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1. RESUMO

O  conceito  de  Sustentabilidade,  como  uma  alternativa  viável  de 

enfrentamento de problemáticas urbanas, ambientais e culturais, tem sido vítima 

do objetivo mercadológico preponderante:  obter lucro extorsivo em detrimento da 

qualidade de vida do ser humano. 

A partir da Revolução Industrial do século XVIII, o aumento exponencial de 

pessoas fora do “desenvolvimento”,  levou a população à busca incessante do 

conforto ao seu modo de vida (MOURA, 2011), reverberando em uma série de 

questões  sociais,  educacionais  e  ambientais.  O  descarte  desenfreado  gerou 

gigantescos abismos e exclusões sociais, problemas habitacionais nas cidades e 

na acentuada degradação do meio ambiente. 

No  sentido  oposto  a  esse  contexto,  enquadram-se  a  Bioarquitetura 

(conceito criado na Austrália nos anos 1970) e a Permacultura como uma direção 

palpável no processo de mudança e conscientização do ser humano em prol a 

recuperação e preservação ambiental com implicações em todas as dimensões 

sociais. 

Os australianos Bill Mollison e David Holmgren pensaram num “sistema de 

planejamento para a criação de ambientes humanos sustentáveis” (PAMPLONA, 

2006),  envolvendo  aspectos  éticos,  sociais,  culturais  e  econômicos.  É  um 

conceito que se desdobra em mudança de pensamentos e atividades que buscam 

alcançar caminhos tangíveis para o desenvolvimento em prol da sustentabilidade. 

Sendo assim, é necessária a pesquisa da viabilidade e a aplicabilidade das 

técnicas alternativas de permacultura e bioarquitetura que terão implicação direta 

nos processos educativos e beneficiarão a sociedade como um todo. 

Este trabalho pretende encontrar alternativas técnicas que possam atingir o 

maior número de pessoas.

2. INTRODUÇÃO

As reais  possibilidades de  preservação  e  recuperação do meio-ambiente 

estão intimamente relacionadas à questão ambiental, habitacional e educacional 

nas grandes cidades.  A degradação e o comprometimento  da natureza foram 

intensificadas pelo crescimento descontrolado das cidades,  de suas atividades 

industriais  de  alto  impacto  ambiental  (ROZESTRATEN,  2003)  produzindo  um 



crescimento  populacional  exorbitante  em  áreas  urbanas,  juntamente  com  o 

grande déficit habitacional. 

É nítido que a questão da vulnerabilidade sócio ambiental tem como um 

dos seus temas centrais as moradias insalubres dentro das favelas e loteamentos 

irregulares. Apesar da clara necessidade de medidas palpáveis e viáveis, como as 

técnicas permaculturais para alcance da maior parte da população é necessário 

direcioná-las e disseminá-las a todos os níveis sociais, deixando  de restringir sua 

aplicação apenas em uma elite cultural.

 

3. OBJETIVOS 

A investigação visa estudar a viabilidade e aceitabilidade social na  aplicação 

das  técnicas  de  permacultura  e  bioarquitetura  como  postura  arquitetônica  e 

entender como tornar  tais alternativas um produto viável para a sociedade. 

Conhecer,  qualitativa  e  quantitativamente  a  viabilidade,  a  influência  e  a 

aceitação no uso de técnicas alternativas sustentáveis na arquitetura, em diferentes 

níveis sociais.  

Ampliar  o  conhecimento  na  utilização  das  técnicas  permaculturais  e  de 

bioarquitetura,  e  promover  a  interação  dos  conhecimentos  arquitetônicos 

constituídos em aula com a prática científica e pesquisa aplicada. 

4. METODOLOGIA 

De forma  resumida  a  investigação  prevê  as  seguintes  atividades:  revisão 

bibliográfica  relativa  aos  temas  de  Permacultura,  Bioconstrução,  Arquitetura 

Sustentável e Habitação; levantamento de 12 projetos que usam a Permacultura e 

a  Bioconstrução  de  forma  quantitativa;  destes,  seleção  de  3  projetos  –  que 

cumpram os critérios de abrangência social e reconhecido valor científico -  para 

visita  in  loco,  levantamento  documental,  fotográfico e  posterior  cruzamento de 

dados e elaboração de quadro técnico estatístico a fim de extrair  informações 

significativas à pesquisa; elaboração de relatórios parciais, digitação de textos e 

fechamento do produto final. 

5. DESENVOLVIMENTO

Primeiramente,  será  feita  uma  coleta  de  dados  e  pesquisa  das  ações 

sustentáveis mais significativas para o embasamento  do trabalho. 



A partir da pesquisa, será executado um quadro estatístico para a avaliação dos 

dados coletados.  Essa  avaliação  pretende levantar  as  causas  do sucesso ou 

insucesso das posturas e políticas sócio-ambientais adotadas. 

Finalmente, o trabalho executado poderá embasar o direcionamento de caminhos 

viáveis  para  um  resultado  promissos  e  abrangente,  podendo  subsidiar  novas 

pesquisas e trabalhos de graduação.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Até  a  presente  data  de  inscrição  ao  CONIC-SEMESP 2013,  este  projeto, 

segundo seu cronograma, está em fase de revisão bibliográfica, portanto não 

apresenta, todavia, grandes avanços em sua pesquisa. 
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