
PermaLab 

“O Laboratório vivo de Permacultura na FCUL” 

 

Está a nascer um laboratório vivo de permacultura (PermaLab) na FCUL, uma zona que 

convida a implementação de projetos propostos pela permacultura e sua monitorização com 

metodologias científicas. 

Este espaço resulta de uma parceria entre a HortaFCUL, o centro CE3C e a FCUL no início 

de 2016 no sentido de fomentar a colaboração entre elementos da comunidade, promover a 

investigação-ação e melhorar a HandPrint (www.handprinter.org) da FCUL. 

O PermaLab encontra-se na zona norte da FCUL, junto ao parque de estufas. 

Dos padrões para os detalhes 

A partir da observação e análise das várias características e fatores que influenciam o local, 

como a topografia, o sector solar, do vento, das fontes poluentes e dos recursos hídricos, 

elaborou-se um plano geral para o PermaLab. 

O plano geral pretende integrar as várias experiências que irão ocorrer no PermaLab tendo 

em conta as sinergias potencias entre elementos do sistema, no sentido de aumentar a sua 

exergia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Exergia). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exergia


 

  

Pequenas soluções e lentas 

A concretização do plano quer-se orgânica, evoluindo ao ritmo da energia investida pelos 

colaboradores do projeto, focada na monitorização e comunicação dos seus resultados. 

Das várias ideias e sonhos que existem para o local, atualmente estão a decorrer 3 

experiências com objetivos distintos, mas interligados: 

 

 

 



- Três irmãs 

Parceria – Doutoramento David Avelar (BEGC) e Florian Ulm (BIODIV) e Mestrado Mariana 

Ramos. Entidades: HortaFCUL, Associação Colher para Semear, Center for Econics.  

Objetivo – Perceber em que medida a complexidade do solo e culturas se relaciona com a 

produtividade do sistema e o seu desempenho termodinâmico. São testados várias 

tipologias de tratamentos do solo (terra, composto urbano, composto de acácia e relva) e de 

variedades cultivares (monocultura de milho e policultura das três irmãs. milho, feijão e 

abóbora), replicados em 16 canteiros de 2x2metros.  

Sinergias – Alimentos distribuídos pela HortaFCUL, biomassa para o compostor e 

sementes para o banco vivo de sementes HortaFCUL. 

  

 

- Compostor 

Parceria - HortaFCUL, Plant-Soil Ecology cE3c, Assessoria para a Segurança do Trabalho 

na FCUL, Equipa de Jardinagem. 

Objetivo – Fechar o ciclo orgânico da FCUL, reciclando todos os resíduos vegetais dos 

espaços verdes da FCUL até à primavera de 2017 (fase 1) e os resíduos orgânicos 

adequados dos bares e cantinas da FCUL (fase -2). Por outro lado servir de zona de testes 

de diferentes métodos de compostagem e usos dos seus produtos para eventuais 

experiências científicas. Foi planeado e construído um compostor tricompartimentado de 7m 



comprido, 2,5m de altura e 2m de profundidade, uma zona de receção de resíduos, 

adquirido um biotriturador e criada uma equipa de coordenação e manutenção.   

Sinergias internas – Recebe matéria-prima das várias experiências do PermaLab e dos 

espaços verdes da FCUL e produz composto para a experiência Tampão. 

 

- Tampão 

Parceria - HortaFCUL e CE3C 

Objetivo – Testar várias técnicas de regeneração do espaço (ex: vala e combro em curva 

de nível) e diferentes grupos funcionais e consociações de plantas autotones, com vista a 

criar uma zona tampão entre uma das estradas mais movimentadas de Lisboa (2ª circula) e 

o restante PermaLab. Explorar métodos sistémicos de monitorização da eficácia das 

soluções (ex.: paisagem sonora https://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem_sonora)   

Sinergias internas – Recebe os produtos do compostor e atenua a poluição sonora, visual 

e química recebida no PermaLab.    

  



 

Integrar em vez de segregar 

O PermaLab convida à integração na iniciativa de tod@s aquel@s que se sentirem 

motivados e tiverem ideias que queiram aplicar em rede com os restantes elementos. 

 

 

Mais informações em:  

- http://hortafcul.wixsite.com/home/permaculture-living-lab 

- https://www.facebook.com/hortafcul/ 

 

  

P’los Guardiões da HortaFCUL, 

David Avelar & Florian Ulm 

 


