
PERSPECTIVA 
ZONA 0

Galpão para 
insumos e 

equipamentos 
(triturador)

Horta voltada 
aos grãos e 
leguminosas

Horta para 
produtos de uso 

cotidiano
Espécies 

Frutíferas e 
nativas de 

sombreamento
(ver quadro de 

vegetação 
sugerido)

Minhocário
para 

compostagem 
e adubação 

direta da horta

Estufa e viveiros podem ser 
associações para gerarem 

energia fotovoltaica a 
terceiros e retornarem 

renda aos proprietários da 
terra.

Vegetação abundante entre as 
atividades e cinturões para 

transição com as demais zonas.

Unidade 
Sanitária 
Proposta

PERSPECTIVA ZONA 1
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PERSPECTIVA ZONA 2
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PERSPECTIVA ZONA 3
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Áreas de pastagem em conjunto a semifloresta, com 
espécies de valor frutífero, como Noz Pecã. Outro uso 

aconselhado é a apicultura.

PERSPECTIVA ZONA 4
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Zona 0
– (Centro da energia) É o centro da 

atividade. Arquitetura com bioconstrução e 
técnicas de conforto.

USOS: casa, minhocário, estufa, mudas, 
viveiro, triturador, composteira, biodigestor, 

circulo de bananeira, canteiros de 
hortaliças, algumas frutíferas e nativas. 

Captação da água da chuva para irrigação  
do açude e hortas. 

Zona 1 : 

Próxima a casa. Elementos que sejam de 
mais utilidade e, ou necessitem de maior 

cuidado e controle. Exemplos de elementos 
que podem ficar nessa área, pequenos 

animais, área para secagem de grãos, varal 
para roupas, pequenos arbustos, além do 

jardim, estufa e viveiro e canteiros.
USOS: açude para criação de peixes e 

patos. Agrofloresta 1: manejo de pioneiras 
para lenha e esteios, madeira de lei, 

frutíferas e galinheiro

Zona 2 :

Mesmo que um pouco distante da 
casa, esta é uma região mantida 

com certa intensidade. Pode 
apresentar um plantio denso, isto é, 
pomar, arbustos maiores e quebra-

ventos. A zona dois pode ainda 
abrigar tanque ou açudes, animais de 

pequeno e médio porte.

Zona 3
– Distante da casa, essa zona 

pode apresentar criação de 
animais de médio e grande porte, 
pomar que não necessite de poda, 
pastagens para animais ou para 
forragem. Pode contar espécies 

de árvores nativas.

Zona 5
Nessa parte do terreno não 

haverá nenhuma interferência. A 
única coisa a ser feita é 

observar e aprender como o 
ecossistema funciona por si só.
Arbóreas de maior porte e área 

de preservação.

Zona 4

Esta é uma zona semi-manejada, de 

pouca visitação. Nela ficam as árvores 
de grande porte, que podem se 

manejadas. Aqui é possível a 
implantação de sistemas agroflorestais 

– produção consorciada de plantas 
(policultivo).

2º PROGRAMA DE DESENHO PERMACULTURAL

Deficiência: Histórico de fragilidade do solo em 
relação a fertilidade além dos danos 

ambientais acarretados  pelo antigo lixão são 
um desafio de cultivo e produtividade da terra. 
Caso não haja um respeito e informação da 

maneira de cultivá-la pode-se agravar a 
situação.

Objetivo: Aplicar os princípios de desenho
permacultural para conciliar a preservação da
natureza com o cultivo e apropriação humana.
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Passo a passo da proposta de zoneamento permacultural nas propriedades da comunidade:
1º Delimitar as 5 zonas a partir de cada unidade residencial concentricamente;
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Passo a passo da proposta de zoneamento permacultural nas propriedades da comunidade:
2º Delimitar as 5 zonas dentro de cada propriedade, conciliando com o desenho dos lotes;
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Passo a passo da proposta de zoneamento permacultural nas propriedades da comunidade:
3º Conciliar os limites das zonas com características naturais e previstas no ZEE;
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Passo a passo da proposta de zoneamento permacultural nas propriedades da comunidade:
4º Propor um cinturão verde para fazer a Borda/Franja, ou seja, a transição com os outros meios e unir a comunidade com caminhos

internos respeitando os limites dos lotes;
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Passo a passo da proposta de zoneamento permacultural nas propriedades da comunidade:
5º Proposta de aplicação do zoneamento permacultural, com cinturão verde no entorno e caminhos internos  a comunidade;12
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA ASSENTAMENTOS SEM TERRA: 
COMUNIDADE CARLOS MARIGHELLA

PERSPECTIVA TODAS 
ZONAS


