


 
 

 

Metodologia: Mapeamento e ecologia do local, chuva 
de ideias, necessidades das famílias, potenciais do 
terreno 

 

Valores: liberdade e autonomia, alimento de 
qualidade/nutrição, beleza, harmonia e moradia.  

Apresentação da proposta 



 
 Área de 10 hectares 

 Casa Mãe com 130m², contendo: 4 quartos, banheiro seco 
e com sistema de tratamento de água cinza separado, 
sótão, sala e cozinha integrados, depósito de ferramentas 
e varanda coberta; 

 2 pequenos pomares com árvores de 10 anos (segundo 
informação dos vizinhos) 

 Áreas de Floresta Primária, antigo pasto para gado 
(informação dos vizinhos e imagens do Google Earth) 

 Áreas de Floresta de Mata Atlântica 

 3 áreas de Banhados   

Condições atuais da 
propriedade 



 

Propriedade - 2003 



 

Propriedade - 2010 



 

Área identificada - 2014 



 
 Estabelecimento na “Casa Mãe“ (casa de apoio) 

 Instalação de 2ª cisterna para captação de água de chuva 
(ampliação capacidade de armazenamento de 15 para 35mil 
litros). No futuro, servirá como reserva de água para as 
propriedades do sistema 

 Criação de horta instantânea + reforma da espiral de ervas 

 Fazer Ben-hur (composteira em árvores) 

 Manutenção e ampliação dos círculos de bananeiras (Casa Mãe) 

 Ampliação do banheiro da casa mãe (instalação de nova 
unidade) e manutenção do banheiro seco provisório existente 

Curto prazo 



 
 Bioconstruções: análise dos materiais disponíveis / 

processos construtivos para as casas novas / seleção 
de materiais para as casas (eucalipto, terra, areia, 
bambu) 

 Instalação da estrutura do apiário 

 Plantio de frutíferas (caqui, goiaba, laranja, limão) + 
ampliação parreiral (uvas) e pomar 

Criação da “ilha de palha” (biomassa para 
construção e compostagem) 

Curto prazo 



 

Pomar 



 
Manutenção e implementação de novas hortas e 

pomares, bem como manejo e coleta destes. 

 iniciar as construções das casas, uma de cada vez, da 
mais próxima da casa mãe para a mais distante.  

Construção de cisternas, com aproveitamento da 
água da chuva e da nascente.  

Zona 3 na parte leste entre as áreas de Z5, além das 
próximas ao açude grande (SAF’s) 

Médio prazo 



 

Planta base - Casas 



 

Casa 1 
(Próx. Ao Transformador) 



 

Casa 2 



 

Casa 3 



 

Casa 4  
(próx. Jorge e Suzana) 



 

Casa 5  
(atrás da Casa Mãe) 



 

Projeto – Longo Prazo 



 
 Estabelecer açude maior – diques / povoamento do 

açude: peixes / estabelecimento das bordas (plantio 
frutíferas do entorno) 

 Instalar roda d’água para fonte de energia alternativa 
(perguntar Jorge a capacidade de gerar energia + 
elemento estético) 

 Turismo Rural (sistema Acolhida no Campo) / Criação de 
uma rede entre espaço urbano e campo através de ações 
educacionais pontuais 

 Comercialização de peixes 
 Agroindústria (produção de doces, geleias, molhos de 

tomate, frutas secas, berinjela e etc.) 
 
 

Longo prazo 



 

Local Agroindústria 



 

Local Açude Grande 



 

Análise dos elementos 



 
 

Características:  ferro + cimento, forma redonda e 
capacidade 20 mil litros.  

 Funções: armazenar água da chuva, prover água 
para casa mãe e servir de apoio para as construções 
das casas. 

Necessidades: chuva com certa regularidade, 
material para construir ( cimento, ferro e 
ferramentas), calhas ajustadas para coleta, baixíssima 
manutenção. 

 

Cisterna 
 



 
Características: suporte do material 

disponível(madeira), inodoro e não usa água como 
veículo para descarte do resíduo. 

 

 Funções: emissão zero e adubo.  

 

Necessidades: materiais para construção, serragem e 
manutenção dos resíduos. 

 

Banheiro Seco 



 
  Características: formato ferradura infinito, caminho 

para manejo e de fácil manutenção. 

 

 Funções: alimento, trocas de excedentes e/ou 
vendas, estética , melhora o solo e retém umidade. 

 

Necessidades: palhas, jornal ou tecidos naturais,  
água, mudas/sementes. 

 

Horta instantânea 



 
Características: inseto voador, polinizadora, vive em 

grupo, tem ferrão, voa para o leste de manhã e para 
o oeste a tarde e bracatinga dá aviso para rainha 
começar a colmeia. 

 Funções: Polinizadora, geleia real, mel, própolis e 
cera. 

Necessidades: caixa de abelhas, espécies vegetais       
(pólen), precisa de uma rainha e manejo com roupas 
adequadas. 

 

 

 

 

Abelha 



 
Características: formato quadrangular, feito de 

madeira, instalado no entorno de uma árvore 

 

 Funções: compostar matéria orgânica, ter húmus 
próximo aos pomares, acelerar o crescimento das 
árvores. 

 

Necessidades: matéria orgânica e árvore no centro 
do sistema.  

 

 

Ben-Hur: 



 
Características: árvores frutíferas diversas, alimento 

 

 Funções: alimento humano e  animal (peixes e aves), 
atrativo para o turismo rural, o excedente é 
destinado para a agroindústria e florestamento.  

 

Necessidades: adubo com material orgânico (Ben-
hur), podas e água. 

 

Pomares 



 
Características: rústico, exótico, aromático, 

crescimento rápido, perene, tronco reto, alto, 
maneira com manejo de corte, boa para lenha, não 
exige do solo 

 

 Funções: construção, energia (queima), pólen para as 
abelhas, óleos essenciais e aromas, barreira de som e 
vento 

 

Necessidades: manejo, área, extração 

 

Eucalipto 



 
Características: 60m² ( tamanho) , materiais: bambu, 

madeira, terra , argila e areia.( materiais disponíveis 
no local) 

 

 Funções: moradia, captação da água de chuva pelo 
telhado e relações. 

 

Necessidades: pessoas, energia , água e manutenção. 

 

Casa 



 
Características: de madeira, redondo, com pás para 

coletar a água, motor para geração de energia 
(turbina), tubulações 

 

 Funções: geração de energia elétrica, estética, 
oxigenação da água 

 

Necessidades: manutenção do sistema, fluxo de água 
contínuo 

 

Roda d’Água 



 
Características: Aquático, peixe de água doce, tilápia, 

carpa-capim e onívoro ( se alimenta de insetos, frutas, 
matéria vegetal.) 

 Funções: Alimentação, limpeza dos açudes e venda 
e/ou troca de excedentes e o resto do peixe para 
composteira e se alimenta das frutas do pomar das 
bordas do açude. 

Necessidades: comida, aeração ( precisam de água com 
movimento, ar circulando) e coleta periódica. 

 

Peixes 



 
Características: 30 m² (tamanho), materiais 

disponíveis no lugar e local com capacidade para 
armazenamento temporário de especiarias. 

 

 Funções: comércio, produção de alimento e 
utilização das frutas e hortaliças do local. 

 

Necessidades: frutas e hortaliças, fogão industrial, 
moedor de fruta , mesa de trabalho e mão de obra 
interna. 

 

Agroindústria 



 
Características: desenvolvimento humano, presença 

de fauna e flora, conhecimento da rotina rural e 
trilhas 

 

 Funções: fonte de renda, desenvolvimento humano e 
intercâmbio urbano/rural 

 

Necessidades: Visitantes, estrutura para acolhimento 
de pessoas (futuro da casa Mãe), energia, água e 
alimento, manutenção dos caminhos, beleza estética 

 

Turismo Rural 



 

Relações entre os 
elementos 



 

Conexões 



 
Ao percorrer as paisagens que se formam a partir do 

desenvolvimento da nossa observação e interação, 
compomos cartografias que intentam sustentar a 
existência humana em integridade e harmonia com 
tudo que nos rodeia, reconhecendo os limites e 
possibilidades de vida, costurando sistemas 
sustentáveis e permanentes nutridos pela 
simplicidade - que ainda nos escapa. 

Considerações finais 




