de mim. Se estivermos em harmonia retiraremos força um do 

outro, e caminharemos como um. Eu lhe darei as canções que você precisa para 

chamar seres espirituais e para falar com a natureza. As árvores antigas e eu sempre 

viveremos nestas montanhas, apenas a uma distância curta de onde você vive. 

Venham até mim crianças, e eu lhes ensinarei canções do poder da alma, assim, 

vocês conseguiram restaurar as conversas com todas as coisas que estão ansiosas 

que vocês falem com elas. (NICHOLSON; ROSEN, 1998, s/p). 

 

Artése (1996), sintetiza que um dos aspectos marcantes do século XX é a crescente 

desilusão com as perspectivas de realização pessoal ofertada pela sociedade tecnológica. A 

adoção do individualismo egocêntrico consumista, foi uma das formas que o homem tentou 

preencher o seu vazio, enquanto perdeu sua conexão com os ciclos da vida e de sua natureza 

(ARTÉSE, 1996). 

De acordo com Boff (2003), a ecologia vem como meio de salvação do planeta, como 

um novo paradigma de relacionamento respeitoso e sinergético com a Terra e com todos os 

seres e elementos que nela contém. A partir da ecologia, multiplica-se um despertar de 

consciência na humanidade, caracterizado por mais benevolência, mais compaixão e empatia, 

mais sensibilidade, mais cooperação, mais auto responsabilidade entre as ações humanas e a 

preservação do planeta Terra (BOFF, 2003). 
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4 PERMACULTURA 

 

Visando a criação de ambientes humanos sustentáveis, a permacultura não só é a 

unificação das palavras permanente agricultura, mas também cultura permanente 

(MOLLISON, 1991). Criada pelo biólogo australiano Bill Mollison na década de 1970 

juntamente com David Holmgren, a permacultura se difunde como uma síntese de 

conhecimento e cultura ancestral somando-se com a ciência da tecnologia moderna 

(SOARES, 1998). É um sistema de design para a criação de ambientes humanos sustentáveis 

e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza, buscando elevar o capital para futuras 

gerações e ao mesmo tempo reduzir o consumo energético” (HOLMGREN, 2007). 

Ilustrado através de uma flor (Figura 06), o sistema de design da permacultura traz em 

seu centro a ética e princípios de design, movendo-se pelas etapas chaves e evoluindo 

progressivamente em forma de aspiral, visando a criação de uma cultura sustentável 

(HOLMGREN, 2007). 

 

Figura 06 - Flor da permacultura 

 

Fonte: Impacto Ambiental (2018). 
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4.1 PRINCÍPIOS ÉTICOS E PRINCÍPIOS DE DESIGN DA PERMACULTURA 

 

Segundo Holmgren (2007), princípios éticos são mecanismos que se desenvolveram 

culturalmente, promovendo uma visão empática, menos egoísta e inclusiva, além da 

compreensão de longo prazo das consequências de nossas ações. Desta forma, os princípios 

éticos são compostos por três máximas:  

 Cuidado com a Terra (solos, floresta e água); 

 Cuidado com as pessoas (cuidar de si mesmo, parentes e comunidade); 

 Partilha justa (estabelecer limites para o consumo, reprodução, e redistribuir o 

excedente). 

Mars (2008), propõe que os princípios de design da permacultura se desenham de uma 

forma sistemática e integrada a todos elementos presentes, sejam plantas, animais, pessoas, 

rochas, assim como, o posicionamento dos componentes e sua interação com as partes. 

 

4.2 ÁREAS CHAVES DA PERMACULTURA 

 

Holmgren (2007) relata que a flor do sistema de design da permacultura mostra as 

etapas chaves que necessitam de transformação e soluções para criação de uma cultura 

permanente sustentável: 

 

Quadro 01 - Áreas chaves da permacultura e soluções associadas 

Etapas chaves da 

permacultura 
Soluções associadas 

Posse da Terra e 

comunidade 

Cooperativas e associações comunitárias; ecovilas e habitações 

coletivas; tomada de decisão por consenso e resolução de conflitos; 

título nativo; 

Manejo da terra e da 

natureza 

Agricultura orgânica e biodinâmica; agroflorestal; extrativismo; 

horticultura bio-intensiva; banco de sementes; aquicultura integrada; 

manejo holístico de campos;  

Espaço construído 

Bioarquitetura; captação de água e reuso; materiais de construção 

naturais; construção pelo proprietário; design passivo para energia 

solar;  

Ferramentas e Design passivo para energia solar; ferramentas manuais; transporte por 
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tecnologia bicicletas; reuso e reciclagem; combustível de restos orgânicos; fogão 

a lenha eficiente de baixa poluição; 

Cultura e educação 
Educação em casa e pedagogia Waldorf; leitura da paisagem; arte e 

música participativa; ecologia social e pesquisa de ações  

Saúde e bem-estar 

espiritual 

Parto em casa e aleitamento; saúde preventiva; medicina holística; 

espírito de lugar; morte com dignidade; yoga, Tai Chi, Reiki e outras 

filosofias sobre corpo, mente e espírito; 

Economia e finanças 

Sistemas locais de troca; WWOOFing; moeda local e regional; 

produtores e agricultura apoiadas pela comunidade; comércio justo; 

investimento ético; contabilidade emergética; 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Holmgren (2007). 

 

Holmgren (2013 apud TORRES, 2017) aponta que para sistematização de espaços 

permaculturais, Bill Molisson e David Holmgren criaram princípios de design universais que 

podem variar de acordo com as características do lugar. Molisson (1991) indica os princípios 

para criação de um bom design: 

 Localização relativa; projetar componentes no local adequado de forma a 

beneficiar suas necessidades bem como dos elementos vizinhos. 

 Cada elemento executa muitas funções; multiplicidade de funções através do 

posicionamento correto. 

 Cada função importante executada por vários elementos; garantia de diferentes 

alternativas de suprir uma necessidade. 

 Planejamento eficiente da energia entre zonas e setores; observação do local e 

distribuição de zonas e setores a partir da frequência de uso e conectividade dos 

processos dos mesmos. 

 Uso de recursos naturais ao invés de substâncias que poluem a natureza; 

observação de recursos disponíveis no local como esterco, pedras, areia, etc. 

 Reciclagem local de energia em sistemas intensivos; a sistematização 

permacultural deve ser planejada de acordo recursos e características locais. 

 Aceleração da sucessão natural e eficiência do sistema; ir a favor dos ciclos e 

processos naturais, potencializando o sistema. 

 Incentivo a biodiversidade; a estabilidade do sistema é baseada na diversidade, 

 Uso das bordas para aumento de eficiência; quanto mais “bordas” em estruturas 

distintas, mais biodiversidade e produtivo será. 
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Mars (2008) ressalta que um design permacultural bem sucedido, a partir da intuição e 

bom senso dos olhos do observador, cria um sistema auto gestionário em harmonia com todos 

os seres vivos da propriedade, em uma atmosfera de cooperação dos ciclos naturais. 
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5 ÁREA DE ESTUDO 

 

O Sítio Recanto São Miguel Arcanjo localiza-se no município de Taquara na região 

metropolitana de Porto Alegre, na Encosta Inferior do Nordeste do Rio Grande do Sul (Figura 

07).  

 

Figura 07 - Localização município de Taquara no Rio Grande do Sul 

 

Fonte: IBGE (2008). 

 

O mesmo está situado no Distrito de Padilha na localidade de Três irmãos, numa 

região de encosta, onde a vegetação nativa é composta de Floresta Ombrófila Densa 

Submontana (Figura 08), que faz parte do bioma Mata Atlântica, contemplando grande 

biodiversidade que propiciam habitat para dezenas de espécies raras ou ameaçadas de 

extinção como o puma, jaguatirica, gato do mato (Figura 09), cutia, tamanduá mirim, canela 

preta, etc. (CASTRO; MELLO, 2013). Porém, atualmente se mostra bastante alterada em 

consequência da colonização regional e a retirada de florestas para consolidação de roças, 

espécies arbóreas lenhosas e pecuária. 
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Figura 08 - Floresta Ombrófila Densa Submontana 

 
Fonte: Castro; Mello (2013). 

 

Figura 09 - Gato do mato (Leopardus tigrinus) registrada no Recanto São Miguel Arcanjo 

 
Fonte: Autor (2020) 
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O ponto mais elevado da propriedade é de 319m com predominância de solo argiloso, 

sendo na extremidade mais baixa com 80m de altitude, podendo ser visualizadas aflorações de 

arenito, onde também faz limite com a propriedade o Arroio Três Irmãos, afluente do Rio 

Padilha que deságua na Bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. 

Á área total da propriedade é de 11,1ha (Figura 10), onde a cobertura de solo 

correspondente a 4,3ha de Área de Reserva Legal (ARL) e Área de preservação Permanente 

(APP), sendo área consolidada de 6,8ha. 

 

Figura 10 - Contorno da área da propriedade Recanto São Miguel Arcanjo 

 

Fonte: elaborada pelo autor com base em Google Earth (2020) 

 

O Recanto São Miguel Arcanjo tem como missão favorecer o despertar de consciência 

do ser humano como um ser integral (emoção, mente, corpo, espírito), em unidade com a 

natureza, promovendo a multiplicação da sustentabilidade em suas diferentes áreas. Dentro 

dos princípios, a auto responsabilidade, o cuidar da terra, das pessoas, do ecossistema e dos 

elementos presentes no ambiente, assim como, partilhar os excedentes, a prática da economia 

solidária, cooperação, e responsabilidade socioambiental são valores praticados no Recanto. 
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6 METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata de um estudo de caso da propriedade rural Recanto São Miguel 

Arcanjo em formato qualitativo. Os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, expressando os temas abordados, sem quantificar os dados analisados, onde o cientista 

é o sujeito e objeto ao mesmo tempo em suas pesquisas (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009 apud 

TORRES, 2017). O presente trabalho propõe análise sob a forma de vivenciar os ciclos 

naturais do ser humano e do ambiente que está inserido através da permacultura, se 

reconhecendo como parte una, junto a natureza e seus próximos. A narrativa a seguir 

contextualiza o histórico evolutivo para análise e posteriormente discutir os resultados. A 

escolha do tema desta pesquisa se deu pela afinidade do assunto proposto, assim como, o 

propósito de inspirar novos agentes multiplicadores da temática através das práticas 

desenvolvidas e do bem viver sustentável em harmonia com o ecossistema que se está 

inserido. 

Na perspectiva de um entendimento mais aprofundado do funcionamento do Recanto 

São Miguel Arcanjo, foram utilizadas como ferramenta de coleta de dados as experiências 

vivenciadas desde o início das atividades do espaço, bem como, a observação direta e 

sistêmica dos acontecimentos até o momento atual. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante as experiências nos anos de 2012 e 2013, em três cursos de bioconstrução e 

permacultura no Espaço Naturalmente (Porto Alegre), voluntariado nos espaços Sítio 

Capororoca (Porto Alegre), Ecosítio Nova Terra (Maquiné) e finalmente no ano de 2014 a 

vivência no Instituto Arca Verde (São Francisco de Paula) com nove meses de permanência 

na ecovila tive a oportunidade de vivenciar experiências e conhecer pessoas que escolheram 

viver o ritmo de sua própria natureza prezando a sustentabilidade dos ciclos bióticos. Estes 

momentos impulsionaram em dezembro de 2014 a aquisição da área de terra e início da 

construção de um sonho, nascia então, o Recanto São Miguel Arcanjo. 

Inicialmente muitos desafios se apresentaram, uma vez que, a propriedade de 11 

hectares adquirida estava a três anos abandonada (Figura 11), e em torno de 10 anos, já não se 

manejava as áreas consolidadas de plantio e potreiro. 

 

Figura 11 - Imagem da chegada na propriedade abandonada a três anos após roçada em torno 

da casa 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Os recursos financeiros reservados foram todos investidos na compra da propriedade, 

então com a ajuda familiar e de amigos o primeiro ano foi dedicado ao desmanche de antigas 

estruturas e a reutilização do material entre tábuas, telhas e aberturas para construção de um 

pequeno “rancho”, onde foi a primeira morada.   
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Muito trabalho também foi dedicado a limpeza de diversos resíduos descartados pelos 

antigos moradores no entorno, como vidros, pilhas, louças panelas, calçados, embalagens de 

medicação e agrotóxicos, etc. Neste início de colonização e manejo da área sede, foram 

incontáveis aprendizados, que envolveram desde o manejo da água, instalação elétrica, 

carpintaria, pedreiro, e criação em pequena escala e um design permacultural, já que 

inicialmente toda área do sitio estava em regeneração de vassoural muito adensado e 

capoeiras, dificultando a visualização dos fluxos e tempo de planejamento, além da falta de 

experiência prática.  

Utilizando técnicas da permacultura no primeiro ano, a biocontrução com terra crua, 

foi aplicada em acabamentos internos na estrutura do “rancho”. Foi feito um telhado verde na 

estrutura do banheiro, onde também foi instalado o banheiro seco com compostagem dos 

resíduos em sistema de montes cobertos com serapilheira juntamente com resíduos orgânicos 

domésticos. Conforme o manejo de roçada de um antigo potreiro, o primeiro plantio e 

colheita se deu de forma reduzida a partir do cultivo de batata doce realizada pela minha 

própria mãe Olivia, e seus conhecimentos tradicionais empíricos de infância no interior de 

Bom Jardim da Serra, SC. Foi neste momento que se iniciava a paixão pelo trabalho com a 

agricultura.  

Com a intenção de criar um centro de educação e ser um canal de multiplicação da 

temática permacultural, iniciou-se uma relação de parceria com a Emater do município de 

Taquara. A partir deste momento foi ofertado o convite para o Recanto São Miguel Arcanjo 

ser propriedade modelo do município perante o “Projeto Verde Sinos”, que visa contribuir 

para preservação de áreas úmidas, nascentes e corpos hídricos da bacia hidrográfica do Rio 

dos Sinos, patrocinado pela Petrobras e coordenado pelo Comitê Sinos. Com a integração ao 

projeto Verde Sinos, foram disponibilizados diversas cursos como: Agroecologia com 20 

horas de duração ministrado por Leandro Venturin, atual coordenador do Centro Ecológico do 

município de Ipê; Plantas Alimentícias não Convencionais (PANC’s), com duração de 20 

horas e consultoria na propriedade com Valdey Knupp; Sistemas agroflorestais com duração 

de 40 horas com Namaste Messerschimdt. Foi também concedido à propriedade através do 

projeto, oito placas solares fotovoltaicas com transversor de energia, com instalação, bem 

como o projeto de geração. Também com apoio da Emater, a partir do final do primeiro ano já 

com uma ampliação da área agrícola produtiva, efetivou-se a vinculação ao Programa 

Nacional de fortalecimento da agricultura familiar (PRONAF), o que proporcionou um ano 

depois a expansão estrutural das benfeitorias da propriedade.  
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Foi a partir do ano de 2017 que o Recanto São Miguel Arcanjo certificou a produção 

agrícola como orgânica, vinculando-se à Associação Ecovida de certificação participativa, 

pelo grupo Gralha Azul Cultivadores de Agrofloresta, ao qual já fazia parte como membro 

colaborativo desde o ano de 2014.O processo de certificação, impulsionou a expansão 

produtiva e comercial da produção em pequenas feiras sazonais e entrega de produtos a 

domicílio na comunidade acadêmica de São Francisco de Paula, o que posteriormente veio a 

dar início à Feira Orgânica de São Francisco de Paula com três produtores certificados do 

grupo Gralha Azul. Alguns meses depois, após a participação do Instituto Federal de Rolante 

em apresentação na UERGS do “Projeto de circuitos curtos de comercialização 

potencializando a produção orgânica de alimentos no Vale do Paranhana”, abre- se a 

oportunidade de uma nova feira quinzenal no Instituto Federal de Rolante e posteriormente 

semanal na Casa da Colônia no mesmo município. 

 A expansão de território das feiras com produção orgânica certificada criou a 

possibilidade a partir de um convite recebido da secretaria de educação do município de 

Taquara, de iniciar um trabalho de entrega de cestas orgânicas em formato de “comunidade 

que sustenta agricultura” (CSA). A CSA se forma através da parceria e acordos entre 

produtores e consumidores, onde ambos estão comprometidos com o sistema agrícola, 

gerando condições de bem-estar na produção e distribuição de alimentos frescos. Bashford et 

al. (2013, apud TORRES 2017) aponta que a comunidade consumidora se torna 

“coagricultora” e corresponsável juntamente com o agricultor em uma relação de confiança 

mútua pelos riscos, benefícios e flexibilidades associados a produção, uma vez que, os 

alimentos produzidos são divididos entre produtor e consumidores. 

Dentro da observação integral dos fenômenos holísticos na propriedade em estudo, as 

práticas espirituais englobam a utilização de meditações, ecologia profunda no cotidiano das 

atividades, cursos e aplicações de Reiki, utilização de instrumentos musicais, mantras e ervas 

medicinais para manutenção do equilíbrio entre elementos presentes no ambiente, além de 

ritos de preces realizados, focalizando sempre a gratidão por toda abundância de geração da 

Terra e força da energia do sol que permitem a vida no planeta se manifestar. 

As interpretações dos resultados obtidos a partir das experiências no Recanto São 

Miguel Arcanjo são expressas na flor da permacultura, fazendo a leitura das áreas chaves 

juntamente com a ética e princípios de design, desde o cuidado com a terra, com as pessoas e 

consigo próprio, até a partilha justa dos recursos excedentes, onde cada elemento esta 

interconectado gerando benefícios mútuos. 
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7.1 POSSE DA TERRA E GOVERNANÇA COMUNITÁRIA 

 

Mesmo que inicialmente a aquisição da terra foi realizada de forma individual, a 

interação coletiva e comunitária sempre esteve presente em diferentes formatos. Com apoio 

de familiares e amigos na limpeza, harmonização e estruturação do espaço (Figuras 

12,13,14,15,16,17,18,19 e 20).  

 

Figura 12 - Limpeza da área 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Figura 13 - Limpeza da área 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 14 - Mutirão com amigos para desmanche de casa antiga 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Figura 15 - Mutirão com amigos para desmanche de casa antiga 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 16 - Mutirão com amigos para desmanche de casa antiga 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Figura 17 - Mutirão com amigos para desmanche de casa antiga 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 18 - Mutirão com a família para estruturação do espaço 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Figura 19 - Mutirão com a família para estruturação do espaço 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 20 - Mutirão com a família para estruturação do espaço 

 

Fonte: Autor (2020) 
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 Também houve interação com diferentes associações, mutirões de redes de apoio, 

troca de saberes e sementes com antigos moradores locais, visitas do coletivo educador da 

secretaria de educação do município de Taquara com professores das redes municipais e 

estaduais, encontros de meditação e cursos holísticos. A certificação orgânica da produção 

agrícola através da Rede Ecovida se deu através da vinculação ao grupo Gralha Azul de 

cultivadores de Agrofloresta. Composta por unidades produtivas familiares o grupo Gralha 

Azul cumpre roteiro de visitações periódicas em todas as propriedades envolvidas na 

certificação participativa, o que potencializa as trocas de experiências e informações, assim 

como a transparência no formato de trabalho. Outra rede de apoio pertencente chama-se “La 

Negra”, formado por um grupo de pessoas que em boa parte dos seus integrantes migraram de 

zonas urbanas para áreas rurais, vislumbrando melhor qualidade de vida, sustentabilidade e 

soberania alimentar, uniram-se para fortalecer o movimento de transição, estruturação, além 

de inúmeras outras trocas. Desta última rede citada, surge também o grupo Jaracatiá, com 

objetivo de certificação da produção agroecológica das unidades de produção, fato 

consolidado em junho de 2020.  Atualmente o Recanto são Miguel Arcanjo desvinculou-se do 

Grupo Gralha Azul, mantendo seu vínculo junto à Ecovida com a vinculação ao grupo 

Jaracatiá, ao qual periodicamente são realizadas as reuniões e visitações. 

 

7.2 MANEJO DA TERRA E DA NATUREZA 

 

 Desde a posse da propriedade Recanto São Miguel Arcanjo, a evolução do manejo da 

terra e da natureza demonstrou seus resultados conforme aumento das áreas manejadas com 

roçadas e retiradas de carrinhos de pedras, disponibilizando expansão da zona de horta e 

consequentemente da produção de alimentos. Inicialmente com as singelas colheitas de raízes 

e tubérculos (Figura 21) que evoluíram para produção em maior escala da hortifruticultura, 

conforme adaptação da forma de manejo e sistematização da produção (Figuras 22 e 23).  
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Figura 21 - Primeira colheita de batata doce 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 22 - Evolução na produção hortifruticultura com expansão de áreas agricultáveis 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 23 - Sistematização na produção de hortifruticultura com maior largura de canteiros e 

instalações de irrigação e sombrite 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 As diferentes estações do ano remetem a métodos de cuidados também diferentes, uma 

vez que a falta de água e sol, bem como o excesso são prejudiciais e exigem implementação 

de recursos que viabilizem a produção. Desta forma, foi realizada a cobertura de metade das 

áreas dos canteiros com sombrite 50% para hortaliças (Figura 24) mais sensíveis a intensa 

incidência solar do verão, o que permitiu a frequência de plantio de novas mudas mesmo em 

dias de grande insolação.  
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Figura 24 - Sombrite 50% cobrindo área de canteiros para minimizar incidência solar 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Como alternativa de irrigação depois de vários testes, o gotejamento por mangueiras 

(Figura 25) se mostrou a melhor opção na economia de água, baixo custo de implementação, 

no benefício de sanidade das plantas, por não proporcionar impacto das gotas em área foliar 

das hortaliças, como ocorre com a utilização de aspersor gerando a proliferação de fungos 

prejudiciais. O recurso de água utilizado para consumo e irrigação é proveniente de uma fonte 

natural de água, sendo bombeada com motobomba de 1CV. A construção de um açude para 

uso na irrigação foi efetivado no ano de 2020, onde futuramente será instalado a estrutura 

hidráulica para utilização do recurso. 
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Figura 25 - Irrigação por mangueiras de gotejamento 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 No que se refere a adubação, os insumos utilizados são fosfato natural, cinza, calcário, 

esterco e biofertilizantes em zona de raiz, usados moderadamente conforme necessidade e 

interpretação da análise de solo feita em laboratório. Percebe-se que uso de esterco de galinha 

e gado somado com a aplicação do biofertilizante de zona de raiz no ato do plantio estimulam 

o crescimento acelerado e vigoroso das mudas. Outro fator utilizado que segue a agroecologia 

bem como sistemas agroflorestais é a cobertura das áreas com serrapilheira, os canteiros bem 

cobertos com palhadas (Figura 26) e material de poda triturado mantem a umidade e protege a 

microbiota do solo, evita lixiviação pela chuva, gera matéria orgânica e nutrientes que 
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facilitam o controle biológico do micro ecossistema implementado, devido à falta de mão de 

obra, algumas áreas de plantio ainda ficam sem cobertura de matéria orgânica. 

 

Figura 26 - Canteiro coberto com palhada 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 O banco de sementes próprias é de máxima importância na autonomia de produção 

gerando diversidade genética entre diversas espécies cultivadas priorizando o resgate de 

sementes crioulas (Figuras 27, 28 e 29). Esta prática é realizada no Recanto São Miguel que 

também busca promover a troca de variedades cultivadas entre produtores guardiões de 

sementes.  
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Figura 27 - Sementes de milho crioulo para banco de sementes 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 28 - Sementes de amendoim crioulo para consumo e banco de sementes 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 29 - Sementes de feijão Mouro para consumo e banco de sementes. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

7.3 ESPAÇO CONSTRUÍDO 

 

 A primeira moradia do espaço foi construída a partir de material reutilizado 

desmanche de uma antiga casa de madeira onde se residiu por dois anos (Figura 30).  

 

Figura 30 - Primeira estrutura construída. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 O telhado foi feito com telhas de barro, sendo o banheiro com telhado vivo (Figuras 31 

e 32), nas paredes, aberturas e assoalho foram utilizadas as tábuas da antiga casa. 
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Figura 31 - Colocação de telhas de barro com família e amigos 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 32 - Telhado vivo 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Nas colunas internas foi aplicado a técnica de bioconstrução com terra crua, areia, 

palhas de milho e água para acabamento, a maioria dos materiais provindos do local. Entre 

todos os processos de construção houve a contribuição na mão de obra de vários amigos e 

familiares (Figuras 33 e 34). 
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Figura 33 - Técnica de bioconstrução aplicada na primeira moradia. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 34 - Preparação do barro para bioconstrução. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Com a expansão da produção agrícola oportunizou-se a realização de financiamento 

rural para ampliação da estrutura que comportasse as necessidades de trabalho e moradia 

(Figura 35). A estrutura projetada pelo proprietário teve o cuidado de analisar as posições 

solares, para que no inverno quando o Sol esta mais ao norte, a luz solar acesse os cômodos 

mais utilizados como o quarto e sala, além de priorizar duas aberturas para cada cômodo para 

circulação de ar e iluminação solar. A escolha da posição da casa se deu por questão de 

segurança no afastamento da mesma da estrada de acesso, assim como, pelo local seco sem 
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fluxos hídricos intermitentes, ótima circulação de ar, corta vento florestal no lado sul, além de 

uma bela vista para o vale com face oeste. 

 

Figura 35 - Estrutura construída para trabalho e moradia 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Na mão de obra utilizada, o proprietário foi o auxiliar do carpinteiro contratado que 

reside nas proximidades da comunidade. Os materiais utilizados na construção foram 

adquiridos de madeireira e ferragens locais, exceto as aberturas que já eram usadas e foram 

recicladas e reaproveitadas. Também o proprietário realizou as instalações elétricas, 

hidráulicas e pintura interna da estrutura construída. Nas instalações do banheiro o sistema de 

banheiro seco (Figura 36) foi construído com rotação de galões que posteriormente é 

manejado, onde os resíduos juntamente com a serragem utilizada de cobertura são depositados 

na composteira, onde também se destina os resíduos orgânicos domésticos, sendo ambos, 

cobertos com serapilheira para produção de húmus.  

 

Figura 36 - Banheiro seco 

 

                    Fonte: Autor (2020). 
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 As águas cinzas provenientes do banho cozinhas e usos em geral são canalizadas em 

área de jardim filtrante com plantas como inhame e taioba, que auxiliam na filtragem e 

devolução da água servida para o ambiente, o uso de sabões biodegradáveis é constante nas 

diferentes formas de uso cotidianas.  

 A construção da estrutura de um galpão de dois andares com madeiras provenientes do 

desmanche da primeira casa citada anteriormente foi construída em parceria com amigo e 

após fechado com costaneiras adquiridas em serraria local (Figura 37). 

 

Figura 37 - Galpão de dois andares construído 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Também foi construído em mutirões com material local e técnica de solo cimento a 

escadaria de acesso do espaço (Figuras 38, 39 e 40).  
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Figura 38 - Mutirão para construção da escadaria 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 39 - Mutirão para construção da escadaria 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Figura 40 - Escada de acesso a sede principal finalizada 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 O trilho de subida para os veículos foi também realizado com mutirão desde a coleta 

de tijolos de arenito descartados na pedreira do município, até o assentamento dos mesmos 

(Figura 41). 

 

Figura 41 - Trilho de acesso para veículos construído e mutirão 

 

Fonte: Autor (2020). 
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7.4 FERRAMENTAS E TECNOLOGIA  

 

 Nos trabalhos realizados inicialmente no manejo da terra foram utilizadas ferramentas 

manuais como foice, facão, enxada, pá, machado, serrote e carrinho de mão. Após a limpeza 

das áreas e a retirada de tocos maiores a roçadeira pode ser utilizada. Apenas no término do 

segundo ano foi adquirida uma moto serra que facilitou as podas e preparação de lenhas.   

 Em termos de geração própria de energia, as placas fotovoltaicas solares (Figura 42) 

tem gerado uma média mensal de 100kWh suprindo 60% do consumo médio de energia da 

propriedade.  

 

Figura 42 - Placas fotovoltaicas 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 No ano de 2018 o recanto são Miguel foi contemplado com a doação de um 

desintegrador para triturar material de podas que posteriormente é utilizado como cobertura 

de canteiros. Ao final do ano de 2019 com uma parceria de investimento foi possível adquirir 

um micro trator Yanmar TC11 (Figura 43), viabilizando a otimização do preparo de áreas 

agricultáveis e acelerando o processo produtivo. 
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Figura 43 - Micro trator Yanmar TC11 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Outro ponto a se abordar, utilizando como ferramenta tecnológica, a internet é de 

grande importância na divulgação dos trabalhos realizados no espaço, sendo um canal de 

informação e inspiração a partir de uma cultura sensível ao convívio e conexão com a 

natureza, de forma sustentável, desde a produção agroecológica de alimentos até as práticas 

ideológicas. 

 

7.5 EDUCAÇÃO E CULTURA  

 

 Desde o momento que o Recanto São Miguel Arcanjo foi sonhado, a criação de um 

centro de educação sempre foi o objetivo principal, seguindo os princípios da permacultura. 

No decorrer das transformações do espaço, a partir do ano de 2018, foi recebida a primeira 

visita do projeto Coletivo Educador Ambiental de Taquara vinculado à secretaria de educação 

do município. Nesta ocasião foi recebido em torno de 20 pessoas na maioria professores da 

rede escolar municipal e estadual, além de representantes do projeto, secretaria de educação e 

da Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT). Posteriormente o Coletivo Educador 

Ambiental veio novamente com os professores do município de Portão com os mesmos 

representantes das entidades citadas anteriormente (Figuras 44 e 45). Ambas visitas tiveram 

duração dos períodos de manhã e tarde, com intuito de conhecer o trabalho realizado no 

Recanto São Miguel Arcanjo, a partir da perspectiva de habitações sustentáveis como 
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temática educacional gerando diálogos de aprendizados mútuos, assim como, realizar as 

reuniões periódicas da coordenação do projeto. 

 

Figura 44 - Coletivo Educador do município de Portão em visitação ao Recanto São Miguel 

Arcanjo 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 45 - Coletivo educador do município de Portão na área de horta do Recanto São 

Miguel Arcanjo 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Outro convite recebido para apresentação do Recanto sobre o tema de habitações 

sustentáveis foi realizado na sede da FACCAT também vinculado ao Coletivo Educador, 
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porém, neste encontro estavam presentes em torno de 30 professores que interagiram por toda 

apresentação que durou em torno de duas horas (Figura 46).  

 

Figura 46 - Apresentação do Recanto São Miguel Arcanjo com tema habitações sustentáveis 

na FACCAT para coletivo Educador 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

7.6 SAÚDE E BEM-ESTAR FÍSICO E ESPIRITUAL 

 

 Com olhar diário para dentro de si, interagindo com o ambiente e comunidade, temos 

o reflexo do universo que habita em nosso interior, sendo a partir de vivências com a natureza 

a qual estamos integrados, com observação, perseverança e sensibilidade, que temos a 

oportunidade de receber o aprendizado do autoconhecimento e respeito mútuo com a Mãe 

Terra. Esta escolha proporciona, tanto ao meio comunitário, quanto junto aos fluxos dos 

elementos naturais presentes, a geração de uma vida naturalmente abundante, plena de 

aprendizados e valores que refletem em nossa interação com o todo.  

 A escolha de trabalhar e se alimentar com produtos orgânicos a partir de um manejo 

ecológico fortalece a saúde trazendo nutrição, aumento do sistema imunológico e 

conscientização ambiental. Estas são algumas das motivações do trabalho realizado. Neste 

contexto a ecologia profunda trabalha a sensibilidade do olhar e sentir, onde vemos cada 

elemento presente na natureza como um organismo vivo e sagrado, incluindo o próprio ser 

humano. Este olhar sob a natureza e o próprio homem como natureza, manifesta a empatia, 

respeito, e indagação do motivo de existência de cada elemento presente, desta forma o 
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homem entra em seu fluxo natural abundante e sincronizado com os demais elementos do 

ecossistema, onde cada um cumpre seu propósito. 

 Também o uso de ervas medicinais é frequente em diferentes necessidades do cuidado 

físico e espiritual. 

 O uso de práticas holísticas como os cursos e aplicações de Reiki, meditações, 

instrumentos musicais intuitivos e, mantras, são frequentes no Recanto, assim como, 

encontros com o grupo espiritual Portal Universalista de Cura Alternativa Maria de Nazaré ao 

qual se é sócio participante (Figuras 47,48 e 49). 

 

Figura 47 - Curso de Iniciação em Reiki 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 48 - Encontro de meditação Om Chanting 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 49 - Encontro com grupo espiritual Portal Universalista Maria de Nazaré 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

7.7 ECONOMIA E FINANÇAS  

 

 As experiências com as feiras orgânicas nos municípios de São Francisco de Paula e 

Rolante, foram os primeiros retornos financeiros contínuos semanais gerados com a produção 

agrícola do sítio (Figuras 50 e 51).  

 

Figura 50 - Feira orgânica de São Francisco de Paula 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 51 - Feira ecológica de Rolante  

 

Fonte: STAR (2018).  

 

 A introdução do sistema de CSA (comunidade que sustenta agricultura) com a entrega 

de cestas à domicílio ocorreu paralelamente às feiras, que com o aumento de demanda, 

naturalmente levou a saída do modelo de feiras para o foco na entrega das cestas. Atualmente 

são 27 famílias que participam do sistema de CSA com cestas a domicílio conforme produção 

disponível da estação, variando semanalmente os itens que compõe a cesta que em média 

contabiliza sete produtos entre hortaliças, tubérculos, raízes, grãos e frutas (Figuras 52 e 53).  

 

Figura 52 - Preparação das cestas orgânicas no Recanto São Miguel Arcanjo 

 

Fonte: Autor (2020) 

https://noticias.startelecom.com.br/web/site/noticia/37
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Figura 53 - Cesta orgânica entregue na CSA do Recanto São Miguel Arcanjo 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

 A comunicação com as famílias consumidoras da CSA ocorre semanalmente em grupo 

de WhatsApp na descrição dos itens da cesta da semana com valores correspondentes, 

presando sempre a transparência dentro de uma economia ética e solidária com preços justos. 

Também é disponibilizado no canal de comunicação do grupo informações nutricionais e 

medicinais de plantas alimentícias não convencionais (PANCs), receitas, fotos das áreas 

produtivas, informações sobre agricultura convencional e orgânica, etc. 
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8 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A partir das experiências e resultados obtidos é visto com clareza a necessidade da 

integração de novos parceiros e moradores ao Recanto São Miguel Arcanjo, visando à criação 

de um modelo coletivo comunitário com objetivos em comum. Dentro desta perspectiva, 

estão sendo realizadas ações de voluntariados sazonais, podendo assim, vir a se tornar 

membros do espaço, ou ainda, dando entrada para investidores e possíveis sócios 

comunitários.  

A sistematização da produção agrícola através dos sistemas agroflorestais e do 

aumento de agentes comunitários para manejo do mesmo está dentro de um planejamento 

futuro, vislumbrando potencializar a produção agroecológica e ter maior alcance comunitário 

na expansão do trabalho realizado com a CSA. Disponibilizar aos consumidores “co-

agricultores” da CSA um calendário de visitas e eventos na propriedade a fim de estreitar o 

relacionamento entre famílias e produtor, bem como demonstração do trabalho realizado e 

transparência na forma de manejo do mesmo, promovendo sensibilização e educação 

ambiental. 

Criar possiblidades para construção de um espaço cooperativo para viabilizar a entrada 

de novos produtores orgânicos agroecológicos no sistema de CSA, ampliando a área de 

atendimentos para outros municípios. Entre os benefícios da CSA, o escoamento da produção 

com garantia de venda sem perdas por sobras ou planejamento equivocado é dos grandes 

pontos que facilita a gestão da produção. O trabalho cooperativo entre produtores orgânicos 

fortalece a rede agroecológica possibilitando expandir o escoamento da produção de circuitos 

locais para regionais 

A construção de estrutura especifica para encontros e eventos coletivos, possibilitando 

realização de cursos, oficinas, palestras, locação para eventos, além de poder atender a 

necessidade de espaço para o preparo das cestas orgânicas entregues na CSA. 

A expansão e aprimoramento do sistema de design da permacultura com elementos 

que ainda estão ausentes no momento atual é um ponto prioritário de realização futura 

visando o melhor aproveitamento energético de todos recursos disponíveis. Alguns exemplos 

deste planejamento são: Aproveitamento da água da chuva com implementação de cisterna, 

tratamento domiciliar de águas negras através de tanque de evapotranspiração, serpentina no 

fogão a lenha para aquecimento de água, piscina natural com biofiltro de plantas para uso no 

lazer e irrigação e bioconstrução de banheiro seco externo. 
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Abertura de possibilidades para criação de um espaço voltado para educação infantil 

em contra turno escolar, se utilizando da estrutura e parâmetros permaculturais para 

desenvolvimento de atividades educacionais com educadores que contemplem as 

necessidades comunitárias conciliadas com o design da permacultura e com os princípios do 

espaço.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalhar de forma ecológica o manejo da terra, nos leva a refletir em possibilidades 

que contemplem os diferentes setores da gestão ambiental para criação de ambientes 

comunitários sustentáveis. Nesta reflexão, a Permacultura se insere como uma ferramenta 

estrutural de sustentabilidade, que conduz o ser humano a expandir a consciência na 

compreensão de suas verdadeiras necessidades vitais, assim como, a abertura de visão sob a 

importância e respeito a todos elementos presentes no ecossistema. O resgate da sabedoria em 

sistemas tradicionais e ancestrais, alinhado com o conhecimento científico e tecnológico, nos 

possibilita a criação de ecossistemas produtivos, com otimização e produção de energias 

renováveis, moradia e alimentação humana de forma equilibrada com o ambiente. 

Conforme Holmgren (2007), existem inúmeras razões que impedem a disseminação da 

permacultura e que diminuíram o impacto destas soluções ecológicas nas últimas décadas: a 

cultura reducionista científica predominante em relação a métodos holísticos de pesquisa; a 

cultura consumista vendida pela mídia de um bem-estar e felicidade direcionados a prática do 

consumo; Centralização do poder político, econômico e social que perdem força e controle a 

partir da geração de autonomia comunitária. 

Os impactos antrópicos causados em recursos naturais por pressões populacionais, 

extração de recursos, conflitos étnicos e migratórios, além de grandes empresas apoiadas por 

sistemas políticos, minimizaram a potencialidade e viabilidade de antigos sistemas tracionais 

sustentáveis desenvolvidos ao longo do tempo (HOLMGREN, 2007). Desta forma, faz-se 

necessário mobilizar um grande esforço coletivo, engajado em soluções ocasionados pelo 

excesso de consumo e descarte do modelo de vida contemporâneo (MARS, 2008). 

Contudo, é de fácil percepção a importância que o curso de Bacharelado em Gestão 

Ambiental, teve na facilitação de diferentes resultados obtidos a partir das vivencias no 

Recanto São Miguel Arcanjo. Dentre a interdisciplinaridade que esta graduação contempla é 

possível apontar as disciplinas Educação para Sustentabilidade, Legislação Ambiental, 

Biologia da Conservação, Ecologia da Paisagem, Restauração Ecológica, Uso e conservação 

do Solo, Avaliação de Impacto Ambiental, Recursos Energéticos, Psicologia Ambiental, 

Botânica e outras que estão estreitamente relacionadas com os temas e vivências deste 

trabalho. Remetendo a uma gama de ações sustentáveis e interações comunitárias que 

disseminam experiências de comunhão entre atividades antrópicas e o ecossistema que se está 

inserido, intencionando a reconciliação entre o ser humano e o planeta. 
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