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2. Resumo do Projeto 

As cidades, que surgiram da necessidade da troca, hoje tem contribuído para impulsionar descobertas, 

avanços científicos e transformações progressistas das relações sociais. Porém, com a antropização, 

eliminamos grandes ecossistemas complexos, exterminando espécies e gerando perda de biodiversidade e 

de equilíbrio no planeta, rompendo a harmonia do homem com a natureza, tornando crescimento 

desordenado e sem planejamento, agravado pelo capitalismo e o mercado imobiliário, pois passaram a 

usar a natureza de maneira predatória, gerando estruturas e resíduos que podem vir a colocar em risco à 

sobrevivência equilibrada do ser humano e sua existência. Desta forma, se torna imprescindível 

pensarmos em novas formas e possibilidades de vida, de ocupação do território, de trocas, de convivência, 

de trabalho, de moradia e tudo que for essencial para que a vida humana no planeta não seja extinta. 

Pensando nisso, nos anos 70, surge a Permacultura, termo cunhado pelos cientistas Bill Mollison e David 

Holmgren, na Austrália. A Permacultura é um sistema de planejamento e manutenção de ambientes 

humanos sustentáveis, produtivos e socialmente justos em equilíbrio e harmonia com a natureza, 

proporcionando uma forma sistêmica de se visualizar o mundo e as correlações entre todos os seus 

componentes. Desta forma, utilizando esses princípios como referência e buscando experiências práticas, 

a pesquisa mostrará que é possível outras formas de se ocupar o território, mais humana, justa e natural, 

de forma a proporcionar ao humano uma maior conexão com seu habitat primordial, a Terra. Estamos 

num tempo precioso onde o surgimento da consciência de uma eminente crise ecológica vem gerando a 

visão de um futuro próximo onde pessoas e comunidades tentam libertar-se de um sistema decadente. É 

preciso estar preparado como Arquitetos e Urbanistas para planejar tais espaços de cooperação e 

integração no meio em que se está inserido. 

 

3. Palavras-chave: Permacultura, Problemas Urbanos, Qualidade de Vida. 

4. Definição do Problema 

Projeções revelam que até 2020 a população global será eminentemente urbana, ou seja, a maioria da 

população mundial estará concentrada nas cidades, impactando a qualidade ambiental e de moradia, as 

reservas de água para consumo, o sistema energético, aumentando exponencialmente a produção de 

resíduos sólidos dentre outras questões decorrentes desta projeção. Medidas preventivas, todavia, vem 

sendo gestadas e postas em prática para minimizar os impactos de nossa urbanização. 

Investigar a origem e as ações em torno da Permacultura revela-se absolutamente oportuno e 

conectado com uma das principais questões de nossa sociedade contemporânea: a sustentabilidade. 

5. Objetivos 

O objetivo do presente projeto de pesquisa é o de investigar a origem e as ações em torno da 

Permacultura e avaliar os desdobramentos dessas ações. 

 6. Justificativa 

O planejamento de nossas cidades, baseado no lucro e no acumulo de capital tem sistematicamente 

revelado seus efeitos perversos na expansão de nossas cidades e na destruição de seus recursos 

naturais: os mananciais, as matas, a produção de resíduos sólidos, dentre outros. Investigar formas de 

reconstruir o equilíbrio do homem com a natureza torna-se urgente e prioritário. Nesta direção, é 

preciso repensar formas alternativas nos modos de habitar, ocupar o solo e de usar os recursos básicos, 
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de modo a garanti-los para as próximas gerações. Neste universo de preocupações se insere a pesquisa 

que ora pretendo iniciar. 

7. Metodologia 

Para a realização da pesquisa objeto do presente estão sendo previstas: 

- levantamento da bibliografia existente em torno da Permacultura; 

- levantamento de experiências realizadas, segundo o sistema de design para criação de 

ambientes humanos sustentáveis, conhecido como Permacultura; 

- entrevistas com envolvidos com a Permacultura no Brasil, com vistas a entender a organização e 

a logística para a realização da Permacultura. 

Para a realização desses levantamentos serão consultadas bibliotecas físicas e virtuais, bem como teses 

e dissertações de mestrado sobre assunto, revistas cientificas e visitas de campo. 

As entrevistas dar-se-ão após identificação dos principais agentes atuantes no Brasil e seguirá um 

roteiro ainda a ser definido. Essas entrevistas deverão focar a forma de organização idealizada para a 

viabilização da Permacultura e também sua logística. 

8. Cronograma de atividades do projeto 

Março e Abril Maio e Junho Julho Agosto Setembro e 

Outubro 

Levantamento 

bibliográfico. 

Levantamento de 

experiências 

realizadas, tanto 

nacionais como 

internacionais. 

Visitas de campo e 

entrevistas com os 

envolvidos com a 

Permacultura no 

Brasil. 

Organização dos 

materiais 

resultantes das 

visitas e 

entrevistas. 

Preparação da 

entrega do 

relatório final. 
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