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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a Permacultura como estratégia para realização da 

educação para sustentabilidade por meio do turismo eco-pedagógico na 

chácara Asa Branca e da implantação de um espaço permacultural na escola 

Classe Jardim Botânico. A educação ambiental e a ecopedagogia são 

processos que devem ser realizados de modo participativo, promovendo o 

conhecimento por meio de ações que proporcionem a aprendizagem ativa ou o 

aprender fazendo. A pesquisa consistiu na realização de aulas ao ar livre, com 

programas pré-definidos, estabelecidos previamente com os professores e na 

implantação de um espaço permacultural na escola classe Jardim Botânico. 

com alguns elementos de uso sustentável. Os programas trabalhados foram: 

água; terra e cerrado. Foram realizadas 29 visitas à Chácara Asa Branca com 

um número total de 413 alunos. Os elementos construídos na escola 

possibilitaram a continuidade do aprendizado, consolidando as informações 

adquiridas no turismo ecopedagógico. A utilização da Permacultura como 

estratégia para educação para sustentabilidade mostrou-se eficiente, cumpriu 

os objetivos propostos e confirmou a hipótese de que a realização do turismo 

ecopedagógico baseado na permacultura reflete bons atos para práticas de 

ocupação humana sustentáveis, promovendo atitudes voltadas à recuperação 

de áreas degradadas. De modo geral o trabalho ampliou o conhecimento dos 

envolvidos levando novos conceitos e novas práticas ao cotidiano dos alunos, 

professores e demais funcionários da escola, podendo ser considerado um 

sucesso.   

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Permacultura, Ecopedagogia, Sustentabilidade, Educação 
ambiental  
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ABSTRACT 

 
This dissertation addresses permaculture as a strategy for providing 

education towards sustainability through educational ecotourism at Asa Branca, 

small ecological farm in Brasilia, and also through a permaculture garden set up 

at the Botanical Garden Public School. Environmental education and eco-

pedagogy are processes that must be conducted with a participatory approach, 

promoting knowledge through active learning or learning by doing. The field 

work consisted of outdoor classes, with programs which were predefined in 

collaboration with the teachers. The permaculture garden also provided 

practical examples of sustainable use. Programs presented were: water is life; 

the Earth is our home; and experiences with the Cerrado (the savanna 

ecosystem surrounding Brasilia). Twenty nine visits, by four hundred and 

thirteen students, were organized to Asa Branca. Content learned at school fed 

into the on-going learning process, consolidating information acquired during 

the eco-pedagogical tourism activities.The use of Permaculture as a strategy for 

sustainable education proved to be efficient: accomplished its objectives and 

confirmed the hypothesis that tourism based on eco-pedagogical Permaculture 

produces good results for sustainable human land use and promotes attitudes 

conducive to the recovery of degraded areas. In general the work has expanded 

the knowledge of those involved, bringing new concepts and new practices to 

the daily lives of students, teachers and other school employees. It can be 

considered a success. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Permaculture, Ecopedagogy, Sustainability, Environmental 
Education  
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1.  INTRODUÇÃO 

 O consumo desenfreado, oriundo de um processo de produção 

altamente insustentável, vem causando cada vez mais diversos problemas 

para o meio ambiente, vivemos uma alarmante crise ambiental. O tema 

meio ambiente deixou de ser apenas uma mera preocupação de poucos e 

vem sendo estudado e debatido com grande ênfase, levando à discussão 

mundial os efeitos negativos causados por nós humanos. Efeito estufa, 

aquecimento global, desertificação, entre outros, são alguns problemas 

abordados pela mídia mundial. “Ecossistemas ameaçados e degradados 

deixaram de ser somente curiosidade de cientista para ocuparem foros 

como a ONU e a FAO, há mais de 20 anos” (Vivan, 1998). 

O Planeta Terra encontra-se em um momento crítico. Apesar da 

evolução rápida das tecnologias existentes, os sistemas naturais estão em 

crise. Por toda a parte, constata-se a degradação ambiental em diversas 

formas. O mundo perde bilhões de toneladas de solos férteis, anualmente. 

Os desertos continuam crescendo a uma velocidade ameaçadora. O 

abastecimento de energia e água potável para o futuro próximo está 

ameaçado, além de outros problemas generalizados que continuam se 

agravando, como as mudanças climáticas recentes ocasionadas pelo 

impacto do consumo excessivo de combustíveis fósseis (Soares, 1998). 

Entretanto, existem diversas alternativas de desenvolvimento capazes 

de perpetuar a espécie humana na Terra, entre estas está a Permacultura. 

Surgida na Austrália no início da década de 70, formulada por Bill Mollison e 

David Holmgren, esta ciência propõe métodos de ocupação humana 

sustentáveis. Esses são os métodos adotados e utilizados pela Chácara 

Asa Branca. A Permacultura ensina como pensar e planejar o terreno, de 

modo que os impactos sejam reduzidos ou até positivos, de acordo com os 

recursos locais internos (vegetação, topografia, solo,etc.) e externos (sol, 

vento, chuva e outros). 

Com a proposta de disseminar o conhecimento da Permacultura e de 

perpetuar a existência da espécie humana na Terra, a Chácara Asa Branca 
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é hoje um centro de referência em Permacultura, desenvolvendo diversas 

atividades e tecnologias sustentáveis. 

Este projeto se propõe a levar o conceito de Permacultura para os 

estudantes do nível fundamental, como mais uma forma de Educação 

Ambiental, uma educação efetiva para a sustentabilidade, de forma 

consistente e prática, por meio da realização do turismo ecopedagógico em 

uma chácara em pleno funcionamento, onde são trabalhados diversos 

elementos como construções ecológicas ou bioconstruções, uso racional da 

água, produção alimentar orgânica e ecológica, relações humanas voltadas 

para o envolvimento humano, seja com outros seres humanos ou com a 

natureza em geral.  

Pretendeu-se, com este projeto, demonstrar a importância de se 

trabalhar com os alunos a preservação e defesa do meio ambiente e 

identificar os principais problemas ambientais relativos à ocupação humana.  

Certamente um dos aspectos mais atuais e pertinentes em meio às 

questões que circundam a pedagogia e a educação num sentido amplo é a 

inclusão da problemática ambiental no dia a dia escolar, tanto por um viés 

de gestão atenta aos impactos ambientais intra escolar, quanto pela 

inclusão do tema no processo educativo, não apenas por meio das 

disciplinas diretamente afetas a este, mas também por um enfoque extra 

curricular de caráter interdisciplinar e transversal. 

É sob esta ótica, que se estabelece que a educação ambiental não deve 

ser entendida como uma disciplina curricular, mas sim uma abordagem 

transversal que amplie os horizontes da importância ambiental no cotidiano 

do ser humano e da sociedade. 

Diante da atual problemática ambiental vivida pelo planeta acredita-se 

que a transformação vem por meio do exemplo, que é ferramenta poderosa 

no processo educativo. Compreendendo que a educação é um processo 

dialógico, no qual a interação - o diálogo - com determinada realidade 

possibilita a introjeção e compreensão por parte do educando acerca do 

tema abordado. 
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  Dentre as novas vertentes da educação ambiental, a “educação em 

ação”, “aprendizagem ativa” ou “aprender fazendo” trazem uma proposta de 

imersão do educando em uma realidade específica. Uma aula interativa em 

“sala de aula ao ar livre” é uma experiência marcante, principalmente 

quando realizada em meio à exuberante natureza deste local. 

Segundo Dias (1993) a aprendizagem será mais significativa se a 

atividade estiver adaptada concretamente às situações da vida real da 

cidade ou meio, do aluno e do professor. 

 Assim o contato com soluções sustentáveis fomenta a conscientização 

à real necessidade de diferentes interpretações e leituras do contexto 

histórico presente. As sociedades que não buscarem rapidamente evoluir o 

pensamento, “ecologizando” profundamente suas ações serão aquelas que 

sucumbirão frente a um possível colapso ambiental (drásticas mudanças 

climáticas e escassez de recursos). Deste modo, investir em uma educação 

que reoriente o caminhar da humanidade é investir no futuro e se tratando 

de futuro nada mais coerente do que envolver os jovens estudantes e seus 

professores (MESQUITA, 2009). 

 

Hipótese 

A realização do turismo ecopedagógico baseado na permacultura 

promove bons ensinamentos para práticas de ocupação humana sustentáveis, 

promovendo ações voltadas à recuperação de áreas degradadas e a 

conscientização ambiental. 
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2.    OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo geral 

Utilizar a Permacultura como estratégia para realizar a Educação para a 

sustentabilidade, por meio do turismo Ecopedagógico na Chácara Asa Branca 

e da implantação de uma  unidade de Permacultural na escola classe Jardim 

Botânico.  

2.2  Objetivos específicos 

 Vivênciar a Permacultura, no Centro de Permacultura Asa Branca 

através de visita e aula interativa; 

 Proporcionar a experiência em caráter real de soluções aos 

problemas ambientais decorrentes da conduta humana, por meio 

do conhecimento de construções ecológicas, produção alimentar 

sustentável, tratamento ecológico de esgoto, aproveitamento de 

água de chuva e ocupação conservacionista de solo, atividades 

que viabilizam a sustentabilidade da ocupação humana; 

 Trabalhar as soluções ambientais por meio de atuação extra 

curricular de caráter interdisciplinar e transversal proporcionando 

um suplemento e complemento escolar para os estudantes; 

 Contribuir para a assimilação, por parte dos participantes da 

premissa base da permacultura – “Seja responsável pela sua 

própria existência”; 

 Verificar a eficiência das aulas ao ar livre; 

  Criar subsídios para a pratica de atividades ambientais na Escola 

Classe Jardim Botânico. 

 

 

 



5 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. O Cerrado   

O Cerrado compreende uma extensa área contínua nos Estados de 

Goiás, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e algums áreas próximas que se 

extendem por outros estados. Conforme Machado et al. (2004), existem ilhas 

de vegetação de Cerrado em outros domínios de vegetação, como no estado 

de Roraima, Amapá, Amazonas, Rondônia, Pará, Bahia e para o sul do estado 

de São Paulo e Paraná. 

O Cerrado é um hotspot da biodiversidade, ou seja, um dos mais ricos e 

ameaçados ecossistemas naturais (MITTERMEIER et al., 1999). A riqueza do 

Cerrado é muito maior do que se previa e muitas das suas tipologias são 

endêmicas do Brasil, enfatizando a necessidade de um maior reconhecimento 

do seu patrimônio genético (MENDONÇA et al.,1998). 

Com cerca de 204 milhões de hectares, 22% do território nacional, o 

Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão, perdendo apenas 

para a Floresta Amazônica (RIBEIRO; WALTER, 1998). É um dos biomas mais 

ameaçados do planeta devido à velocidade de conversão de áreas nativas em 

áreas antropizadas. Em apenas quatro décadas esse bioma perdeu cerca de 

50% de sua área nativa (AQUINO, 2007). 

Cada vez mais novas áreas do Cerrado são suprimidas, terras férteis e 

em topografia plana estão sendo submetidas a pressões da ocupação agrícola. 

A riqueza e a diversidade do bioma, em grande parte ainda desconhecida, 

estão sendo perdidas, junto com informações importantes que poderiam se 

usadas parra recriar as condições necessárias para o retorno do ecossistema 

inicial que foi degradado. Para Araki (2005), faltam conhecimentos sobre a 

necessidade de habitat da maioria das espécies, e os remanescentes são cada 

vez menores e pouco representativos do ecossistema original. 

O Cerrado é o segundo maior bioma do país, sendo considerado o tipo 

mais rico de savana, detentor da segunda maior biodiversidade do planeta. 

Originalmente seus 1,8 milhões de quilômetros quadrados, correspondentes a 
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22% do território nacional, eram cobertos por fitofisionomias que variavam em 

extensão, complexidade estrutural e biodiversidade (CAVASAAN et al., 2006). 

A vegetação do Cerrado, considerado aqui senso amplo, apresenta-se 

com várias fisionomias em toda sua extensão, desde formações campestres 

(campo limpo) até florestal (cerradão, mata seca  e mata de galeria). Entre 

estes dois extremos fisionômicos, tem-se uma grande diversidades de formas, 

podendo-se estabelecer uma infinidade de categorias, dependendo do critério 

que se adota. Na maioria das classificações, admitem-se como fisionomias 

intermediárias os campos sujos, os campos cerrados e a savânica, 

denominada, cerrado sentido restrito (RIBEIRO; WALTER, 1998). 
Cerrado corresponde à nomenclatura popular para as 

Savanas Brasileiras, conforme o Manual Técnico da Vegetação 
Brasileira, e as diferentes fisionomias, recebem as denominações: 
savana florestada para o cerradão, savana arborizada para o cerrado 
senso restrito e savana gramíneo-lenhosa para o campo cerrado. 
Esta variação fisionômica está associada a variações das 
características químicas do solo, climáticas e freqüência de 
queimadas. Formações mais abertas tendem a ocorrer em solos 
considerados menos férteis para a agricultura e/ou com histórico de 
incêndios mais freqüentes e os cerradões em solos mais férteis e/ou 
menos sujeitos à queimadas (Cavassan et al, 2006 p.). 

 

Além disso, é considerado o “berço das águas” pela grande quantidade de  

bacias hidrográficas originadas em seu ecossistema. Entretanto, encontra-se 

fragmentado e com menos de 3% de áreas protegidas em Unidades de 

Conservação. É um dos biomas mais ameaçados do planeta devido à 

velocidade de conversão de áreas nativas em áreas antropizadas. De acordo 

com a OnG Conservation International (2006), cerca de 57% do cerrado 

brasileiro já foram desmatados.  

Segundo Lima e Silva (2005), apesar da sua enorme contribuição hídrica 

para o país, áreas de recarga de aqüífero estão sendo desmatadas, 

convertidas em áreas para pastagens e cultivos agrícolas, impermeabilizadas 

por conglomerados urbanos, e sendo utilizadas como fontes para sistemas de 

irrigação. 
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3.2 A Educação Ambiental 

 

O conceito de Educação Ambiental varia de interpretações, de acordo 

com cada contexto, conforme a influência e vivência de cada um (MESQUITA, 

2009).  

A Lei 9.795, de 27/4/99 que dispõe sobre a educação ambiental, institui 

a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências define 

juridicamente Educação Ambiental como “o processo por meio do qual o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade" (art.1º). 

A educação ambiental deve ser um processo crítico, participativo, 

atuante e sensível que reforce o elo entre a sociedade e órgãos que atuam na 

questão ambiental em busca da conscientização e da aquisição de valores, 

comportamentos e práticas mais éticas e responsáveis em relação ao meio  

(MMA/MEC,1997).  

A educação, em sua concepção mais ampla, tem um papel relevante no 

processo de tornar viva a letra da lei e realizar as aspirações da sociedade 

(SANTOS, 2007).   

A educação ambiental é um processo muito importante na formação de 

indivíduos esclarecidos e conscientes de que o meio ambiente não é problema 

do outro, é um problema comum (JACINTHO, 2007). Cada vez mais percebe-

se a necessidade de divulgar métodos ecológicos e formas de integração, 

fazendo a conexão necessária entre todos os seres vivos. Os seres humanos 

são parte da natureza, não seus donos.  

 Segundo Tristão (2002), a Educação Ambiental é entendida, de modo 

geral, como uma prática transformadora, comprometida com a formação de 

cidadãos críticos e corresponsáveis por um desenvolvimento que respeite as 

mais diferentes formas de vida. 



8 

 

Conforme Freire (1975, p.93), muito se discute em torno de 
uma melhor definição para a introdução da dimensão ambiental na 
educação escolar. Propõem-se objetivos, princípios, estratégias e 
recomendações acerca do desenvolvimento da Educação Ambiental, 
considerando aspectos sociais, culturais, históricos e políticos que 
conduzem à destruição do meio ambiente em que vivemos e fazemos 
parte. A educação, sendo trabalhada a partir da realidade concreta 
dos alunos envolvidos, viabiliza e resgata a dimensão contextualizada 
dos conteúdos, pois os alunos são desafiados a superarem situações 
cotidianas problematizadas ao se perceberem como ser do mundo e 
como mundo, uma vez que "só existe saber na invenção, na 
reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 
homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros". 

 
Com objetivo de diminuir os danos causados pelo homem e 

conscientizar a população de que é preciso olhar para a natureza com outros 

olhos, existe a educação ambiental. Esta tem como um dos propósitos ensinar 

e mostrar novos caminhos para a utilização dos recursos naturais. (JACINTHO, 

2007) 

Sorrentino (citado em MARCON 2002, p.), afirma que: 
“Educar para o meio ambiente e educar a partir do meio ambiente 
não são propostas novas. A natureza e o meio como recursos 
educativos já eram mencionados por antepassados ilustres como 
Rousseau (1712 – 1778) e Freinet (1893 – 1966) (...) e atividades e 
reflexões voltadas à melhoria do meio ambiente e da qualidade de 
vida também são bastante antigas”. Mas como diz o autor, citando 
Novo (1985), a popularização da problemática ambiental, que já não 
é só científica, é política, já não compete a uma minoria, ela é 
patrimônio cotidiano de toda a humanidade. 

A Educação Ambiental é um processo educacional criado ao longo dos 

anos através de estudos de especialistas, com visão das necessidades do 

homem e da natureza entrelaçadas em um objetivo comum que é a 

manutenção da qualidade de vida de todos os seres do planeta. O 

desenvolvimento e a implantação de programas educacionais ambientais são 

de suma importância na tentativa de se reverter ou minimizar os danos 

ambientais. (SANTOS, 2007) 

Fica evidente que a participação e a cidadania são indissociáveis de um 

projeto transformador de Educação, e um dos seus objetivos é atingir o grau de 

participação onde os sujeitos são autônomos, através do diálogo entre ciência 

e cultura popular, e da politização da problemática ambiental em sua 

complexidade, redefinindo o modo como nos relacionamos com a espécie 

humana e as demais espécies do planeta. (OLIVEIRA, 2009) 
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A Educação, na sua visão crítica e emancipatória, busca por 
transformação social, o que engloba indivíduos, grupos e classes 
sociais, culturas e estruturas, com base para a construção 
democrática de “sociedades sustentáveis” e novos modos de se viver 
na natureza. A educação é um momento da práxis social 
transformadora, não sendo possível revolucionar a sociedade apenas 
com uma nova educação coerente com a perspectiva “ambiental”, 
mas igualmente não sendo viável fazer isto sem a mesma. 
(LOUREIRO, 2004, p. 82). 

A ampliação do acesso à Educação é uma das estratégias que pode 

contribuir para reversão do quadro de degradação ambiental atual. Espera-se 

que por meio da Educação seja possível a mudança de hábitos e valores e a 

redução no consumo que terão como conseqüências a redução da pressão 

sobre os recursos naturais (OLIVEIRA, 2009). 

A escola educa, é uma prática social; por sua vez também é co-

responsável pela sociedade. A educação ambiental é uma forma abarcante de 

educação, através de um processo pedagógico participativo que procura 

infiltrar no aluno uma consciência crítica sobre os problemas do ambiente 

(SANTOS, 2007). 

Os sistemas educacionais, em geral, são baseados em uma 

racionalidade instrumental, reproduzindo valores insustentáveis. Para introduzir 

uma cultura da sustentabilidade nos sistemas educacionais nós precisamos 

reeducar o sistema: ele faz parte tanto do problema, como também faz parte da 

solução. Por isso é necessário  uma nova pedagogia (GADOTTI, 2009). 

É indiscutível a necessidade de conservação e defesa do meio 

ambiente. Para tanto, os indivíduos precisam ser conscientizados e, para que 

esta tomada de consciência se alastre entre presentes e futuras gerações, é 

importante que se trabalhe a educação ambiental dentro e fora da escola, 

incluindo projetos que envolvam os alunos (SANTOS, 2007). 

A educação pode ser assim definida: é um processo educacional que 

prepara o individuo para perceber que as relações sociais e econômicas, 

socialmente construidas pela humanidade, devem ser justas e considerar a 

Terra a partir da finitude dos seus recursos naturais existentes (MACEDO, 

2005). 



10 

 

Sem uma educação sustentável, a Terra continuará sendo apenas 

considerada como espaço de nosso sustento e de domínio técnico tecnológico, 

objeto de nossas pesquisas, ensaios, e, algumas vezes, de nossa 

contemplação, mas não será o espaço de vida, o espaço do aconchego, de 

“cuidado” como nos diz Leonardo Boff (1999). 

 

3.2.1 A Ecopedagogia 

A história da Ecopedagogia aparece inicialmente como “pedagogia do 

desenvolvimento sustentável” num estudo realizado pelo Instituto 

Latinoamericano de Pedagogia da Comunicação (ILPEC), da Costa Rica e 

assinado por Francisco Gutiérrez (1994). Nele já se faz referência a uma visão 

holística, ao equilíbrio dinâmico ser humano e natureza e a categoria da 

sustentabilidade que são pressupostos essencial da ecopedagogia (GADOTTI, 

2009).  

A ecopedagogia centra-se na relação entre os sujeitos que aprendem 

juntos “em comunhão”. É sobretudo uma pedagogia ética, uma “ética universal 

do ser humano” (FREIRE, 1997, p.19) 

É a Pedagogia que promove a aprendizagem significativa, atribuindo 

sentido às ações cotidianas. Uma pedagogia de pergunta, democrática e 

solidária. Onde educadores/as e educandos/as buscam garantir a 

sustentabilidade de cada um de nossos atos cotidianos como seres humanos 

que compartilham com outros seres a aventura de viver neste planeta 

(GUTIÉRREZ & PRADO,1999). 

A ecopedagogia tenta conceituar sustentabilidade dando um 
novo significado que vai além da preservação dos recursos naturais e 
da viabilidade de um desenvolvimento sem agressão ao meio 
ambiente. Esse novo conceito do ponto de vista da pedagogia da 
terra implica um equilíbrio do ser humano com o universo. Desse 
modo o verdadeiro desenvolvimento humano deve compreender o 
conjunto de autonomias individuais das participações comunitárias e 
da consciência de pertencer à espécie humana. A sustentabilidade 
que se defende aqui refere ao próprio sentido do que somos de onde 
viemos e para onde vamos, portanto, somos seres do sentido e 
doadores de tudo o que nos cerca. É a própria sobrevivência da vida 
no planeta que está em jogo, ameaçada por formas de relação do 
homem consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente físico 
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que não servem mais. De certa forma essa nova visão coloca a 
humanidade diante da perspectiva de uma nova geração de hábitos. 
(GADOTTI, 2009, p.2.) 

 
Desenvolver subsídios teórico práticos necessários para essa educação 

para a sustentabilidade é tarefa de outra pedagogia complementar à Pedagogia 

da Terra, a “pedagogia da sustentabilidade” (ANTUNES, 2002). 

A ecopedagogia não pode mais ser considerada como uma 
pedagogia entre tantas pedagogias que podemos e devemos 
construir. Ela só tem sentido como projeto alternativo global onde a 
preocupação não está apenas na preservação da natureza (Ecologia 
Natural) ou no impacto das sociedades humanas sobre os ambientes 
naturais (Ecologia Social), mas num novo modelo de civilização 
sustentável do ponto de vista ecológico (Ecologia Integral) que 
implica uma mudança nas estruturas econômicas, sociais e culturais. 
Ela está ligada, portando, a um projeto utópico: mudar as relações 
humanas, sociais e ambientais que temos hoje. (GADOTTI, 2009, 
p.3) 

 
 

Assim, a ecopedagogia, como pedagogia holística, desloca-se desse 

referencial antropocêntrico, situando- se em outro campo. Ela não está voltada 

para a “formação do homem” a “paidéia” como diziam os gregos. A 

ecopedagogia é mais ampla: ela supera o antropocentrismo das pedagogias 

tradicionais e concebe o ser humano em sua diversidade e em relação com a 

complexidade da natureza. A Terra passa a ser considerada também como ser 

vivo, como gaia. Por isso, seria melhor chamar a ecopedagogia de pedagogia 

da Terra (GADOTTI, 2001). 

Conhecer e compreender as especificidades de uma dada situação 

Concreta torna-se imprescindível para todos os envolvidos em processos de 

desenvolvimento sustentável. (OLIVEIRA, 2009). 

A ecopedagogia não se opõe à educação ambiental. Ao contrário, para a 

ecopedagogia a educação ambiental é um pressuposto básico. A  

ecopedagogia incorpora a e proporciona estratégias, propostas e meios para a 

sua realização concreta. Foi justamente durante a realização do Fórum Global 

92, no qual se discutiu muito a educação ambiental, que se percebeu a 

importância de uma pedagogia do desenvolvimento sustentável e de uma 

ecopedagogia (GADOTTI, 2009).  
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 Hoje, porém, a ecopedagogia tornou se um movimento e uma 

perspectiva da educação maior do que uma pedagogia do desenvolvimento 

sustentável. Ela está mais para a educação sustentável, para uma 

ecoeducação, que é mais ampla do que a educação ambiental. A educação 

sustentável não se preocupa apenas com uma relação saudável com o meio 

ambiente, mas com o sentido mais profundo do que fazemos com a nossa 

existência, a partir da vida cotidiana (GADOTTI, 2009).  

 

3.2.2 Pedagogia Ativa e Percepção Ambiental 

A Pedagogia ativa parte do princípio de que o sujeito constrói e organiza 

o seu próprio conhecimento. Ou seja, o aprendizado se dá através da interação 

da criança com o meio e com as pessoas, onde o aluno é o centro da 

aprendizagem. O professor é um facilitador, deve oferecer atividades e 

oportunidades para que o aluno se desenvolva em suas dimensões cognitivas, 

afetiva, ética, estética e sociais. Hoje percebe-se esta Pedagogia voltando aos 

bancos escolares com algumas adaptações. 

A opção por trabalhar com a Pedagogia Ativa está nos benefícios 

educacionais que ela proporciona. Dentre estes benefícios estão: “a construção 

de conhecimentos realizada pelo próprio aluno, o desenvolvimento da 

autonomia e a formação de sujeitos mais críticos” (LEITE, 1994).  

 A percepção ambiental é uma importante ferramenta para a educação 

ambiental e para as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. A 

relação do homem com o ambiente natural é uma preocupação pertinente ao 

quadro ambiental e social na atualidade, entretanto existem interesses e 

também conceitos distintos para o estabelecimento de parâmetros mediadores 

de tais relações.  

O estudo da percepção ambiental é de fundamental importância. Por 

meio dele é possível conhecer a cada um dos grupos envolvidos, facilitando a 

realização de um trabalho com bases locais, partindo da realidade do público 
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alvo, para conhecer como os indivíduos percebem o ambiente em que 

convivem, suas fontes de satisfação e insatisfação (FAGGIONATO, 2007). 

Por meio destes estudos é possível identificar as formas precisas em 

que a educação ambiental poderá sensibilizar, conscientizar e trabalhar 

conjuntamente as dificuldades ou dúvidas que os sujeitos-atores possam vir a 

ter quando discutidas e apresentadas às questões ambientais. STRANZ (2002, 

p.230) enfatiza que a educação ambiental é um processo permanente nos 

quais os indivíduos e as comunidades tomam consciência “do seu meio 

ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e 

determinação que os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais 

presentes e futuro”. 

 

3.2.3 Educação Integral 

A Educação Integral tem como o principal objetivo a implantação de uma 

concepção de Educação  que compreenda a ampliação de tempos, espaços e 

oportunidades educacionais, por meio da realização de atividades que possam 

favorecer a aprendizagem, bem como desenvolver as competências inerentes 

ao desenvolvimento da cidadania. 

Em uma escola de tempo integral e não em uma escola dividida em turnos, 

todas as atividades são entendidas como educativas e curriculares. Diferentes 

atividades – esportivas e de lazer, culturais, artísticas, de educomunicação, de 

educação ambiental, de inclusão digital, entre outras – não são consideradas 

extra-curriculares ou extra-classe, pois fazem parte de um projeto curricular 

transversal que oferece oportunidades para aprendizagens significativas e 

prazerosas. 

A escola não é só um espaço físico. É um clima de trabalho, uma postura, 

um modo de ser. Assim, a Educação Integral considera a existência de uma 

complexa rede de atores, ambientes, situações e aprendizagens que não 

podem ser reduzidas a mera escolarização, pois correspondem às diversas 
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possibilidades, requisições sociais e expressões culturais presentes no 

cotidiano da vida (Freire, 1993). 

O trabalho pedagógico, os métodos e a organização da escola devem ter 

como referência, como ponto de partida, a prática social, isto é, a realidade 

social, política, econômica e cultural, da qual os atores da escola e da 

comunidade são parte integrante. 

A Educação Integral pode ser pensada como uma política de proteção 

social, também voltada à promoção de uma cultura da paz, em defesa das 

crianças e adolescentes, contra situações de risco pessoal e social ou 

circunstâncias especialmente difíceis, entre elas: a negligência, a 

discriminação, a exploração, a violência, a crueldade e a opressão. 

A Educação Integral faz parte de um conjunto articulado de ações por parte 

do Estado na tentativa de aplicação da Doutrina de Proteção Integral à Criança 

e ao Adolescente, que preconiza a importância do desenvolvimento humano 

em todas as suas dimensões, além da necessidade de se garantir direitos e 

oportunidades fundamentais para a população infanto-juvenil. 

 

3.3 Turismo   

O turismo compreende as atividades que as pessoas realizam durante 

suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por 

consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras. 

(OMT, 2000, p.38). 

O Turismo é realizado quando as pessoas saem do lugar onde vivem 

para visitar outros lugares para conhecer, se divertir e passear (MESQUITA, 

2009).  

O turismo é uma atividade que diz respeito essencialmente a pessoas e 

a lugares que um grupo de pessoas deixa, visita ou que nele está de 

passagem; a outro grupo, as que tornam possível a viagem e outras ainda, 

aquelas com as quais cruzará pelo caminho (PEARCE, 2003, p.25). 
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Assim como qualquer outro bem e serviço, os produtos turísticos 

“encontram-se à disposição na natureza de forma limitada” (LAGE; MILONE, 

1991, p.32).  

“O Brasil é um pais riquíssimo tanto no seu conteúdo 
paisagístico como no humano. Ao mesmo tempo, o país é muito 
pouco explorado em ambos os aspectos, ficando aí a deixa para que 
ações concretas possam vir a ser traçadas no sentido de conciliar 
esses dois lados da paisagem nacional com um gerenciamento 
turístico que leve em consideração tanto a pessoa do turista como a 
pessoa do local visitado. O meio circundante só teria a ganhar em 
termos de qualidade ambiental e de vida na medida em que uma 
relação de respeito pessoal e mútuo implica um prolongamento deste 
respeito à paisagem visitada, qualquer que seja o grau de alteração 
humana desta paisagem”. (GONTIJO e REGO in: FARIA, 2001, p.32.)  

  

A inter-relação entre o turismo e o meio ambiente é incontestável, uma 

vez que este último constitui a matéria-prima da atividade. A deterioração das 

condições de vida nos grandes conglomerados urbanos faz com que um 

número cada vez maior de pessoas procure, nas férias e nos finais de semana, 

as regiões com belezas naturais. (RUSCHMANN,1997) 

 Sinclair e Stabbler (2002), afirmam que o turismo é quase totalmente 

dependente do ambiente, principalmente se ele for considerado de modo que 

sejam incluídas duas formas de ambiente, o feito-pelo-homem e o em sua 

forma natural. 

“Tanto no caso de bens naturais quanto no caso de bens culturais, 
procuramos realçar a importância de se atentar para a ‘preservação 
ativa’, que conceituamos com: a conservação de bens naturais e 
culturais, dando-lhes ao mesmo tempo um função conveniente, com 
soluções adequadas ao desejado progresso; portanto implicando-se 
ou minimizando-se prejuízos a ele ou sua perda”. (PELLEGRINI 
FILHO, 1993, P.10) 

 

3.3.1 Ecoturismo 

 Ecoturismo é uma atividade econômica, de baixo impacto ambiental, que 

se orienta para áreas de significativo valor natural e cultural, e que através das 

atividades recreacionais e educativas contribui para a conservação da 

biodiversidade e da sociobiodiversidade, resultando em benefícios para as 

comunidades receptoras (RODRIGUES, 2003). 
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 Segundo Pires (1999,p.190-197), o conceito de ecoturismo engloba os 

seguintes princípios: 

  - viagens recreativas responsáveis para áreas de significativo valor 

natural com finalidade de apreciar, desfrutar e fundamentalmente entender 

tantos problemas ambientais no sentido físico, quanto os valores culturais que 

encerram; 

 - o apoio à conservação ambiental, com uso dito sustentável dos 

recursos; 

 - a participação das populações locais para obtenção do máximo de 

benefícios econômicos de turismo, usando os recursos de maneira racional; 

 - a máxima diminuição de possíveis impactos físicos e culturais que esta 

atividade possa gerar; 

 - a educação ambiental visando à formação e aprofundamento da 

consciência ecológica e respeito aos valores, tanto para a comunidade anfitriã, 

quanto para os turistas. 

Na visão de CONTI (2003), ecoturismo pode ser entendido como uma 

forma de desfrutar visitas a áreas naturais, promovendo, ao mesmo tempo, sua 

conservação e apelando para o envolvimento das populações locais. Entre as 

práticas do ecoturismo incluem-se caminhadas, percursos de bicicleta ou a 

cavalo, contatos com população residente, além de outras atividades. 

Evidentemente, a prática do ecoturismo passa pela educação dos que a 

exercem, no sentido de respeitar a natureza, reduzindo ao mínimo, o consumo 

de recursos não renováveis.  

O contato direto com o meio pressupõe uma reflexão sobre a idéia de 

paisagem, cujo conceito é apresentado de tantas formas por inúmeros setores 

do conhecimento, denotando variadas maneiras de pensar. Humboldt, (apud 

CONTI 2003 p.59) em sua visão holística, enfatizava a vegetação como 

elemento mais significativo da paisagem.  
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Segundo o dicionário Houaiss (2001) paisagem, significa a área de um 

terreno vista de uma vez, ou seja, tudo que os olhos abarcam num lance de 

vista.  

De acordo com Bertrand (1968) apud Conti (2003), o conceito de 

paisagem se define da seguinte maneira:   

“É o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, em 
uma determinada porção do espaço, de elementos físicos, biológicos 
e antrópicos, os quais, reagindo dialeticamente, uns sobre os outros, 
fazem dela um conjunto único e indissociável em perpétua evolução”. 

 
As modalidades de turismo denominadas como alternativas surgiram a 

partir da década de 70 como uma reação ao turismo de massa, quando 

começam a se evidenciar os problemas por ele provocados e a serem 

discutidos novos tipos de turismo de menor impacto sobre o meio ambiente e 

as comunidades anfitriãs (LIMA, 2003).  

O turismo é um processo que interessa à sociedade e à natureza, e, por 

essa razão, está vinculado de forma muito estreita aos objetivos da geografia 

enquanto ciência que se propõe a interpretar os arranjos espaciais da 

superfície terrestre e a decodificar toda a complexidade de seu dinamismo 

(RODRIGUES, 2003). 

 

3.3.2 Turismo ecopedagógico  

O turismo ecopedagógico é uma modalidade relativamente recente no 

Brasil, quando comparada as outros tipos tradicionais de turismo. Sua 

preocupação básica centra-se na melhor maneira de conduzir a atividade 

educativa, de forma a alcançar finalidades pedagógicas, por meio da 

experiência turística (MESQUITA, 2009). 

Ainda de acordo com Mesquita (2009), os objetivos do Turismo Eco-

pedagógico são despertar, nas crianças e jovens, a consciência 

conservacionista e, através dela, contribuir para a construção de valores éticos 

e humanistas; vivenciar o estudo escolar sobre ecologia e meio ambiente, 

realizando experiências práticas e teóricas como apoio e complemento ao 
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trabalho desenvolvido na sala de aula. A programação de Turismo Eco-

pedagógico estimula o relacionamento de proteção e harmonia entre o homem 

e a natureza, enquanto alerta a sociedade para a urgência da preservação do 

cerrado brasileiro e do combate à sua devastação. 

 

3.4 PERMACULTURA 

 Em poucas palavras, Permacultura é uma síntese das práticas agrícolas 

tradicionais com idéias inovadoras. Unindo o conhecimento secular às 

descobertas da ciência moderna, proporciona o desenvolvimento integrado da 

propriedade rural de forma viável e segura para o agricultor familiar 

(SOARES,1998). 

 Uma definição mais atual de permacultura, que reflete a 
ampliação da abordagem implícita no livro permacultura um, é: 
“Paisagens conscientemente desenhadas que reproduzem padrões e 
relações encontradas na natureza e que, ao mesmo tempo, 
produzem alimentos, fibras e energia em abundância e suficientes 
para prover as necessidades locais. As pessoas suas edificações e a 
forma como se organizam são questões centrais para a permacultura. 
Assim, a visão da permacultura de uma agricultura permanete ou 
sustentável evoluiu para uma cultura permanente. (Holmgren, 2007, 
p.2.) 
 

A Permacultura surgiu na Austrália no início da década de 70 e foi criada 

por Bill Mollison e David Holmgren como síntese das culturas ancestrais 

sobreviventes, aliadas aos conhecimentos da ciência moderna, criando 

soluções e tecnologias voltadas para o desenvolvimento sustentável 

(JACINTHO, 2007). 

 “A Permacultura é um sistema de design para a criação de ambientes 

humanos mais sustentáveis. É uma filosofia e uma abordagem de uso da terra 

que inclui estudos dos microclimas, plantas anuais e perenes, animais, solos, 

manejo da água e as necessidades humanas em uma teia organizada de 

comunidades produtivas.” (MOLLISON, 1998.)  

  É uma ciência multidisciplinar que lida com relações homem x meio 

ambiente onde formas e maneiras de comportamento humano são peças 

chaves para que seja estabelecido um equilíbrio ambiental. Para que haja 

equilíbrio, pequenas atitudes são fundamentais. A Permacultura é uma forma 
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racional de se fazer assentamentos humanos sustentáveis, está envolvida, 

além da agricultura, com habitações, no relacionamento humano, uso 

adequado da água e da produção de energias limpas. Em um primeiro plano, a 

Permacultura lida com plantas, animais, edificações e infra-estruturas 

(JACINTHO, 2007). 

 Um projeto permacultural envolve o planejamento, a implantação e a 

manutenção conscientes de ecossistemas produtivos que tenham a 

diversidade, a estabilidade e a resistência dos ecossistemas naturais. Ele 

resulta na integração harmoniosa entre as pessoas e a paisagem, provendo 

alimentação, energia e habitação, entre outras necessidades materiais e não-

materiais, de forma sustentável (SOARES, 1998). 

Para a realização de um design permacultural, é necessário exercitar a 

arte de observar. A observação da natureza é fundamental para se alcançar a 

máxima eficiência energética do sistema, para isso a Permacultura segue uma 

ética e alguns princípios (JACINTHO, 2007). 

 

A Ética da Permacultura 

 Segundo o dicionário Houaiss (2001), ética significa princípios de 

conduta, ciência da moral. Na Permacultura a ética está pautada nos seguintes 

preceitos: 

- Cuidado com a Terra – isto significa uma intervenção humana no ecossistema 

de maneira que o uso dos recursos naturais, vivos ou não possam ser 

contínuos. Trabalhando a favor da natureza e não contra, possibilitando um 

ciclo contínuo de uso sem risco de degradação; 

- Cuidado com as pessoas – Para assegurar uma harmonia com o ambiente, é 

necessário o cuidado com as pessoas, pois o bem-estar humano é 

fundamental para que atitudes corretas sejam utilizadas, não mais agindo de 

forma impactante como fazemos. Deve-se promover auto-suficiência e 

responsabilidade à comunidade; 
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- Distribuição dos excedentes – a fome ainda é um dos fatores que mais 

afligem a população humana. Enquanto houver um sistema em que um se 

beneficia à custa da desgraça dos outros não pode haver uma expectativa de  

sustentabilidade.  

Os Princípios da Permacultura: 

- localização no terreno – cada elemento é posicionado em relação ao outro de 

forma que auxiliem-se mutuamente; 

- cada elemento executa muitas funções;  

- cada função é apoiada por muitos elementos; 

- planejamento energético eficiente para a casa e demais construções; 

- reciclagem local de energias; 

- utilização e aceleração da sucessão natural de plantas, visando o 

estabelecimento de sítios e solos favoráveis; 

- policultura e diversidade de espécies benéficas, objetivando um sistema 

produtivo e interativo; 

- utilização de bordas e padrões naturais para um melhor efeito. 

3.4.1 Design 

 Ao pé da letra quer dizer desenho, porém sob a visão da Permacultura, 

é além do desenho estático, algo dinâmico, com interações entre as partes do 

sistema e em constante evolução. O design é o planejamento ideal de uma 

área, seja em larga ou baixa escala, para que esta possa vir a atingir a sua 

sustentabilidade, isto é, ser auto suficiente em todas as suas demandas, 

reduzindo ao máximo a necessidade de entrada de qualquer tipo de energia 

externa no sistema (JACINTHO, 2006). 

O planejamento do design é o fator mais importante a ser elaborado 

antes de colocar qualquer elemento no local, é feito após uma série de análises 

e estudos do terreno. O bom planejamento visa economizar tempo, dinheiro e 
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trabalho, gerando melhor aproveitamento dos recursos locais e diminuindo a 

necessidade de insumos externos (JACINTHO, 2007).  

 Para começar o design, deve-se ter claro quais são os objetivos com 

relação ao uso da terra, ou observar a “vocação” natural do local, para então 

traçar os objetivos. Para tanto deve-se iniciar com a identificação dos recursos, 

coletando o máximo de informações sobre o local. Isso pode ser feito com o 

uso de mapas, por meio de estudos já realizados na região, pela observação 

visual e pelo contato direto com a vizinhança (JACINTHO 2007). 

 A observação nesse processo é de fundamental importância. “Ler a 

paisagem é procurar por indicadores da paisagem” (MOLLISON, 1998). Essa 

leitura permite obter diversas informações, por exemplo, de como é que a água 

da chuva corre sobre o terreno após uma enxurrada, existência de fogo, e 

várias outras observações que podem interferir na maneira de pensar o design. 

Segundo Mollison (1998), “Observando a paisagem, retiramos inspiração das 

estratégias de sobrevivência seguidas pelos sistemas naturais e as imitamos”.  

 Soares (1998), afirma que um bom design deve ter:  

- Estratégias para a utilização da terra sem desperdício ou poluição; 

- Sistema estabelecido de produção de alimento saudável, possivelmente com 

excesso; 

- Restauração da paisagem degradada, resultando na preservação de espécies 

e habitat, principalmente espécies em perigo de extinção; 

- Integração na propriedade, de todos os organismos vivos em um ambiente de 

interação e cooperação em ciclos naturais; 

- Mínimo consumo de energia; 

- Captação e armazenamento de água e nutrientes, a partir do ponto mais alto 

do terreno. 
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 O design é composto por quatro partes: técnicas; estratégias; recursos 

materiais; e organização. E apresenta um diagrama demonstrativo dos 

elementos totais de um design (Figura 1) (MOLLISON 1998, p.36-37). 

Componentes do local 
 Água, terra, paisagem, 

clima, plantas 
 
 
 
Componentes              O Design                                       Componentes 
    Sociais      "Uma organização benéfica                     energéticos 
Apoio legal, pessoas, cultura        dos componentes                         
Tecnologias 
comércio e finanças.          em suas interações"        estruturas, fontes, 

                                                                                                           conexões. 
 
 
         

                                       Componentes abstratos 
                                         Tempos, dados, ética. 

Figura 1. Elementos de um Design na Permacultura    

  Para o planejamento da localização dos elementos, deve-se observar 

quais são os produtos gerados por um elemento que são capazes de suprir as 

necessidades de outros elementos. Deve-se também estudar quais são as 

necessidades desse elemento supridas por outros elementos, 

incompatibilidade de um elemento com os outros, e de que forma esse 

elemento beneficia os outros. Ou seja, fazer uma análise dos prós e contras de 

cada elemento de acordo com a maior otimização energética e integração entre 

estes. Tão importante, ou mais, do que a escolha dos elementos é a conexão 

entre eles, quanto mais interagirem mais sustentável tende a ser o sistema 

(JACINTHO, 2007). 

“Um bom design depende de uma relação harmoniosa e livre entre as 

pessoas e a natureza, na qual a observação cuidadosa e a interação racional 

provêm a inspiração, o repertório e os padrões para o design”. (HOLMGREN, 

2002, p.13.) 

3.4.2 Planejamento por zonas e setores 

3.4.2.1 Planejamento por zonas 
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Ao contrário dos setores, as zonas dizem respeito às energias internas 

do sistema. Principalmente, em relação ao trabalho humano e à movimentação 

de água e nutrientes (SOARES, 1998). 

O planejamento por zonas é baseado na freqüência de visitas 

necessárias a cada elemento do sistema. Então um elemento com maior 

necessidade de visitação deve ser localizado mais próximo à residência, 

enquanto que as atividades que necessitam de menos visitas podem estar 

localizadas mais afastadas. Mollison (1998), define seis zonas em um design:  

Zona 0 – é a casa em um sítio, ou a vila se for um design em larga escala (é o 

centro do sistema, mas não necessariamente se posiciona no centro da área); 

Zona 1 – fica próxima à casa, é a mais manejada e utilizada, recebe visitas 

diárias (ex: hortas e jardins); 

Zona 2 – ainda recebe um manejo intenso, porém com atividades menos 

vulneráveis, vegetação de grande porte e pequenos animais (ex: viveiros de 

mudas, galinheiros); 

Zona 3 – manejo menos intensivo (ex: pomar, curral); 

Zona 4 – área semi-selvagem, podendo ser uma floresta extrativa, natural ou 

plantada, (madeira, sementes e matéria orgânica) e com manejo de animais 

silvestres (ex: criação de abelhas); 

Zona 5 – área selvagem, sem interferência humana, é um local de observação 

e aprendizado. 

Segundo Jacintho (2002), estas Zonas não são necessariamente contínuas, ou 

seja a zona 1 e 0 podem ocupar mais de uma área no sistema (ex: casas 

distantes em uma vila). O planejamento feito por zonas garante uma melhor 

eficiência do sistema, tanto com relação à economia do trabalho humano 

quanto com relação ao aproveitamento energético dos recursos internos e 

externos.   

 



24 

 

3.5.2.2 Planejamento por setores 

É importante que tenhamos compreendido todas as energias externas 

que tenham influência dentro do nosso sítio, luz solar, ventos, chuvas, 

incêndios, poluição sonora, atmosférica, visual etc. Após a observação 

cuidadosa desses efeitos, realizamos um planejamento para direcionar ou 

bloquear essas energias, de acordo com as nossas necessidades (SOARES, 

1998).  

Esse planejamento é feito por setores, onde o sítio é o centro do sistema 

e um círculo representa os 360 graus de possível influência externa. Assim, 

marcamos os setores de acordo com as informações que coletamos: setor de 

luz solar no inverno e no verão, setor dos ventos, setor de perigo de incêndio, e 

assim por diante. Esses setores servirão, mais tarde, para definir o 

posicionamento de quebra-ventos, a posição da casa e dos abrigos dos 

animais, entre muitos outros elementos (JACINTHO, 2006).     

 

3.5 Água 

 A água, recurso natural renovável - mas não inesgotável – sofre 

sensivelmente com as ações do ser humano, que lhe modificam a qualidade e 

a quantidade no espaço e no tempo (CHRISTOFIDIS, in: CATALÃO e 

RODRIGUES, 2006). 

 É o elemento mais abundante sobre a Terra. Seu volume compreende 1 

bilhão e 350 milhões de km³, totalizando quase ¾ do planeta. Esta aparente 

abundância nos faz esquecer que a reserva total de água doce representa 

somente 2,5% desse estoque. Não podemos apostar na abundância e urge 

buscar estratégias sustentáveis para os diversos usos hídricos e investir na 

pesquisa capaz de gerar novos conhecimentos e tecnologias e nos processos 

educativos que favoreçam e e stimulem a transformação de atitudes e hábitos 

e  a emergência de valores favoráveis à conservação ambiental. (CATALÃO in: 

CATALÃO e RODRIGUES, 2006) 

De toda água do mundo, somente 3% é água doce e, destes, apenas 

0,03% está disponível para o consumo (SOARES, 1998). 2% da água doce 

encontra-se congelada, nas geleiras e calotas polares. E 1% em rios e lençóis 
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subterrâneos. Os 97% restantes compreendem as águas encontradas nos 

mares e oceanos (PIERATTI, in: www.amigosdofuturo.org.br, 2010) 
 “A água é o mineral mais valioso do planeta. Sem ela a vida 

não teria acontecido a milhões de anos, e na falta dela a vida se 
extinguiria. No entanto, apesar de a quantidade de água na biosfera 
ser constante, a água utilizável pelos seres humanos não é. A medida 
que nossas atividades poluem e degradam as fontes de água 
consumível por seres humanos, mais difícil se torna nossa 
sobrevivência.” (SOARES, 1997).  

 
 A água é essencial para o planejamento de um sistema de ocupação 

humana, dependendo da disponibilidade de água em um local, são traçadas 

diferentes estratégias para sua utilização, desde a captação até a sua 

distribuição. Para um uso consciente e racional deve-se levar em consideração 

a topografia local de forma a reduzir a necessidade de gastos energéticos 

desnecessários (JACINTHO, 2007). 

 Como parte do meio natural, o ser humano deve adotar o manejo 

adequado para garantir necessidades de água requeridas ao próprio 

ecossistema, na manutenção da biodiversidade das bacias hidrográficas e na 

oferta de condições para o equilíbrio visando à sustentabilidade da vida 

(CHRISTOFIDIS, 2006). 

Apesar de o Brasil estar em posição privilegiada em relação à  

quantidade das chuvas totais no Planeta, a quantidade de água potável 

disponível para a utilização direta das pessoas está diminuindo. Imagine que se 

toda a água existente no Planeta coubesse em uma garrafa, a quantidade de 

água potável ao nosso alcance não chegaria a uma gota (SOARES, 1998). 

A água deve ser usada tantas vezes quanto for possível, aproveitando 

ao máximo este recurso, antes que ela saia do sistema de ocupação humana. 

Deve-se garantir que a água seja biologicamente filtrada e limpa através de 

todo sistema (JACINTHO, 2007).  

 Toda água existente no planeta é a mesma desde sua criação, através 

de ciclos, a água  fica circulando pelo planeta e sua quantidade não muda.  A 

destruição de florestas, impede uma evapotranspiração adequada, rompendo 

um ciclo natural. Outro fator que contribui muito para a ruptura do ciclo 

hidrológico é a impermeabilização dos solos, conseqüência da construção de 
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cidades e da compactação dos solos, causados pela agricultura convencional  

e mal uso dos solos (SOARES, 1998).   

 A água promove, por meio de processos físicos, a umidificação e a 

pureza do ar. Para uma área em que não há um fornecimento de água deve-se 

fazer um empenho para captar a maior quantidade de água possível. Para uma 

área onde há o fornecimento de água por uma empresa do governo, deve-se 

avaliar as vantagens e desvantagens em relação ao gasto energético 

demandado para a captação. A escolha correta das espécies vegetais, para a 

produção de florestas e alimentos, ajuda a reduzir a necessidade de água.  

(JACINTHO, 2007)   

O processo de interceptação da chuva pela floresta, além de afetar a 

redistribuição da precipitação e a economia da água no solo, desempenha 

significativa influência sobre a qualidade da água. Isto é particularmente 

evidenciado quando da remoção da cobertura florestal (LIMA, 1986). 

Os impactos do desmatamento de uma floresta, traduzem-se em: 

aumento do escoamento hídrico superficial; redução da infiltração da água no 

solo; redução da evapotranspiração; aumento da incidência do vento sobre o 

solo; aumento da temperatura; redução da fotossíntese; ocupação do solo para 

diferentes usos; e redução da flora e fauna nativas (BRAGA,1999). 

A preservação dos recursos hídricos está diretamente ligada à 

recuperação e preservação das matas de galeria, comprometidas pela 

urbanização desordenada, queimadas e avanço da agricultura extensiva 

(CATALÃO, 2006 in: CATALÃO; RODRIGUES, 2006). Segundo Ribeiro et al, 

2001, as matas de galeria comportam mais de 30% de plantas vasculares e 

são responsáveis diretas pela quantidade e quantidade da água dos riachos e 

córregos e pela biodiversidade do bioma Cerrado. 

 

3.6 Florestas e biodiversidade 

3.6.1 A floresta 

 “A floresta é um modelo perfeito. Todos os insetos e microorganismos 

que causam problemas aos nossos cultivos estão presentes nela sem provocar 
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qualquer surto de praga ou doença. Milhões de organismos vivem e se nutrem 

dela.” (NETO,1999).  

  Uma floresta é uma grande teia de vida, ela não se sustentaria se não 

tivesse uma grande biodiversidade, que é uma variedade de tipos de seres 

vivos; animais, vegetais, fungos, bactérias, e outros. Para que esta se 

mantenha, cada forma de vida exerce papel crucial nesta grande teia. Ao 

entendermos este princípio e nos posicionarmos adequadamente como uma 

das espécies desta teia da vida, passamos a atuar de forma que podemos 

manter e aumentar a diversidade biológica em nossos ecossistemas cultivados 

(JACINTHO, 2006). 

 Os ecossistemas florestais são responsáveis por cerca de 90% da 

biomassa terrestre, apresentando uma elevada taxa de fixação de carbono 

quando comparado com outras tipologias florestais (MANTOVANI et al, 2003). 

 O modelo de inspiração para o permacultor é, dentre os sistemas 

naturais, a floresta. Estas são sistemas complexos que envolvem um número 

ilimitado de inter-relações e uma dinâmica bem definida de desenvolvimento, 

regida pela sucessão florestal (Figura 2). Onde espécies adaptadas às 

condições momentâneas do sistema "preparam o ambiente" para as próximas 

espécies do ciclo, mantendo assim seu equilíbrio, que segue o princípio da 

auto-regulação (JACINTHO, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 "Triângulo da Vida" criado por Ernst Götsch representa a evolução de uma floresta ao 
longo do tempo ou o que chamamos de sucessão florestal. (Souza, 2000). 
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A mata desempenha inúmeras funções ecológicas. Entre elas a da 

proteção da biodiversidade, garantindo habitat e condições próprias de 

alimentação, reprodução e evolução para as espécies nativas, da flora, da 

fauna e dos microorganismos. Outra importante função é a da conservação dos 

ecossistemas aquáticos, inclusive da biota a eles associada (MANTOVANI et 

al., 2003).  

Observando os elementos isoladamente, caímos no erro de taxar as 

relações que ali ocorrem como competitivas, porém olhando para a floresta 

como um todo vemos que existe uma cooperação entre as espécies e até entre 

indivíduos, já que uma grande árvore matriz dispersa um grande número de 

sementes e seus filhotes aguardam até a hora certa de crescerem, ficando 

apenas o mais viável. Ou seja, eles atuam em conjunto para que a espécie se 

perpetue (JACINTHO, 2006). 

 

3.6.2 Relação entre floresta e água 

A maneira mais fácil de entender a relação água-floresta é conhecendo 

o ciclo hidrológico na floresta. Dentro de uma bacia hidrográfica, a água das 

chuvas apresenta os seguintes destinos: parte é interceptada pelas plantas, 

evapora-se e volta para a atmosfera, parte escoa superficialmente formando as 

enxurradas que, através de um córrego ou rio abandona rapidamente a bacia. 

Outra parte, e a de mais interesse é aquela que se infiltra no solo, com uma 

parcela ficando temporariamente retida nos espaços porosos, outra parte 

sendo absorvida pelas plantas ou evaporando-se através da superfície do solo, 

e outra alimentando os aqüíferos, que constituem o horizonte saturado do perfil 

do solo (LOUREIRO, 1983). 

A água de chuva que se precipita sobre uma mata, segue 
dois caminhos: volta à atmosfera por evapotranspiração ou atinge o 
solo, através da folhagem ou do tronco das árvores. Na floresta, a 
interceptação da água acima do solo garante a formação de novas 
massas atmosféricas úmidas, enquanto a precipitação interna, 
através dos pingos de água que atravessam a copa e o escoamento 
pelo tronco, atingem o solo e o seu folhedo. De toda a água que 
chega ao solo, uma parte tem escoamento superficial, chegando de 
alguma forma aos cursos d’água ou aos reservatórios de superfície. A 
outra parte sofre armazenamento temporário por infiltração no solo, 
podendo ser liberada para a atmosfera através da evapotranspiração, 
manter-se como água no solo por mais algum tempo ou percolar 
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comoágua subterrânea. De qualquer forma, a água armazenada no 
solo que não for evapotranspirada, termina por escoar da floresta 
paulatinamente, compondo o chamado deflúvio, que alimenta os 
mananciais hídricos e possibilita os seus usos múltiplos 
(MANTOVANI et al., 2003, p.13) 

 
A remoção da floresta ou qualquer outra vegetação natural inicia o 

processo de perda de matéria orgânica do solo. A atividade agrícola com 

ênfase na monocultura, tem sido um fator de aceleração desta degradação, 

geralmente ultimada pelo uso do fogo e superpastejo. Nesta fase se inicia o 

processo de perda da estrutura do solo e voçorocamento. A intensidade da 

degradação é inversamente relacionada à presença de espécies vegetais que 

desempenham um papel importante na proteção contra o efeito desagregador 

que as gotas de chuva exercem sobre o solo (MANTOVANI et al., 2003). 

 

3.7 Solos 

A grande maioria dos solos cultivados, no mundo de hoje, estão 

doentes, empobrecidos pelo manuseio incorreto, contaminados pelo uso 

excessivo de biocidas e improdutivos pela falta de manejo generalizada. O uso 

excessivo de fertilizantes sintéticos também causa problemas gerais à 

fertilidade do solo (SOARES,1998).  
O solo é o resultado da ação do clima e dos organismos, 

especialmente a vegetação, sobre o material-matriz da superfície 
terrestre. Dessa forma, o solo compõe-se de um material-matriz, o 
substrato adjacente geológico ou mineral, e de um incremento 
orgânico estão misturados com o material-matriz finamente dividido e 
modificado. Espaços entre as partículas enchem-se de gases e água. 
A textura e a porosidade do solo são características altamente 
importantes, determinando em grande parte, a disponibilidade dos 
nutrientes para as plantas e animais do solo.  (ODUM, 1986, p.) 
 

“O solo é um organismo uno com a flora e fauna. Uma vez 

desestruturada a vegetação e a fauna, é um organismo que está sendo 

entropizado.” (VIVAN,1998.) Uma vez que não há mais um processo em 

equilíbrio, há perda de energia como, por exemplo, maior evaporação da água 

e mais tardiamente menor infiltração. 

O solo é um organismo vivo, complexo, dinâmico e em transformação. 

Está sujeito a alterações e pode ser degradado ou manejado sabiamente. 

Segundo Gleisman (2000), o solo é aquela camada superficial da Terra, 
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intemperizada, misturada com organismos vivos e o produto de sua atividade 

metabólica e de decomposição. 
“Deste componente intrínseco a qualquer sistema, seja rural ou 

urbano, dependem todas as atividades referentes à ocupação 
humana. No entanto, seja relacionado à produção alimentar, 
construção de habitações ou conservação ambiental, num sistema 
agroecológico, no caso um modelo Permacultural, o solo deixa de ser 
um fator limitante, recebendo um cuidado especial e um uso 
criterioso.” (JACINTHO, 2007, p.17.)  

 

 Na Permacultura, o manejo do solo visa melhorar aqueles que 

tenham sido danificados ou degradados e preservar os que ainda estão em seu 

estado sadio. Nos solos tropicais, o processo de ciclagem é um processo 

dinâmico onde há constante degradação de nutrientes, isto está diretamente 

associado à presença de microrganismos, ou seja, o solo é vivo (JACINTHO, 

2007). O processo de manejo do solo na Permacultura privilegia a incorporação 

de matéria orgânica. 

 “A matéria orgânica atua na agregação do solo, promovendo uma 

melhor estruturação, maior porosidade, infiltração de água, reduz a resistência 

do solo à penetração de raízes, além de fornecer nutrientes às plantas.” 

(SOARES,1997). 

  Ainda segundo Soares, 1997 uso de adubação orgânica tem uma 

liberação gradual dos nutrientes para as plantas. A matéria orgânica melhora 

as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (JACINTHO 2007). 

 A melhora do nível de matéria orgânica no solo depende dos seguintes 

procedimentos (SOARES, 1998 e JACINTHO, 2007): 

- evitar as queimadas;  

- incorporar esterco ou composto orgânico; 

- adotar a prática da cobertura vegetal morta (mulche);  

- usar adubação verde com leguminosas. 

   Dentre os benefícios proporcionados pela existência dessa cobertura 

morta no solo, destacam-se:  

- estímulo ao desenvolvimento das raízes das plantas, que se tornam mais 

capazes de absorver água os nutrientes do solo; 

- aumento da capacidade de infiltração de água, reduzindo a erosão; 

- estabilidade da temperatura e dos níveis de acidez do solo (pH); 
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- dificuldade ou impedimento da germinação de sementes de plantas invasoras 

(daninhas); 

- ativação da vida no solo, favorecendo a reprodução de microorganismos 

benéficos às culturas agrícolas. 

 Além do uso para o agroecossistema, o solo pode ser visto como 

recurso para construção de habitações, artesanatos e vários outro usos 

(JACINTHO, 2002).   

 

 

3.7.1 Compostagem 
 

Os adubos orgânicos de origem animal mais utilizados na forma sólida são 

o composto orgânico, vermicomposto, esterco de galinha (poedeiras) e cama 

de aviário. Todos estes tipos de fertilizantes orgânicos passam por um 

processo de fermentação, durante alguns dias ou meses até ficar bem maduros 

para ser aproveitados pelas plantas. 

A compostagem pode ser definida como uma bioxidação aeróbia 

exotérmica de um substrato orgânico heterogêneo, no estado sólido, 

caracterizado pela produção de CO2, água, liberação de substâncias minerais 

e formação de matéria orgânica estável (FERNANDES; SILVA, 1996). 

O composto orgânico (Figura 3) é formado por camadas superpostas de 

esterco de animais, especialmente de bovinos, e palha de culturas. 

Normalmente, são feitos montes ou leiras de aproximadamente 1 a 2 metros de 

altura por 3 metros de largura, com comprimento variável de acordo com o 

espaço disponível (PAULUS et al., 2000).  

 
Figura 3. Esquematização da pilha de compostagem. (fonte:  Paulus et al, 2000). 
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Na prática, isto significa que a partir de resíduos orgânicos com 

características desagradáveis (odor, aspecto, contaminação por 

microrganismos patogênicos...), o processo transforma estes resíduos em 

composto, que é um insumo agrícola , de odor agradável, fácil de manipular e 

livre de microrganismos patogênicos (FERNANDES; SILVA, 1996) 

A pilha é formada por uma parte de esterco (nitrogênio), três de 

palha(carbono) e, preferencialmente deve ser revirada a cada 30 dias para 

aumentar a entrada de ar, facilitando o trabalho dos organismos aeróbicos, isto 

é, que precisam de ar para decompor os resíduos orgânicos em húmus 

(JACINTHO, 2007). 

Sendo um processo biológico, os fatores, mais importantes, que influem na 

degradação da matéria orgânica são a aeração, os nutrientes e a umidade. É 

necessário periodicamente regar o monte, deixando o mesmo sempre com um 

teor de umidade na faixa de 50 a 60% (PAULUS et al, 2000).  

 A temperatura também é um fator importante, principalmente no que diz 

respeito à rapidez do processo de biodegração e à eliminação de patógenos, 

porém é resultado da atividade biológica. Os nutrientes, principalmente carbono 

e nitrogênio, são fundamentais ao crescimento bacteriano. O carbono é a 

principal fonte de energia e o nitrogênio é necessário para a síntese celular. 

Fósforo e enxofre também são importantes, porém seu papel no processo é 

menos conhecido. Os microrganismos têm necessidade dos mesmos micro 

nutrientes requeridos pelas plantas: Cu, Ni, Mo, Fe, Mg, Zn e Na são utilizados 

nas reações enzimáticas, porém os detalhes deste processo são pouco 

conhecidos (FERNANDES; SILVA, 1996). 

O tempo para maturação do composto varia de acordo com a quantidades 

de reviradas realizadas. Quando não estiver mais esquentando e apresentar 

cheiro agradável e coloração escura, o composto está pronto (JACINTHO, 

2007). 
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3.8 Viveiros 

 Viveiro Florestal é a superfície de terreno com características próprias, 

destinado à produção, manejo e á proteção de mudas até que estas possuam 

idade e tamanho suficientes para que possam ser levadas ao campo, resistir às 

intempéries do meio e ter um bom crescimento. Logo, todas as práticas de 

produção de mudas são concentradas no viveiro e aplicadas intensivamente, 

possibilitando a obtenção do maior número de mudas possível, em menos 

tempo, ao menor custo e com maior controle de risco (MARTINS, 2000).  

Segundo Macedo (1993), viveiros florestais são áreas com um conjunto 

de benfeitorias e utensílios, em que se empregam técnicas visando obter o 

máximo da produção de mudas. Existem dois tipos de viveiro:  

- Viveiro permanente, onde são produzidas mudas de maneira contínua e por 

tempo indeterminado, ou para comercialização; e  

- Viveiro temporário, onde as mudas são produzidas para uma determinada 

área e por um período limitado. 

Durante a produção de mudas, condições de crescimento inadequadas 

em que as plantas são submetidas, muitas vezes acarretam em grandes 

perdas no cultivo. Com a produção de  mudas em viveiros estas condições 

podem ser controladas (JACINTHO, 2007).  

A produção em viveiros propicia um cultivo de alta qualidade e em 

grande quantidade, já que as mudas são mantidas sob condições adequadas 

de crescimento e germinação. Uma das principais vantagens de cultivo em 

viveiro é em termos financeiros uma vez que com maior controle das mudas há 

redução de gastos e maximização dos lucros. As formas de controle de mudas 

podem ser feitas por meio de um manejo adequado, bem planejado, de forma 

que a produção seja otimizada (JACINTHO 2007). 

 

3.8.1 Escolha do local 

De acordo com Macedo 1993, a implantação do viveiro deve ser feita 

após uma análise cuidadosa da situação do local onde será instalado, tendo-se 
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em conta diferentes aspectos que, ajustados entre si, formarão as condições 

de um bom desenvolvimento: 

Localização 
O viveiro deve estar próximo do local a ser reflorestado; isso permitirá 
reduzir custos de transporte, reduzir possíveis danos às mudas, 
durante os trajetos, e favorecerá o seu desenvolvimento, pela 
presença de condições climáticas mais semelhantes às da área a ser 
reflorestada.  
Relevo  
É recomendável procurar terreno o menos acidentado possível, com 
declividade de 0,2 a 2%. Áreas muito planas podem apresentar 
problemas de drenagem.  
Orientação 
Deve-se descartar  (mais quente, ensolarada e protegida do vento 
sul). 
Solo 
Dar preferência a solos leves (arenosos ou areno-argilosos), 
profundos e bem drenados, livre de ervas daninhas (ex.: tiririca), 
nematóides, fungos e outros microorganismos de difícil controle. 
Água 
É importante contar com disponibilidade de água, livre de poluentes 
químicos e físicos, e em quantidade suficiente para irrigação em 
qualquer época do ano.  
Drenagem 
O local escolhido deve oferecer boa drenagem, pois isto facilitará a 
produção das mudas e a movimentação de veículos e materiais. 
Energia Elétrica 
Deve haver disponibilidade para o acionamento de bomba de 
irrigação,iluminação e demais equipamentos do viveiro. 
Proteção  
O local deve ser cercado, de forma a impedir o acesso de animais. 
Recomenda-se a implantação de quebra-ventos ao redor do viveiro, 
visando evitar danos às sementeiras e mudas. 
Acesso 
Deve ser local de fácil acesso, em função do movimento de pessoal e  
materiais. Lembrar que, em geral, a expedição de mudas para plantio 
se dá na época das chuvas, o que exige boas condições para 
movimentação de cargas e veículos. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Numa pesquisa científica tradicional o pesquisador é induzido a 

estabelecer etapas rígidas que são cumpridas na ordem planejada para 

garantir a qualidade científica do trabalho. Este tipo de abordagem “tende a 

diminuir a importância do pesquisador no processo de pesquisa e oferece o 

risco da produção de conhecimento sem real valor significativo” (REY, 2005, p. 

80).  
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A pesquisa-ação é um conceito que se desenvolve em espiral mantendo 

como constante um duplo objetivo: transformar a realidade e produzir 

conhecimentos compartilhados sobre essas  transformações (HUGON,1998, 

apud, CATALÃO, 2006). 

Na pesquisa-ação, é criada uma situação de dinâmica social 

radicalmente diferente daquela da pesquisa tradicional. O processo, o mais 

simples possível, desenrola-se freqüentemente num tempo relativamente curto, 

e os membros do grupo envolvido tornam-se íntimos colaboradores. A 

pesquisa-ação utiliza os instrumentos tradicionais da pesquisa em Ciências 

Sociais, mas adota ou inventa novos. (BARBIER, 2004, p. 56). 

Barbier, (2002), propõe a articulação entre uma abordagem transversal 

nas Ciências Humanas e os projetos de pesquisa-ação. A transversalidade nas 

Ciências Humanas surge como uma abordagem do real que reconhece a 

estrutura em rede e a dinâmica em circuitos constitutivas da rede humana.  

A atividade de pesquisa-ação foi realizada por meio do turismo 

ecopedagógico no Centro de Permacultura Asa Branca, com uma abordagem 

transversal, feito de maneira lúdica com diversas interações, observações e 

elucidações sobre diversos temas do cotidiano. Os temas foram trabalhados e 

planejados de forma participativa e integrada com os professores. 

Para facilitar o desenvolvimento das atividades da pesquisa-ação e 

atender aos objetivos propostos, a metodologia do trabalho foi dividida em duas 

etapas. A etapa um foi realizada na chácara Asa Branca onde houve a 

realização do turismo ecopedagógico – aula ao ar livre – com todas as turmas 

da escola Classe Jardim Botânico. A etapa dois ocorreu na escola Classe JBB 

com a implantação de um pequeno espaço permacultural e contou com a 

participação de professores, funcionários e pais de alunos.   

 

4.1 Metodologia pedagógica 

Muito embora, o método de planejamento permacultural tenha 

sido pensado para ser utilizado em qualquer realidade 

socioambiental, e isto é possível, pois está pautado em princípios 
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ecológicos planetários, é de se esperar que o ensino e a difusão 

deste deva ser delineado sobre uma realidade local, tanto no que 

tange aos aspectos abordados quanto à linguagem utilizada, às 

dinâmicas pedagógicas e aos exemplos práticos (JACINTHO, 2006). 

 

A metodologia utilizada para realização das atividades do turismo 

ecopedagógico como o nome sugere, foi baseda na ecopedagogia. Dentre as 

novas vertentes da educação ambiental, a “educação em ação”, “aprendizagem 

ativa” ou “aprender fazendo” trazem uma proposta de imersão do educando em 

uma realidade específica. Uma aula interativa em “sala de aula ao ar livre” é 

uma experiência marcante, principalmente quando realizada em meio à 

exuberante natureza do local. Esta por sua vez consiste em um tour pelas 

trilhas em meio ao cerrado denso, no qual são apresentados, explicados e 

justificados todos os elementos da ocupação sustentável presentes, além de 

informações sobre o cerrado e as espécies que o compõe. 

Por se tratar de uma abordagem sistêmica e, portanto interdisciplinar e 

transversal, diversos aspectos afetos às disciplinas curriculares podem ser 

abordados e observados: 

Geografia/Biologia/Química - Toda a abordagem de meio ambiente; os 

impactos do cotidiano, a questão do lixo, a importância da conservação do 

cerrado, os processos de cultivo orgânico, noções de solos, água entre outros; 

Matemática/Física – As noções de geometria, dimensionamentos, 

aspectos de engenharia e econômicos, entre outros; 

História/Filosofia/Ciências sociais – As relações sociais e o modo de vida 

vigente e seus impactos; os aspectos culturais por trás destas questões, entre 

outros. 

Durante as aulas foram discutidas questões como: de onde vem a água 

utilizada para abastecimento humano; de que material são feitas as casa e 

como elas são construídas; como é produzido e distribuído nosso alimento; 

como é gerada a energia; entre outras, questões estas que foram respondidas 

com um olhar crítico para os impactos socioambientais decorrentes destes 



37 

 

setores da atividade humana nos dias de hoje. Contrabalanceado pela 

apresentação didática e demonstrativa de algumas soluções possíveis.  

Ao fim do percurso de cada visita foram realizadas as avaliações onde 

foram consolidadas e ampliadas a experiência individual, por meio de 

dinâmicas em roda; e reforçado os papéis inspiradores conhecidos durante a 

visitação. Neste momento foram aplicados os questionários para avaliação do 

aproveitamento dos estudantes (Figura 4). 

                         
                Figura 4. Alunos respondendo o questionário de avaliação. 

 

4.2 Etapa 1- turismo ecopedagógico 

4.2.1 A Chácara Asa Branca  

O local de realização da etapa 1 da pesquisa ocorreu na chácara Asa 

Branca, localizada na DF 140 km 3,5 chácara 8 (Figura 5). 
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Figura 5: imagem do Google com a localização da chácara  

Com uma área de 6ha,  a Chácara Asa Branca é uma propriedade 

particular, localizada em Brasília com uma vegetação nativa de cerrado sensu 

strictu, onde estão presentes cerca de 70 espécies arbóreas diferentes como 

pequi, copaíba, jatobá, araticum entre outras. O processo de ocupação da 

chácara é feito totalmente integrado à natureza local, de forma que são abertas 

pequenas clareiras apenas onde há ou haverá alguma intervenção. A proposta 

é que o ser humano, como ser natural deve agir a favor da natureza e não 

contra. Para isso, todos os elementos são planejados de acordo com os 

princípios da Permacultura, visando um uso inteligente dos recursos naturais, 

de forma que estes sejam sustentáveis para a perpetuação da espécie humana 

na Terra. 

Histórico da Chácara  

 De propriedade da família Santos Jacintho desde a década de 80, a 

Chácara Asa Branca foi mantida com seu cerrado nativo, sem nenhuma 

intervenção humana, até o ano 2000, quando começaram os estudos do 
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terreno. Está localizada entre duas estradas, uma localizada a Norte com 

grande fluxo de carros e outra localizada a Sul, com pouco uso.   

  Na Chácara Asa Branca as ações humanas são pensadas para  

conservar ao máximo o equilíbrio ecológico do planeta e evitar os impactos 

ambientais e sociais decorrentes do modo de vida moderno. O paradigma 

essencial é “o ser humano é uma parte da natureza” não está separado desta, 

por isso não se quer a intocabilidade imaculada das unidades de conservação 

nem a alteração do ambiente, total e devastadora, da ocupação humana 

contemporânea industrialista (tanto no campo quanto na cidade). 

 

Caracterização do Local 

Descrição do Local  

Vegetação 

A vegetação da chácara Asa Branca é o cerrado sentido restrito (sensu 

stricto), com  cerca de 70 espécies. O cerrado sentido restrito é caracterizado 

pela presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações 

irregulares e retorcidas. Devido à complexidade dos fatores condicionantes, 

originam-se subdivisões fisionômicas distintas do cerrado sentido restrito, 

dentre estas está o cerrado Típico, fisionomia encontrada na chácara, com 

cobertura arbórea de 20% a 50% e altura média de três a seis metros. Trata-se 

de uma forma comum e intermediária entre o cerrado Denso e Ralo.   

A importância da vegetação nativa é a preservação e conservação de 

uma grande biodiversidade. “A região de cerrado é um ponto de encontro entre 

a Amazônia, o Nordeste e o Sul. O planalto, revestido de cerrado, é recortado 

pelos rios das três grandes bacias brasileiras (Amazonas, Paraná e São 

Francisco), acompanhadas de Matas de Galeria.” (BARBOSA & SCHMIZ, p. 

38, in ALMEIDA, 1998).  Devido à grande pressão da expansão das fronteiras 

agrícolas e do inchaço urbano, o cerrado encontra-se bastante ameaçado, 

“com área restante estimada em pouco mais de 20%”.  
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Solo 

O solo local é o latossolo vermelho escuro, comum nas áreas de cerrado 

sentido restrito, de horizonte B profundo. As características do solo são: 

- textura argilosa com 35% de argila, 5% de silte e 60% de areia; 

- pH em água médio de 5,1; 

- valor de S de 0,32; 

- acidez total (H + Al) de 6,2; 

- saturação de Al de 80%; 

- saturação de bases 5% de V; 

- carbono orgânico 20g/kg; 

- matéria orgânica 34,4 g/kg; 

- fósforo (P) 1 mg/dm³.  

 

Topografia 

 A topografia local é plana com pequeno declive, de no máximo 5%. “A 

topografia irá determinar as estratégias para captação, distribuição e 

tratamento de água, bem como os métodos de cultivo e escolha da vegetação 

a ser plantada” (SOARES, 1997). “A topografia  pode ser alterada para 

alcançar um objetivo na intervenção”(JACINTHO, 2005). 

“A topografia exerce um efeito no microclima, nos padrões de drenagem da 

água, na profundidade dos solos, no caráter de acesso e vista de um sítio.” 

(MOLLISON, 1998.) 
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4.2.1.1 Os elementos do design 

Composto – reciclagem de lixo orgânico 

A compostagem na Chácara Asa Branca é feita utilizando a matéria 

orgânica local e externa. Esse material é coletado na rua, normalmente são 

podas feitas em residências.  Esse material, geralmente despejado nos lixos, 

iria direto para um aterro ou seria queimado. Além desses resíduos, é utilizado 

o lixo orgânico separado na própria chácara. Na Asa Branca não existe fonte 

de esterco; então para fazer a compostagem são utilizados restos vegetais e 

esterco provenientes de fazendas próximas. A compostagem é usada como 

processo inicial para o preparo dos alimentos das minhocas, porém o composto 

também pode ser usado diretamente para a adubação de espécies vegetais. 

Por ser uma fonte de origem externa, a compostagem cria um melhor 

aproveitamento do esterco.  

O composto possui nutrientes minerais, tais como nitrogênio, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, enxofre, que são assimilados em maior quantidade 

pelas raízes, além de ferro, zinco, cobre, manganês, boro e outros que são 

absorvidos em quantidades menores e, por isto, denominados de 

micronutrientes. Quanto mais diversificados os materiais com os quais o 

composto é feito maior será a variedade de nutrientes que poderá suprir. Os 

nutrientes do composto, ao contrário do que ocorre com os adubos sintéticos, 

são liberados lentamente. Em outras, palavras, fornecer composto às plantas é 

permitir que elas retirem os nutrientes de que precisam, de acordo com as suas 

necessidades, ao longo de um tempo maior do que teriam para aproveitar de 

um adubo sintético, altamente solúvel, que é arrastado pelas águas das 

chuvas. 

Minhocário (Figura 6) – transformação do composto orgânico em húmus 

A criação de minhocas é uma excelente atividade, além de oferecer um 

adubo orgânico de ótima qualidade, podendo ser usado para diversas culturas, 

elas realizam um trabalho de aeração e melhoramento do solo. 
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 O trabalho das minhocas melhora a estrutura, a composição e a textura 

dos solos, tornado-os mais porosos, leves e arejados. Pode ser considerada 

uma usina que fabrica contínua, gratuita e ininterruptamente o melhor dos 

adubos. É também um micro trator que trabalha a terra 24 horas por dia, 

removendo, perfurando, hidratando, afofando, revigorando e corrigindo o pH 

dos solos.   

 Na Asa Branca a criação de minhocas ainda está em fase de 

implantação. Atualmente existe apenas um canteiro de 10m² com capacidade 

de produzir uma tonelada de húmus. Esse adubo é usado para consumo da 

própria chácara. Há previsão para a construção de mais nove canteiros, 

visando uma produção comercial de húmus e minhoca. 

 Outra grande vantagem de um minhocário é garantir um tratamento a 

mais para o composto proveniente do banheiro seco, podendo este ser usado 

inclusive para as hortaliças. 

 Vantagens da utilização do húmus de minhoca (JACINTHO, 2007):  

- controla a toxidez do solo, corrigindo excessos de alumínio, ferro e 

manganês;  

- contribui para um pH mais favorável ao desenvolvimento das plantas;  

- evita que os nutrientes da planta se percam por volatilização ou lixiviação;  

- facilita a absorção e a entrada de água;  

- favorece a drenagem evitando encharcamentos;  

- evita degradações como: erosão, lixiviação, compactação, pulverização, 

impermeabilização e desertificação;  

-  é riquíssimo em população microbiana fixadora de nitrogênio;  

- antecipa e prolonga as floradas durante as secas;  

- aumenta a resistência das plantas às pragas e doenças;  

- não queima as plantas novas;  
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- não polui e não contamina o ambiente. 

Na Asa Branca o minhocário é construído apenas com um cercado 

delimitando sua área. Não são fechados com alvenaria. A grande questão é 

que se tiver alimento disponível, as minhocas permanecerão no canteiro, não 

havendo necessidade de fechá-los. Esse tipo de minhocário permite que o solo 

abaixo seja enriquecido com um adubo de ótima qualidade, podendo este 

método ser usado para recuperação de áreas degradadas mediante a 

movimentação dos canteiros. 

Como na permacultura tudo deve estar integrado, e executando mais de 

uma função, os produtos gerados pelo minhocário são: 

- húmus; 

- minhoca para venda de isca para peixes, etc.; 

- alimentação de aves e peixes; 

- produção de mudas; 

- produção de hortaliças – para consumo próprio ou venda;  

- aproveitamento de resíduos orgânicos provenientes da coleta seletiva; 

                                  
                                   Figura 6. Minhocário da Chácara Asa Branca 

Tanque/cisterna de ferro-cimento – captação de água da chuva  

Um aproveitamento racional da água deve prever a captação da água da 

chuva, para tanto deve-se proceder com construções de tanques de ferro-
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cimento. Existem três tanques de armazenamento de água da chuva com 

capacidade para 210 mil litros de água. Essa água é utilizada para uso geral na 

chácara enquanto que em um outro tanque, é armazenada a água da chuva 

que cai sobre o telhado (Figuras 7 e 8) com capacidade para 70 mil litros, essa 

água é usada inclusive e principalmente para consumo humano. 

  

   
Figura 7. Captação da água da chuva               Figura 8. Tanque de ferro-cimento  

 

Círculo de bananeiras– tratamento de efluente – água cinza 

Na Asa Branca  o círculo de bananeira (Figura 9),  é usado para tratar as 

águas usadas da casa (pias, tanques e chuveiros), as chamadas “águas 

cinzas”. Ele também beneficia a produção de bananas em escala humana. 

Essa técnica originou-se da observação dos efeitos dos fortes ventos 

sobre a cultura dos cocos. Numa clareira os coqueiros caídos davam origem a 

círculos de coqueiros que nasciam, se desenvolviam e produziam melhor do 

que quando isolados. O padrão natural observado foi que no centro do círculo 

se depositavam folhas, ramos, frutos, etc, que retinham a umidade e 

concentravam nutrientes, beneficiando a cultura dos coqueiros. Dessa 

observação, passou-se em seguida para outras culturas, como a da bananeira. 

         O círculo de bananeiras é utilizado para demonstrar com é feito o 

tratamento de água cinza, ou seja, o tratamento de toda água utilizada na casa, 

já que o banheiro da casa é o banheiro seco e não produz esgoto. Durante a 

explicação sobre o sistema, são abordados os temas do ciclo da água, a 

importância das florestas para proteção dos rios, da importância da 
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recuperação de áreas lindeiras desmatadas, sobre os problemas que o 

desmatamento causa como assoreamento. Nesse espaço as crianças 

aprendem a importância das florestas para proteção superficial do solo 

manutenção do ciclo da água. 

                                             
                   Figura 9. Esquema de construção do circulo de bananeiras. (fonte: Permear)  

 

Banheiro seco – eco-saneamento 

É sabido que um dos maiores gastos de água se dá pela descarga do 

banheiro. Além do desperdício, este gera um problema de tratamento do 

resíduo, excluindo alguns sistemas alternativos como o descrito acima. “O 

banheiro seco ou compostável, é uma estrutura que não necessariamente está 

conectada a construção mas que pode  estar. Consiste em uma edificação com 

estrutura de sustentação e vedação, construída a altura de primeiro pavimento, 

onde se situa o banheiro propriamente dito. Na parte inferior será construído 

um depósito de resíduos, que pode ser de alvenaria ou outras 

formas”(JACINTHO, 2002).   

 Esse banheiro é um tipo de construção racional que visa o não uso de 

água na descarga, evitando um gasto da ordem de no mínimo sete litros de 

água a cada descarga. Os resíduos produzidos nesse tipo de banheiro servem 

para adubação direta em plantas superiores ou a utilização em minhocários de 

modo a dar um tratamento bastante eficaz na eliminação de quaisquer  

patógenos existentes.   
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 O depósito de coleta deve ser voltado para o Norte que recebe a maior 

incidência solar (hemisfério sul) e deve ser construído de forma que as fezes 

irão se acumulando de baixo para cima. Deste compartimento sairá um cano 

condutor até uma altura mínima, superior a três metros do telhado, funcionando 

como uma chaminé para eliminação dos gases e mal cheiro ali produzidos. A 

subida de ar ocorre naturalmente, pois se o processo tiver um bom 

funcionamento, a temperatura pode chegar por volta de oitenta graus Celsius o 

que provoca a subida do ar. O bom funcionamento do sistema está diretamente 

ligado à forma de uso do sanitário, que recebe após ser usado, uma porção de 

serragem, fazendo assim o equilíbrio necessário da relação C/N em 

decomposição. Esse processo é responsável pelo aumento da temperatura no 

coletor de resíduos.      

 O banheiro tem sua utilização dividida em compartimentos (Figura 10), 

ou seja, para cada vaso um compartimento. Utiliza-se um vaso até que este 

complete o enchimento do depósito de resíduos, isso se deve ao fato de que é 

necessário um tempo mínimo de seis meses para total degradação da matéria 

e enquanto esse processo ocorre deve-se utilizar outro compartimento, ou seja, 

outro sanitário. 

                                       
                         Figura 10. Compartimento de compostagem do banheiro seco 
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Hortas mandalas – produção de alimento 

Por ser um elemento com grande necessidade de manejo e cuidados, a 

horta está localizada na Zona 1, perto da casa e próximo dos outros elementos, 

que dão suporte à produção como o minhocário e a composteira.   

 Existem duas hortas mandalas, cada uma dividida em 6 canteiros dentro 

de um círculo com diâmetro de 6m (Figura 11), com plantio consorciado entre 

plantas companheiras. O formato de mandala visa um melhor aproveitamento 

do espaço, com menor custo energético de trabalho humano. O formato 

circular possibilita uma maior área para um menor perímetro. A adubação é 

feita utilizando o adubo da composteira ou húmus de minhoca. O círculo da 

horta é formado por canteiros elevados com 30cm de altura e os caminhos, 

com 50cm de largura,  rebaixados em 20cm. A horta será colocada do lado 

externo do viveiro, devido a sua forma e composição, já que apresenta um 

efeito paisagístico bastante satisfatório. O objetivo da horta, além de produzir 

alimento, é funcionar como elemento paisagístico e demonstrar formas 

alternativas para elaboração da mesma. 

                                              
                                 Figura 11. Horta mandala na chácara Asa Branca. 

Tanque de peixes – irrigação; alimento; controle da proliferação de 
mosquitos;  

O tanque peixes (figura 12 e 13) é uma estrutura simples, consiste em 

um buraco, de 3x5m de área com 2m de profundidade, impermeabilizado com 

cimento, e tem funções muito especiais. Provem água para irrigação das 

mudas do viveiro médio, peixes para alimentação humana, que servem ainda, 

para evitar a proliferação de mosquito da dengue; a produção de aguapé 
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(Eichhornia crassipes), que serve de alimento para as galinhas e ajuda na 

oxigenação da água.  

   
Figura 12. Tanque de peixes.                              Figura 13. Peixes do tanque. 

 

Bioconstruções – casas ecológicas – ferro-solo-cimento; superadobe; 
pau-a-pique; telhado verde – aproveitamento de espaço 

As construções existentes na Asa Branca são feitas baseadas nos 

princípios da Permacultura. As bioconstruções existentes são todas integradas 

e cumprem mais de uma função. Como exemplo pode-se citar a captação de 

água da chuva e sua relação com as habitações. Para o armazenamento da 

água da chuva foram feitos tanques de ferro-cimento submersos, para captar a 

água da estrada, essa água é usada para diversas finalidades, com exceção do 

consumo humano. A escavação para a construção do tanque de ferro-cimento 

aproveita a terra como matéria-prima para as edificações, que são planejadas 

para a máxima eficiência energética, aproveitando as energias naturais do 

sistema local.  

As habitações e edificações em geral utilizam técnicas de bioconstrução ou 

arquitetura ecológica, o que significa dizer que são uitilizados materiais e 

recursos mais ecológicos, como barro e madeira. Dentre as técnicas utilizadas, 

o material de vedação (fechamento) das casas é o barro cru (puro ou misturado 

com cimento, dependendo da técnica) e a estrutura é de madeira. O uso do 

barro cru tem diversas vantagens quando comparado à alvenaria. A construção 

é mais barata, não promove desmatamento e nem queimadas para cozinhar 
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tijolos como ocorre nas olarias, conseqüentemente não emite gases poluidores. 

A cadeia produtiva é menor, otimizando um recurso muito importante: mão-de-

obra. A estrutura de madeira garante o uso de material renovável, em 

substituição ao uso de cimento, material não-renovável com processo de 

produção extremamente impactante ao meio ambiente. 

Na Asa Branca, o barro utilizado nas construções é retirado do próprio local, 

dentro de um processo que garante um manejo ecológico correto.  

A madeira usada como estrutura garante um uso eficiente, com baixo 

desperdício energético, já que além de serem altamente impactantes em sua 

obtenção, os produtos da alvenaria (tijolo, cimento e ferro) são aplicados em 

geral por técnicas que levam ao desperdício. Por exemplo, 28% da madeira 

serrada no Brasil é utilizada como fôrma na construção civil, que, em geral, 

depois do uso é queimada. 

Além dos materiais e das técnicas construtivas a arquitetura ecológica 

prima por um uso energeticamente eficiente das edificações, de modo que 

estas são desenhadas para um bom aproveitamento das energias naturais 

como vento e iluminação. Isto é, as casas são desenhadas para não ser 

necessário o acendimento de lâmpadas durante o dia e para que sejam 

confortáveis termicamente, sem necessitar ser aquecida ou resfriada 

artificialmente (aquecedores elétricos, ar condicionado, ventiladores). Outro 

recurso fundamental nas edificações ecológicas é a água. Na Asa Branca, as 

casas captam água da chuva a partir de seus telhados, e esta mesma água é 

que as abastece. A água dos chuveiros é aquecida pelo sol por meio de um 

sistema de Aquecimento Solar de Baixo Custo (ASbc) que propicia grande 

economia (tanto de dinheiro quanto de energia elétrica). As águas servidas são 

tratadas localmente por sistemas simples e eficientes, de modo que, além de 

não contaminarem o meio físico, acabam por contribuir com o sistema 

produtivo.  

Existem três residências na propriedade (Figuras 14,15 e 16), todas 

construídas com a técnica desenvolvida no local, técnica esta que vem sendo 

chamada de ferro-solo-cimento. Duas destas residências foram projetadas com 
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telhas de barro em função da captação de água da chuva. Outra residência tem 

o telhado vivo, no caso, de grama, que atua como eficiente isolante térmico e 

que contribui com o microclima local, por não emitir calor, ao contrário das 

lages e telhados convencionais. Além disso, a idéia dessa cobertura é 

demonstrar a possibilidade de uma área de lazer em um espaço onde não seria 

possível ter um jardim. 

      
Figura 14. Construção ecológica.                            Figura 15. Casa de ferro-solo-cimento. 

                                       
                                     Figuras 16. Construção integrada com o Cerrado. 
 

Viveiro – produção de mudas  

Na produção de mudas, condições de crescimento inadequadas em que as 

plantas são submetidas, muitas vezes acarretam em grandes perdas no cultivo. 

Em viveiros estas condições podem ser controladas.  

A produção em viveiros (Figuras 17, 18 e 19) propicia um cultivo de alta 

qualidade e em grande quantidade, já que as mudas são mantidas sob 

condições adequadas de germinação e crescimento. Uma das principais 

vantagens de cultivo em viveiro é em termos financeiros uma vez que com 
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maior controle das mudas há redução de gastos e maximização dos lucros. As 

formas de controle de mudas podem ser feitas por meio de um manejo 

adequado, bem planejado, de forma que a produção seja otimizada. 

As mudas podem ser produzidas utilizando técnicas especiais de cultivo. 

Pode ser por propagação sexuada, a partir de sementes, nesse caso escolhe-

se as melhores árvores para a extração das sementes, isso deve ser feito de 

acordo com as características desejáveis à planta adulta. Pode haver também 

o plantio de propagação assexuada,  com o uso de estacas enraizadas e de 

cultura de tecidos, para tanto deve-se escolher as melhores matrizes a serem 

clonadas,  sempre dando ênfaze às caracterisiticas desejáveis à planta adulta. 

Grande parte do material utilizado para a produção das mudas são produtos 

da gestão ambiental de resíduos sólidos. Com o processo de separação de lixo 

seco e lixo orgânico obtém-se os recipientes para acomodar os substratos. As 

caixinhas feitas de tetra pack são ideais para serem usadas como recipientes 

para as mudas no viveiro, garantindo um uso a mais para um produto que 

normalmente é descartado em lixões. 

Existem três viveiros na Chácara Asa Branca, cada um com um função 

específica de produção. Para melhor entendimento será divido em viveiro 

grande, médio, e pequeno. 

O viveiro grande é o viveiro florestal e ocupa uma área de 2.500m², 

compreendendo área de cultivo, área de rustificação e um galpão. A 

capacidade de produção é de 75 mil mudas plantadas em saquinhos plástico 

preto. A destinação do viveiro é para a produção de mudas nativas, para 

recuperação de áreas degradadas, compensação ambiental, neutralização de 

carbono, e outras necessidades.  

O viveiro médio, com área de 270m², é destinado a produção de bambus de 

especificidades diferentes, primando pelos utilizados para fazer construções 

como o bambu gigante (Dendrocalomus giganteus) e o guadua (Guadua 

angustifolia). 
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O viveiro pequeno, com área de aproximadamente 70m² é destinado a 

produção de ornamentais e exóticas, para usos diversos em paisagismo, 

formação de pomares, arborização urbana, etc. 

A irrigação das mudas (Figura 20) é feita por aspersão automatizada com 

aspersores feitos a partir de garrafa pet, promovendo tecnologia social e 

reutilização de materiais. 

   
Figura 17. Irrigação do viveiro                            Figura 18. Interior do viveiro 

                                            
                                                          Figura 19. Viveiro florestal 
 

                                  
                                  Figura 20. Aspersor de irrigação feito com garrafa pet. 
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Detalhamento dos Programas 

Os programas oferecidos seguiram uma macroestrutura em comum e os 

temas foram previamente acordados com os professores responsáveis por 

cada turma. 

Os temas trabalhados foram: 

1. Água é vida! 

2. Terra nossa casa 

3. Vivências com o Cerrado 

1. Água é vida! 

“A água é a origem de todas as coisas” Tales de Mileto,6 00 a.C. 

Inicialmente foram feitas visitas às biotecnologias relacionadas ao tema 

água e, em seguida, foi realizada a parte prática com dinâmicas e atividades 

que permitem a reflexão sobre o que foi vivenciado durante as atividades. A 

mediação para conduzir os grupos com o tema água foram conduzidas 

perpassando pelos elementos que estão relacionados a água. Os elementos 

visitados foram: composteira; banheiro seco; tanque de armazenamento de 

água da chuva; círculo de bananeiras; tanque de peixes e viveiros. São 

abordados vários aspectos com relação ao uso e preservação da água.  

Os assuntos foram abordados em forma de questionamentos que vão 

estimulando o pensamento das crianças sobre diversos assuntos relacionados 

ao tema. Para cada elemento da visitação há uma abordagem específica.  

Objetivos do programa: 

- Compreender que a água é a necessidade básica para toda a vida. 

- Conhecer sistemas de tratamento de água (Eco saneamento) 

- Estimular a prática da utilização racional da água em todos os seus usos 

(saúde, lazer, produção e alimentação). 
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- Reconhecer o ciclo das águas e as águas que nos abastecem 

- enfatizar a importância das florestas para conservação dos rios 

- Estimular os sentidos (tato, paladar, audição, visão e olfato) 

Atividades (Figura 21): 

- Alongamento 

-Excursão com tour pelas tecnologias associadas à água (eco saneamento e 

captação e armazenamento de água da chuva tanque de peixes) 

- Dinâmicas sobre a água. 

- Prática 

- Lanche 

- Fechamento 

                                     
                                      Figura 21. Prática realizada durante o programa água. 

 

2. Terra 

“Qualquer lugar pode ser o centro do universo” (Ana Mae Barbosa) 

No primeiro momento foi realizado um tour para conhecimento das 

biotecnologias relacionadas ao tema solo e alimentação e, em seguida, foi 

dado início à parte prática com dinâmicas e atividades que permitem a reflexão 

sobre o que foi vivenciado durante as atividades. Os elementos visitados foram: 

composteira; banheiro seco; bioconstruções; hortas mandalas, círculo de 
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bananeiras; tanque de peixes e viveiro. São abordados vários aspectos com 

relação ao uso e ocupação da terra.  

Objetivos do programa: 

- Compreender que o solo é um recurso natural, frágil e limitado. E que é a 

base de toda existência vegetal, animal e humana 

- Aprender como a matéria orgânica pode ser transformada em solo e a 

importância de um solo coberto  

- Conhecer sistemas de cultivo alternativos (hortas circulares/ mandalas e 

sistema agroflorestal) 

- Reconhecer as características básicas do solo como sua composição, suas 

diferentes fases de decomposição, os organismos que participam desse 

processo e os vários fatores que ameaçam a existência desse recurso 

- Estimular os sentidos (tato, paladar, audição, visão e olfato) 

Atividades (Figuras 22, 23 e 24): 

- Alongamento 

- Excursão com tour pelas tecnologias associadas ao solo (bioconstrução) e 

aos sistemas de cultivo de alimento (composteira, minhocário, banheiro seco, 

hortas circulares/mandala e sistema agroflorestal) 

- Dinâmicas sobre o solo. 

- Prática 

- Lanche 

- Fechamento 
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Figura 22. Conhecendo a compostagem.          Figura 23. Aprendendo a fazer compostagem.           
 
 

 
Figura 24. Mexendo com as minhocas. 
3. Vivências com o Cerrado 

“Nem tudo que é torto é errado. Vide as pernas do Garrincha e as árvores 

do Cerrado” (Nicolas Behr) 

A realização da visitação do programa vivencias com o Cerrado , acontece 

por meio de atividades de trilhas interpretativas e práticas diversas de estímulo 

livre e direcionado. São visitados os viveiros, as hortas mandalas, as 

bioconstruções, e os demais elementos presentes. Foram trabalhados o 

entusiasmo, a concentração, a vivência direta com o bioma Cerrado e o 

compartilhamento de saberes com o coletivo. Desta forma os elementos 

visitados foram: composteira; banheiro seco; bioconstruções; hortas mandalas, 

circulo de bananeiras; tanque de peixes e viveiro. São abordados vários 
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aspectos com relação ao uso e ocupação da terra. É demonstrada a perfeita 

interação entre práticas de ocupação humana e o Cerrado. 

Objetivos do programa: 

- Vivenciar uma estação permacultural. 

- Conhecer o bioma Cerrado.  

- Incentivar, por meio de atividades lúdicas, a compreensão da natureza 

enquanto fonte de inspiração 

- Reconhecer alguns dos princípios dos sistemas ecológicos, bem como alguns 

dos ciclos e processos naturais 

- Proporcionar o plantio de sementes e a formação de uma muda NO VIVEIRO; 

- Proporcionar a plantio de uma muda no campo 

- Favorecer a aprendizagem por meio de experiências diretas. 

- Trabalhar a percepção da natureza por meio dos diversos sentidos (tato, 

paladar, audição, visão e olfato) 

- Exercitar o respeito ao meio ambiente, ao relacionamento e ao saber. 

Atividades (Figuras 25,26, 27,28 e 29): 

- Alongamento 

- Jogos e dinâmicas 

- Trilha no Cerrado 

- Atividades artísticas 

- Lanche 

- Fechamento 



58 

 

  
Figura 25 e 26. Prática durante o programa Vivências com o Cerrado. 
 

             
            Figuras 27 e 28. Semeadura de espécies nativas e plantio de uma muda. 
 

                      
Figura 29. Trilha interpretativa durante o programa vivencias com o Cerrado. 
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4.3 Etapa 2 – unidade permacultural ECJB – paisagismo produtivo 

 A etapa 2 do desenvolvimento da pesquisa consistiu na elaboração e 

implantação de um projeto permacultural na escola classe JBB. A escolha da 

escola se deu em função da localização específica da escola. O fato de estar 

localizada no Jardim Botânico de Brasília permitiu uma aproximação prévia 

com a escola no ano de 2009, quando a escola participou do projeto “Educação 

para Sustentabilidade no Jardim Botânico de Brasília”, com a realização de 

visitaas e oficinas na unidade de Permacultura construída no mesmo ano pelo 

projeto.  

4.3.1  A Escola 

A escola Classe Jardim Botânico fica localizada dentro do Jardim 

Botânico de Brasília, situada à SMDB conjunto 12 – Lago Sul, DF.  A escola 

tem dezesseis turmas de ensino fundamental com quatrocentos e setenta e 

sete alunos matriculados e dezesseis professores (Tabela 1).  

Tabela 1. Relação de professores e turmas da ECJB. 

PROFESSORES TURMA PERÍODOSS Nº alunos 
Marilene 2PE-A M 28 

Eliane 1EF9-A M 30 

Lis 2EF9-A M 30 

Cida 3EF9- A M 32 

Cíntia 3EF- A M 36 

Giovânia 3EF- B M 34 

Luciana 4EF- A M 30 

Letícia 4EF- B M 29 

Suelene 2PE- B V 27 

Marlene 1EF9- B V 31 

Cleu 2EF9- B V 29 

Cristina 2EF9- C V 31 
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Adriana Euletério 3EF9 –B V 28 

Adriana Muzi 3EF9- C V 21 

Adriana Manera 3EF- C V 35 

Pauline 4EF- C V 26 

   

O local destinado à construção do espaço permacultural – paisagismo 

produtivo na ECJBB, inicialmente com área de 70 m² foi escolhido de acordo 

com as informações e as observações realizadas in locu sobre a utilização dos 

espaços pelos alunos durante o horário do recreio. Nestas condições foi 

possível determinar as áreas mais ociosas na escola (Figura 30) e escolher o 

local mais propício para a realização do projeto. 

Figura 30: Escola Classe Jardim Botânico. 

O local foi escolhido de modo a proporcionar uma maior utilização do 

espaço pelos alunos contanto sem ocupar áreas de lazer rotineiras dos alunos, 

criando um local harmônico e prazeroso e proporcionando um contato diário 

com elementos bastante relevantes quanto ao aspecto da efetividade da 

permacultura como ferramenta para uma educação sustentável. Ainda sobre a 
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escolha do local foram observados alguns critérios técnicos, como as 

informações extraídas da carta solar e a localização prévia de alguns 

elementos já existentes, como fossa e uma casa de boneca. 

 

4.4 Implantação  

As atividades de implantação do paisagismo produtivo – unidade 

permacultural – tiveram início em outubro de 2010 quando foram realizadas as 

primeiras visitas à escola para observação do espaço.  

O projeto foi concebido de forma a garantir visibilidade e criar um ambiente 

harmônico e de contemplação. Após a concepção do projeto, sempre em 

acordo com a direção da escola, deu-se o início a implantação do projeto.  

Os elementos planejados para o design escolar foram planejados de forma 

a permitir ampla visibilidade ao projeto e a possibilitar a participação dos alunos 

no dia-a-dia escolar às atividades sustentáveis.  

Os elementos do Projeto: 

Bacia de evapotranspiração – tratamento de efluentes 

Horta mandala – produção de alimentos e temperos 

Compostagem – transformação dos resíduos orgânicos em adubo –

reciclagem de lixo  

Espiral de ervas – produção de temperos 

Bancos de superadobe – espaço de convivência 

Tanque de ferro-cimento – aproveitamento da água da chuva para uso da 

escola 

Pomar – plantio de mudas frutíferas – paisagismo produtivo 

Plantio de mudas – compensação ambiental do projeto de visitação. 
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4.4.1 Bacia de evapotranspiração 

 A bacia de evapotranspiração (Figura 31 e 32), elemento de tratamento 

de esgoto, foi construída com 15 m². Para a construção foram utilizados pneus, 

entulho de obras, brita, areia e terra adubada. Nesse sistema o tratamento do 

esgoto é realizado pelas camadas filtrantes e o efluente é consumido por 

plantas, normalmente de folhas largas, como as bananeiras. Com isso o 

resultado é um jardim produtivo ferti-irrigado durante todo o ano e o tratamento 

do esgoto passa a ser um processo sustentável.  

  
Figuras 31 e 32. Construção da bacia de evapotranspiração. 

4.4.2 Horta Mandala e espiral de ervas 

 A horta foi construída na forma circular, como uma mandala, resultando 

em um espaço de 30m² distribuídos em oito canteiros. O formato proporciona 

melhor ergonomia de trabalho para a pessoa responsável por cuidar das 

hortaliças. Para construção da horta foram definidos os caminhos internos e 

assim delinearam-se os canteiros que foram feitos com o uso de matéria 

orgânica (mulche). As hortaliças (alface, rúcula cenoura, abóbora entre outras) 

foram plantadas nos berços abertos no mulche (Figura 33 e 34). 

  A espiral de ervas foi construída para ofertar temperos (manjericão, 

hortelã, tomilho e outros) para o preparo das refeições escolares. Foi 

construída no centro da horta mandala, com 1m².  
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Figura 33. Alunos no recreio brincando na horta Figura 34.Horta mandala com espiral de ervas.   
 

4.4.3 Compostagem e minhocário 

  A área destinada ao processo de compostagem compreende dois m². 

Inicialmente foi utilizado esterco de gado e capim braquiaria para a formação 

da pilha de composto orgânico. A montagem da pilha ocorreu na proporção de 

três partes de palha para uma parte de esterco, obedecendo a relação de 

equilíbrio entre carbono e nitrogênio, fundamental para o bom funcionamento 

do processo de compostagem.  

 A compostagem (Figura 35) foi projetada para dar um destino correto ao 

lixo orgânico produzido na cozinha e incentivar a separação do lixo de maneira 

eficiente. O processo de compostagem gera um adubo de alta qualidade e 

evita a contaminação de lixões e aterros sanitários.   

O minhocário (Figura 36) foi localizado ao lado da composteira como 

forma de facilitar a operação de manejo da composteira e do minhocário. A 

área destinada ao minhocário foi de um m² e foi construído com materiais 

presentes no local. 

Um dos principais alimentos para as minhocas é o composto orgânico 

que é uma excelente fonte de alimentos  e consequentemente um bom material 

para a produção de húmus com excelente nível nutricional. Quanto maior a 

diversidade de matéria orgânica utilizada na pilha de composto melhor a 

qualidade do húmus. 
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Figura 35. Pilha de compostagem.                     Figura 36. Minhocário construído na escola.    
 

4.4.4 Bancos de superadobe  

 Os bancos de superadobe (Figura 37) foram construídos para a 

formação de uma pequena praça onde as crianças possam descansar durante 

o recreio ou até a realização de aulas. As construções de superadobe são 

construções feitas com sacos de ráfia e o barro cru pilados. Os bancos foram 

construídos no formato circular com  três metros.  

 
Figura 37. Construção dos bancos de superadobe. 
 

4.4.5 Tanque de ferro-cimento 

 O tanque de ferro-cimento (figura 38) foi projetado com capacidade de 

20m³. É um elemento de importância ímpar já que proporciona o 

armazenamento da água da chuva. Sua construção é feita com o uso de ferro e 
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de cimento. A água que cai no telhado é direcionada por meio de uma calha e 

de um cano.  

                                
                                   Figura 38. Construção do tanque de ferro-cimento. 
 

4.4.6 Pomar 

O pomar, com 30m² foi plantado ao lado da quadra poliesportiva (figura 39). Os 

berços foram abertos manualmente e as espécies foram escolhidas de modo 

produzir frutos ao longo do ano.   

                         
                                                  Figura 39. Localização do pomar. 
 

 

4.4.7 Plantio de mudas nativas 

Como forma de compensar e neutralizar as emissões de carbono 

emitidas durante o projeto foi realizado um plantio florestal (figura 40) na área 

ao lado da escola. As operações de plantio foram roçagem da braquiaria 
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(Brachiaria decumbens); abertura mecanizada de berços (60x60x60cm), feita 

com trado de trator; distribuição de adubo (esterco de gado); fechamento dos 

berços e plantio das mudas. 

                                   
                                        Figura 40. Berços abertos por trado de trator. 
 

4.5 A Avaliação do Trabalho 

Os processos de avaliação dos projetos sob a ótica da Educação Ambiental 

não são excludentes, ou seja, ele não procura o que não sabe, ou que não se 

fez. Muito pelo contrário, ele vai sempre realçar a ação positiva. Quais foram as 

mudanças? Como podemos avançar mais? Qual o nosso nível de ação? Onde 

conseguimos chegar e como vamos fazer para ir além. Por isso falamos que a 

educação ambiental, assim como todo processo educativo, é contínuo. Ele não 

acaba em si só (MACEDO, 2005). 

A avaliação do projeto ocorreu por meio da aplicação de questionários com 

a realização de perguntas que possibilitaram a constatação do interesse, 

importância do projeto e compreensão por parte dos publico participante 

(alunos e professores). 

Foram aplicados três questionários distintos sendo um questionário mais 

geral, sobre a qualidade e aceitação das atividades, aplicado a 110 estudantes 

participantes; um para as turmas da educação integral, com questões para 

avaliar o conhecimento adquirido e um com questões para os professores. 

4.6 Documentação do Trabalho 

Todas as atividades do projeto foram documentadas. As atividades foram 

fotografadas e algumas foram filmadas. A documentação foi realizada com a 
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assinatura da lista de presença e fotos, além do arquivamento dos materiais 

utilizados para levantamento das informações e formação de uma biblioteca 

com bom acervo sobre Educação Ambiental.  

 

5. RESULTADOS  

5.1 ETAPA 1 – TURISMO ECOPEDAGÓGICO 

O primeiro contato com a Escola Classe Jardim Botânico ocorreu no ano de 

2009, quando foram firmados acordos para realização do projeto.  

O início das atividades ocorreu em outubro de 2010, sendo finalizadas em 

dezembro do mesmo ano. Foram recebidos 413 alunos das 16 turmas da 

escola Classe Jardim Botânico. As visitas (Tabela 2 e 3), foram acompanhadas 

por um professor responsável da escola, geralmente o professor da turma, com 

exceção das turmas da educação integral, que foram acompanhadas pela 

coordenadora pedagógica. 

Tabela 2: Dias de visitas de acordo com os temas. 

MATUTINO 
Outubro 
DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

 
 
 
 

4  
 

5 
 

6  
 

7 
 

8  

 
 
 
 

18 
 

19 
Manhã:4ª 
C 
Educação 
Integral 
 

20 
 

21 
 

22 
Manhã: 4ª série 
B, profª Letícia, 
Vivências com o 
cerrado. 
 

 

 25 
Manhã: 1º 
ano A, profª 
Eliane, 
ÁGUA. 
 

26 
Manhã:4ª 
C 
Educação 
Integral 
 

27 28 
 

29 
Manhã: 3ª série 
A, profª Cíntia, 
TERRA.  

 

Novembro 
DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUART

A 
QUINTA SEXTA SÁBADO 
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 1 
 
RECESSO 
 

2 
FERIADO 

3 4 5 
Manhã: 3ª série 
B, profªGiovânia. 
Vivências Com o 
cerrado 
 

6 
 

  8 
Manhã: 2º 
período A, 
profª 
Marilene, 
VIVÊNCIAS 
COM O 
CERRADO. 
 

9 
Manhã:4ª C 
Educação 
Integral 
 

10 11 12 
Manhã: 3º ano A, 
profª Cida, 
TERRA. 
 

13 

 15 
FERIADO 
 
 
 
 

16 
Manhã:4ª C 
Educação 
Integral 

17 18 19 
Manhã: 2º ano A, 
profª Lais, 
VIVÊNCIAS COM 
O CERRADO.  
 

14 

 
 
 
 
 

22 
 

23 
Manhã:4ª C 
Educação 
Integral 
 

24 25 26  

 
 
 
 
 

29 30 
Manhã:4ª C 
Educação 
Integral 

    

Dezembro 
DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUART

A 
QUINTA SEXTA SÁBADO 

6 
 
 
 
 

7 
Manhã:4ª C 
Educação 
Integral 

8 9 10 11 12 

VESPERTINO 
Outubro 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
 
 
 
 

4  
 

5 
 

6  
 

7 
 

8  

 
 
 
 

18 
COMEMORAÇÃO 
DO DIA DA 
CRIANÇA 

19 
Tarde: 4ª 
A 
Educação 

20 
 

21 
 

22 
Tarde: 2º ano B, 
profª Cleu, 
TERRA. 
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Integral 
 25 

Tarde: 3ºanoC, 
Profª Juliana, 
TERRA. 

26 
Tarde: 4ª 
A 
Educação 
Integral 

27 28 
 

29 
Tarde: 1º ano B, 
profª 
Marlene,TERRA. 
 

 

Novembro  
DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
 1 

 
RECESSO 
 

2 
FERIADO 

3 4 5 
Tarde: 1º ano B, 
profª 
Marlene,TERRA. 

6 
 

7 
  

8 
Tarde: 3º ano B, 
profª Adriana 
Eleutério, 
VIVÊNCIAS COM 
O CERRADO. 

9 
Tarde: 4ª 
A 
Educação 
Integral 

10 11 12 
Tarde: 2º ano C, 
profª Cristina, 
TERRA. 

 

 15 
FERIADO 
 
 
 
 

16 
Tarde: 4ª 
A 
Educação 
Integral 

17 18 19 
Tarde: 2º 
período B, profª 
Suelene, ÁGUA. 

 

 
 
 
 
 

22 
Tarde: 3ªsérie C, 
profª Adriana 
Manera, 
VIVÊNCIAS COM 
O CERRADO. 

23 
Tarde: 4ª 
A 
Educação 
Integral 
 

24 25 26  

 
 
 
 
 

29 30 
Integral 
Tarde: 4ª 
A 
Educação 
Integral 

    

Dezembro 
DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
6 
 
 
 
 

7 
Tarde: 4ª A 
Educação 
Integral 

8 9 10 11 12 
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Tabela 3. Programação das visitas de acordo com o tema e turno. 

Turma/professor Água Terra Vivencias com 

cerrado 

Ed.integral 

Ana clara (Matutino)    x x x x x x 

Ana Clara 

(vespertino) 

   x x x x x x 

Letícia   x  

Cintia  X   

Marilene   x  

Giovania   x  

Cida  X   

Lais   x  

Eliane x    

Juliana  X   

Cleu   X   

Marlene  X   

Adriana Euletério   x  

Cristina  X   

Adriana Manera   x  

Suelene x    

*Um x significa uma visita realizada. 

Foram realizadas 29 visitas, cada uma com tema específico, decidido 

previamente com o professor responsável. Os temas variaram de acordo com a 
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proposta oferecida para a prática da ecopedagogia – educação permacultural e 

compreenderam: Água, Terra e Cerrado (Figura 41). 

 
Figura 41: Porcentagem de visitação para cada tema abordado no turismo ecopedagógico. 

5.1.1  Os Custos 

Os custos da etapa 1 do projeto compreenderam o aluguel de transporte 

escolar e a remuneração para os mediadores ecopedagogicos. 

No total foram realizadas vinte e nove visitas somando um valor de R$ 

13.941,00 para o aluguel de ônibus escolar, material permanente e instrutorias 

em educação ambiental.  

Tabela 4. Custos da etapa 1 do projeto, turismo ecopedagogico na Chácara 
Asa Branca. 

Descrição do item Un Qtde Recurso Utilizado 

(R$) 

Transporte (dos 
beneficiários do 
projeto) 

Translado (ônibus 
de 40 lugares) 29   4.725,00 

Material 
pedagógico 
permanente 

Banners 
educativos 5     270,00  

Instrutorias em 
educação 
ambiental 

Hora aula 284 8.946,00 
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Total 13.941,00 

 

5.1.2 Os Questionários 

Foram aplicados três questionários distintos sendo um com questões 

relacionadas as atividades diretamente, aplicado aleatoriamente a 199 

visitantes do total de 413 alunos; um com questões sobre o conhecimento 

adquiro, aplicado aos alunos da educação integral, que tiveram a oportunidade 

de participar de todos os programas oferecidos (água, terra, vivências com o 

cerrado); e um aplicado aos professores sobre as atividades e a importância do 

projeto. 

 

5.1.2.1 Questionário aplicado às turmas da educação integral 

O questionário foi formulado em quinze perguntas com questões acerca 

do aprendizado realizado durante o turismo ecopedagogico. 

A primeira pergunta revela uma constatação interessante, podendo ser 

observado que a maioria dos alunos, 59% não conheciam a Permacultura 

(Figura 42), caracterizando aí uma importante função do turismo 

ecopedagógico, levar o conhecimento desta ciência para o cotidiano dos 

alunos. O curioso é que 41% dos alunos, afirmaram pelo menos já ter escutado 

falar na palavra Permacultura, isso provavelmente se deve ao fato da 

existência de uma unidade permacultural instalada no Jardim Botânico de 

Brasília em 2009. 

Questão 1. Antes da realização do turismo ecopedagógico você já tinha ouvido 
falar em Permacultura? 
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Figura 42. Resposta da questão 1. 
 
 Quando questionados sobre sustentabilidade, a maioria, 59%, afirmou já 

ter pelo menos escutado a palavra, o que é bastante interessante. Para grande 

parte dos alunos, porém, a palavra era nova; constatando-se a importância do 

assuntos discutidos durante a visitação, mesmo para aqueles que já tinham 

escutado falar mas nunca vivenciaram a Permacultura na prática.  

Questão 2. Antes da realização do turismo ecopedagógico você já tinha ouvido 

falar em Sustentabilidade? 

 

 
Figura 43. Resposta da questão 2. 
 

Sobre a questão da separação do lixo, apenas 5% (Figura 44) afirmou 

não ter conhecimento prévio sobre o assunto, o que demonstra que de alguma 

maneira, ou na escola ou em casa a maioria dos alunos já teve contato com o 

tema. A questão do lixo é muito importante já que é um produto que gera 

poluição e contaminação dos recursos naturais e deve ser tratada com grande 

atenção. 
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Questão 3. Antes da realização do turismo ecopedagógico você já tinha ouvido 

falar sobre separação de lixo? 

 
Figura 44. Resposta da questão 3. 
 
Todos os alunos afirmaram já ter conhecimento sobre a reciclagem de resíduos 

orgânicos (Figura 45); porém, quando perguntados se realizam a separação do 

lixo em casa apenas 50% respondeu positivamente (Figura 46). 

Questão 4 Antes da realização do turismo ecopedagógico você já tinha ouvido 

falar sobre reciclagem de resíduos orgânicos? 

 
Figura 45. Resposta da questão 4. 
 

Questão 5. Você e sua família fazem a separação do lixo em casa?  
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Figura 46. Resposta da questão 5. 
 

A maioria dos alunos afirmou já conhecer um composto orgânico (Figura 

47). Pouco menos da metade dos entrevistados, 45%, afirmou não conhecer o 

processo previamente. 

Questão 6. Você já conhecia um composto orgânico antes de participar do 

projeto? 

 
Figura 47. Resposta da questão 6.  
 

Quando questionados sobre o aproveitamento de água da chuva (Figura 

48), 77% dos alunos afirmaram já ter ouvido falar sobre o assunto mostrando 

um bom nível de conhecimento entre os entrevistados. 

Questão 7. Antes da realização do turismo ecopedagógico você já tinha ouvido 

falar sobre aproveitamento e uso de água da chuva? 
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Figura 48. Resposta da questão 7. 
 

Sobre viveiros florestais, apenas 32% dos entrevistados já conheciam 

esse elemento (Figura 49). Os viveiros são elementos riquíssimos para a 

realização de práticas em educação ambiental. 

Questão 8 Você já havia conhecido um viveiro florestal?  

  
Figura 49. Resposta da questão 8. 
 

91% dos entrevistados afirmou conhecer um minhocário mesmo antes 

da visita (Figura 50). Essa questão se deve ao fato da escola ter recebido um 

curso sobre minhocultura e aproveitamento do lixo caseiro em 2010.  

Questão 9. Você já conhecia um minhocário antes de realizar o turismo 

ecopedagógico?  
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Figura 50. Resposta da questão 9. 
 

Quando questionados se já conheciam sobre tratamento ecológico de 

água e ecossaneamento (Figura 51), apenas 27% afirmou ter conhecimento, o 

que demonstra que a grande maioria não conhecia sobre tais sistemas e a 

importância do turismo ecopedagógico para a formação de novos valores 

culturais e ambientais.   

Questão 10. Você já conhecia sobre tratamento ecológico de água e 
ecossaneamento? 

 
Figura 51. Resposta da questão 10. 

 

Todos os alunos afirmaram conhecer as árvores do Cerrado (Figura 52). 

As espécies mais citadas pelos alunos foram: pequi, mama-cadela, vassoura 

de bruxa, copaíba, ipê amarelo, sucupira, jatobá, bananeira, cagaita, bacupari e  

barbatimão. 
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Questão 11. Você conhece alguma árvore do cerrado? 

 

Figura 52. Resposta da questão 11. 
 

 
Quando questionados sobre os animais do Cerrado (Figura 53), 95 % 

dos alunos afirmaram conhecer os seguintes animais: lobo guará, veado 

campeiro, coruja, tamanduá mirim, tamanduá bandeira, jararaca, raposa, 

susssuarana, onça pintada, tatu, carcará, lontra, mico-estrela, anta, pica-pau, 

arara azul, quero-quero, aranha, gafanhoto, bem-te-vi e asa branca. 

Questão 12. Você conhece os animais do cerrado? 

 
Figura 53. Resposta da questão 12. 
 

Com relação a possibilidade de levar as informações aprendidas para o 

dia-a dia em casa (Figura 54), 91% dos alunos responderam positivamente, 

constatando um importante função das atividades desenvolvidas. 

 

Questão 13. Você acha que é possível levar algumas das informações 
aprendidas para a realidade do dia-a-dia na sua casa? 
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Figura 54. Resposta da questão 13. 
 

As repostas dos alunos, de modo geral, foram bastante significativas  

vários dos estudantes terem afirmado conhecer previamente sobre os assuntos 

tratados. Este fato provavelmente se deve à existência de uma unidade 

Permacultural instalada no Jardim Botânico de Brasília mas apesar de vários 

alunos afirmarem conhecer parte do assunto, as atividades realizadas foram 

muito importantes demonstrando novas formas e possibilidades de uso dos 

recursos naturais de forma sustentável, ampliando o conhecimento dos 

envolvidos e criando novos valores para a vida.     

 

5.1.2.2 Questionário aplicado aos professores 

O questionário foi aplicado aos professores que participaram do projeto. 

Na questão 1, quando questionados se já tinham conhecimento da palavra 

Permacultura, 56% dos professores responderam positivamente e 44% 

respondeu não ter conhecimento (Figura 55). Fato que provavelmente se deve 

a existência de uma unidade permacultural no Jardim Botânico de Brasília. 

Curioso é que mesmo com a existência desta unidade, 44% nunca ouviram 

falar sobre o assunto. 

 

Questão 1. Antes da realização do turismo ecopedagógico você já tinha ouvido 
falar em Permacultura? 
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Figura 55. Resposta da questão 1 do questionário aplicado aos professores. 
 

Quando questionados sobre a realização atividades de educação 

ambiental, 81% dos professores afirmou realizar algum tipo de atividade e 

apenas 19% responderam não realizar nenhuma atividade (figura 56). 

 

Questão 2. Você realiza algum tipo de atividade de educação Ambiental? 

 
Figura 56. Resposta da questão 2 do questionário aplicado aos professores. 
 

Todos os professores consideram as atividades práticadas realizadas 

pela Permacultura como importantes para a educação ambiental (Figura 57) e 

têm interesse em continuar realizando trabalhos de educação ambiental na 

escola (Figura 58).   

Questão 3. Você considera as atividades praticadas pela Permacultura 
importantes para a prática de educação ambiental? 
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Figura 57. Resposta da questão 3 do questionário aplicado aos professores. 
 

Questão 4. Há interesse em continuar realizando trabalhos de educação 
ambiental na escola? 

 
Figura 58. Resposta da questão 4 do questionário aplicado aos professores. 
 

Quando questionados sobre o interesse em voltar à Chacara Asa Branca 
com outras turmas 100% dos professores manifestaram haver a intenção 
(Figura 59). 

Questão 5. Há interesse em voltar a chacara Asa Branca com outras turmas? 

 
Figura 59. Resposta da questão 5 do questionário aplicado aos professores. 
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Questionados se o turismo ecopedagogico baseado na Permacultura 

reflete bons atos para a recuperação de áreas degradadas, 100% dos 

professores afirmou acreditar que sim (Figura 60), caracterizando o processo 

como eficiente para a transformação da conduta humana. 

 

Questão 6. Você acha que o turismo ecopedagogico, baseado na 

Permacultura, reflete bons ensinamentos para recuperação de ambientes 

florestais degradados? 

 
Figura 60. Resposta da questão 6 do questionário aplicado aos professores. 
 

Todos os professores acreditam que as atividades desenvolvidas na 

escola estimulam outras escolas a desenvolverem atividades semelhantes 

(Figura 61). 

Questão 7. As atividades desenvolvidas na escola estimulam outras escolas a 
desenvolverem atividades semelhantes? 

 
Figura 61. Resposta da questão 7 do questionário aplicado aos professores. 
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Sobre as aulas realizadas, dadas aos alunos, 57% considerou ótimo e 

43% considerou bom, nenhum professor achou que as aulas foram ruins 

(Figura 62), demonstrando que as aulas têm um bom nível com relação a 

abordagem pedagógica e a prática de ensino. 

Questão 8. Com relação às aulas dadas aos alunos você considera: 

 
Figura 62. Resposta da questão 8 do questionário aplicado aos professores. 
 

Em relação ao interesse relacionado às atividades desenvolvidas na 

Chácara, 43% dos professores afirmaram que foram ótimas, 50% acharam que 

foram boas e apenas 7% considerou as atividades ruins (Figura 63), 

demonstrando a aprovação pela grande maioria. 

Questão 9. Com relação às atividades educativas desenvolvidas na Chácara 
Asa branca o seu interesse foi: 

 
Figura 63. Resposta da questão 9 do questionário aplicado aos professores. 
 

Sobre o local onde foram desenvolvidas as atividades, 57 % dos 

professores considerou ótimo, 43% considerou bom e nenhum professor 

considerou o local ruim (Figura 64), ou seja, todos professores consideram  a 
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Chácara Asa Branca como um bom local para a realização das aulas ao ar 

livre.  

Questão 10.  Com relação ao local de aprendizado você considera: 

 
Figura 64. Resposta da questão 10 do questionário aplicado aos professores. 
 

5.1.2.3 Questionário das atividades em geral (Tabela 5). 

Tabela 5. Questionário aplicado aleatoriamente a 199 alunos 

Atividade Excelente Bom Ruim Em branco 

1A. Chegada – Grande roda, 
boas vindas, Alongamento 

122 71 5 1 

1B. Por que estamos aqui?  

Apresentação do projeto e da 
Permacultura 

116 72 8 3 

1C. Conhecendo a Chácara 
Asa Branca 

154 40 1 4 

1D. Atividade Prática 
(separação de lixo, distribuição 
da água do planeta, plantio de 
mudas) 

147 47 2 3 

1E. Atividade de Integração – 
dinâmicas de acordo com o 
tema. 

125 67 5 2 

1F. Fechamento – revisão das 
atividades realizadas e dos 
elementos vistos; 
agradecimentos  

112 47 36 1 

2. Você se considera capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos 
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durante a Aula ao Ar Livre em sua vida, em seu cotidiano ou dia a dia? 

 Sim  

131 

Não 

3 

Talvez 

43 

Sem opinião 

          11           

Branco 

9 

Nulo 

2  

 

Mais de 60% dos participantes consideraram todas as atividades, 

excelentes ou boas (Figura 65). Isto indica o grande sucesso do trabalho 

desenvolvido bem como atividades adequadas à faixa etária e correspondentes 

ao contexto dos alunos. Trazendo novidades e um ambiente diferenciado da 

sala de aula convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 65. Aplicação dos conhecimentos adquiridos na Aula ao Ar Livre 

Mais de 65% dos participantes consideraram-se aptos a aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante a Aula ao Ar Livre em suas vidas (Figura 

66). Acredita-se que isso se deve ao fato de que todas as aulas possuíam 

atividades práticas correspondentes ao alcance de atuação dos estudantes e 

de fácil replicação. Como, por exemplo, compreender a importância de separar 

os resíduos (lixos) domésticos mesmo que não haja um tratamento in loco para 

eles. Após as Aulas ao Ar Livre, muitas atividades foram desenvolvidas na 

escola, além das obras da etapa 2, já previstas pelo projeto. 

Como todo ano ocorrem novas matrículas na ECJB, e com isso novas 

famílias se aproximam, a escola tem a possibilidade de tornar-se uma vitrine 

das possibilidades que a permacultura proporciona. 
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Questão 2 – Aplicação dos conhecimentos adquiridos na Aula ao Ar Livre 

 
Figura 66. Aplicação dos conhecimentos adquiridos na Aula ao Ar Livre 

 

5.2 Etapa 2  

A etapa 2, contemplou a construção de um paisagismo produtivo com área 

total de 140m² na escola Classe JBB. A concepção de projeto previu a 

construção de uma bacia de evapotranspiração (tratamento de esgoto) com 

15m² de área, uma horta mandala com 30m², uma praça com bancos de 

superadobe (bioconstrução) de 20m², um pomar e um tanque de ferro-cimento 

com capacidade para armazenar 20m³ de  água da chuva.  

Bacia de evapotranspiração  

 A bacia de evapotranspiração (Figura 67), foi desenhada para realizar o 

tratamento ecológico do esgoto na escola. A área total foi de 15m² sendo um 

retângulo de 3 x 5m. A construção da bacia foi realizada em 2 semanas e meia 

com o uso de 30 pneus, pedras do local entulho de uma obra vizinha a escola, 

brita, areia, terra e o plantio. 
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                                           Figura 67. Bacia de evapotranspiração. 
 

Compostagem e minhocário 

 A compostagem foi pensada de forma a permitir um tratamento correto e 

adequado aos resíduos produzidos pela cozinha da escola de forma a 

transformar o material em composto orgânico, um adubo de excelente 

qualidade para ser usado na horta e no viveiro. A área destinada a 

compostagem foi de 2m².  

 O minhocário foi pensado para transformar o composto orgânico em 

húmus de minhoca. Foi projetado e implantado ao lado da composteira com 

1m² de área. 

                        
                            Figura 68. Composteira e minhocário ao fundo. 
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Horta mandala e espiral de ervas 

 A horta mandala (Figura 69) foi implantada durante o curso oferecido 

aos pais e professores. Com área de 30m² a produção deve ser de espécies 

com rápida produtividade e espécies de tempero para a produção do alimento 

escolar. 

                          
                              Figura 69. Horta mandala com espiral de ervas ao centro. 
 

Bancos de Superadobe 

 Foram construídos dois bancos de superadobe, projetados para a 

formação de um espaço de convivência, uma pracinha. Podendo ser um 

espaço para realização de aulas e de descanso para as crianças e funcionários 

de escola. A construção foi realizada com a terra que saiu da escavação da 

bacia de evapotranspiração. O local poderá ser usado para realização de aulas 

ao ar livre na escola (Figura 70) . 

                            
                                 Figura 70. Bancos de superadobe. 
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Tanque/ cisterna de ferro-cimento 

 O tanque de ferro-cimento (Figura 71) foi projetado com capacidade para 

armazenar vinte mil litros de água. Foi localizado perto do beiral de caimento 

da água na parte de trás da escola. 

                     
                        Figura 71. Tanque de ferro-cimento. 

 

Durante a implantação do projeto foi oferecido um mini curso sobre 

permacultura com doze horas de duração. A divulgação do curso ocorreu por 

meio de cartazes na escola, folders e reuniões prévias com os pais, os 

professores e os funcionários. O curso contou com a presença da diretora, 

vice-diretora e coordenadora pedagógica, além de pais e funcionários da 

escola. 

Os participantes tiveram a oportunidade de praticar algumas atividades por 

meio de oficinas práticas de horta mandala e construção do tanque de ferro-

cimento. Ao final os participantes relataram que estavam realmente satisfeitos 

com os ensinamentos e a importância das atividades realizadas. 

A continuidade das obras se deu com a contratação de mão-de-obra para 

realização dos serviços. 
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Pomar 

 O pomar foi formado por 10 espécies de árvores frutíferas. Foi plantado 

com adubo orgânico com berços de 60x60x60 cm (Figura 72). 

 
Figura 72. Plantio do pomar: carambola (Averrhoa carambola). 

  

Plantio de nativas 

 O plantio de nativas (figura 73) foi realizado com 15 espécies disponíveis 

no viveiro da Asa Branca, plantado em área contígua a escola. Os berços 

foram feitos com trado de trator e a adubação foi realizada com esterco de 

gado. No total foram plantadas mil mudas. O espaçamento entre as mudas foi 

1,5 x 1,5m. 

 
Figura 73. Plantio de nativas 
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5.2.1 Custos 

Os custos para a implantação da unidade permacultural - paisagismo 

produtivo - compreenderam a construção da bacia de evapotranspiração, os 

insumos para produção da horta, a compra de mudas, a construção do tanque 

de ferro-cimento, o plantio do pomar e a construção da pracinha e a mão-de-

obra, como mostra a Tabela 6. 

Tabela 6. Custos da Etapa 2. 

Tipo de despesa Descrição do item Um 

 

Qtde Valor R$ 

Material de 
consumo 

Alimentação 
(alunos do mini 
curso) Refeições 65 

438,75 

     

 

Material 
pedagógico Material didático Cartilha 20 270,00 

Serviço de 
terceiros 

Sistema de água 
e 
ecossaneamento 
(serviço de 
engenharia) 

Projeto 1 

1.800,00  

 

 Paisagismo 
produtivo (serviço 
de engenharia) 

Projeto 1 
1.350,00 

 
Plantio de mudas 

Mudas 
plantadas 1.000 

10.000,00 

 Mão de obra de 
execução do 
projeto 
(Pedreiros) 

Diárias 25      
1.125,00  

 Mão de obra de 
execução do 
projeto 
(Serventes) 

Diárias 100      
2.250,00  

 Mão de obra de 
execução do 

Diárias 50      
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projeto 
(Jardineiros) 

1.125,00  

 

TOTAL GERAL 

 

17.958,75 

 

5.3. A PERMACULTURA E O TURISMO ECOPEDAGÓGICO 

Durante as visitas ao centro de permacultura Asa Branca, as 

abordagens das temáticas ambientais foram feitas de maneira questionadora, 

provocativa e crítica. As causas dos problemas ambientais foram apresentadas 

em toda sua complexidade, dentro do seu contexto social, econômico, 

ambiental, político e cultural; pois, segundo Rucheinsky (2001), se não houver 

mudança de cultura, as questões substantivas permanecerão intactas. De 

acordo, com Dias (2000), mudanças fundamentais são urgentes para evitar a 

colisão que a rota atual irá causar.   

  Segundo Dias (2000), os seres humanos e o mundo natural estão em 

rota de colisão. As atividades humanas provocam danos sérios e 

frequentemente irreversíveis, no meio ambiente e em recursos cruciais. Muitas 

das atividades humanas colocam em risco o futuro da humanidade, dos reinos 

vegetal e animal, e podem alterar tanto o mundo dos seres vivos que ele se 

tornará incapaz de sustentar a vida da maneira que conhecemos. Segundo 

Avanzi (2004), a proposta é construir a participação cidadã, considerando 

nosso pertencimento ao Planeta Terra como única comunidade, de modo que 

as diferenças culturais, geográficas, raciais, e outras sejam superadas. 

Como afirma Jacintho (2006), cabe aos indivíduos estarem despertos 

para a emergência do “sujeito ecológico”, a responsabilização por si próprio e 

pelo estado do mundo. A incorporação consciente e alegre da “ética do 

cuidado”. O cuidado como premissa fundamental da vida e de sua 

continuidade. 
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A transformação da realidade, chamada por Freire (1975) de escrita da 

realidade representa assumir-se como protagonista da sua história. E é essa 

consciência do mundo transformado que assegura a consciência de si mesmo. 

A realização do turismo ecopedagógico na chácara Asa Branca surtiu 

efeito positivo sobre o grupo de estudantes e professores no que tange a 

compreensão de um “conceito ampliado” acerca da sustentabilidade.  

Na área da escola, que estava ociosa, praticamente abandonada e 

ocupada por mato, agora apresenta uma composição espacial agradável, com 

a ocupação do solo feita de maneira sustentável e oferece a promoção de  

hábitos salutares para o ambiente escolar. O local ganhou uma praça, feita de 

bancos ecológicos, construídos com terra do próprio local; um sistema de 

tratamento de esgoto ecológico (bacia de evapotranspiração), cuja aparência 

se traduz em um plantio de espécies de folha larga (bananeira, taioba, etc.); 

uma horta mandala, com plantio orgânico diversificado; uma composteira, onde 

será feito o tratamento dos resíduos orgânicos da cozinha; um minhocário, que 

servirá para produção de húmus, um pomar, que ofertará aos alunos frutos 

diversos em diferentes épocas do ano e um tanque de ferro-cimento para o 

aproveitamento e uso da água da chuva.  

A partir de 2011, Escola Classe Jardim Botânico terá novos ambientes e 

a possibilidade da construção de novos valores para ensinar aos alunos. A 

construção da unidade permitirá o desenvolvimento de diversas atividades 

relacionadas ao meio ambiente. De modo que o professor poderá usufruir do 

espaço para realização de aulas práticas e teóricas. Um processo muito 

importante que deve ser destacado é a separação e destinação correta dada 

aos resíduos orgânicos da cozinha. O material será transformado em composto 

(adubo) orgânico e servirá de alimento para as minhocas, que o transformarão 

em húmus de minhoca. Tanto o composto orgânico quanto o húmus de 

minhoca poderão ser utilizados para adubação das hortaliças e do pomar e 

tornarão a produzir alimentos, fechando um ciclo. Ainda com relação aos 

benefícios da intervenção permacultural na escola, vale lembrar que parte do 

esgoto será tratado de maneira ecológica e produtiva, fechando mais um ciclo 

no próprio local. A horta mandala e a espiral de ervas terão influência 
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significativa no preparo do alimento escolar, promovendo hábitos saudáveis e 

sendo uma garantia de um produto orgânico, livre de agrotóxicos e existe ainda 

o tanque para armazenamento de água da chuva que pode ser usada para 

diversos fins, incentivando o consumo e uso racional da água. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com vistas a um processo de recuperação e manutenção da terra como 

um sistema vivo, incluindo a permanência humana nesse sistema, a 

Permacultura destaca-se por ser um método de ocupação humana sustentável, 

baseado nos acontecimentos do sistemas naturais. A educação ambiental é 

uma prática importante e torna-se fundamental para formação de indivíduos 

esclarecidos e conscientes de sua função no planeta enquanto parte integrante 

deste sistema vivo. Uma conduta adequada significa estar atento ao bem 

maior, a vida. 

Em termos de aplicação direta do conhecimento humano “ecologizado”, 

a Permacultura, em seu atual estado da arte e com sua grande capacidade de 

abarcar técnicas e tecnologias e conhecimento empírico e científico, se mostra 

como instrumento importante e valioso no redesenho da ocupação humana no 

meio rural e urbano, com uma boa proposta para se atingir uma educação 

sustentável.  
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7. CONCLUSÕES 

A utilização da Permacultura como estratégia para realização da 

educação para sustentabilidade, vivenciada pelas crianças estudantes do 

ensino fundamental, mostrou-se realmente efetiva e com possibilidades reais 

de transformação da conduta humana. A realização do turismo ecopedagógico 

atingiu os objetivos propostos e teve plena aceitação pelos alunos e pelos 

professores. 

A implantação de um espaço permacultural na escola, consolidou o 

aprendizado obtido nas aulas realizadas na Chácara Asa Branca e contribuiu 

para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental no ambiente 

escolar e para assimilação de práticas sustentáveis. Alguns dos elementos são 

de fácil replicação e poderão ser multiplicados em casa pelos alunos, 

professores e demais funcionários da escola.  

Durante o turismo ecopedagógico na Asa Branca, foram abordados 

diversos assuntos, todos diretamente ligados à sustentabilidade planetária e ao 

meio ambiente, com questões sobre tratamento de lixo, tratamento de esgoto, 

construções ecológicas, produção de mudas, sistemas de armazenamento de 

água de chuva, e produção alimentar.  

A educação para a sutentabilidade praticada na Chácara Asa Branca, 

pode ser um caminho para que o ser humano compreenda, vivencialmente, 

que os valores podem e devem ser mudados, gerando a consciência da 

necessidade do cuidado, em sua relação ao pertencimento com o outro e com 

a natureza. 

A abordagem transversal realizada por meio da permacultura mostrou-se 

apta para o desenvolvimento da ecopedagogia ativa e participativa em 

benefício da sustentabilidade da vida planetária. 

Desta forma, o trabalho buscou favorecer a construção individual e 

coletiva de atitudes e valores capazes de sustentar ações cotidianas voltadas 

para perenidade da água, do solo, da vegetação, das fontes de energia e para 

a qualidade sócio-ambiental de todos. 
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