
sistema agroflorestal (s.a.)

s.a. e manejo de eucalipto

Biodonâmica/Orgânicos 

convencionais

Consolidação 
da APP

reserva legal APP - banhado

eucaliptos pos-queimada

APP DO AÇUDE?
lagoas, lagos ou reservatórios d’água 
artificiais não resultantes de barra-
mento de cursos d’água não pres-
supoem APP.

17ha

3,4ha

20%

17ha

extensão 
da APP

30m

01 módulo 
fiscal 
é 18ha

Geral: 

Construir um centro de referência na região, voltado à produção-so-

cialização de conhecimentos relacionados à realidade local e ao ques-

tionamento dos modelos econômico-produtivos vigentes, com vistas 

a um desenvolvimento ambiental e social harmônico.

Específicos - Diretrizes:

(a) Desenvolver o plano de ocupação da área escolhida de modo que se 

afirme como um laboratório sobre modos de ser, fazer e consumir. 

(b) Didaticamente, o seu arranjo deve explicitar a possibilidade de 

coexistência de sistemas tradicionais de plantio e sistemas ecológicos 

contemplando a perspectiva de susbtituição gradual para um siste-

ma ambiental e social mais sustentável. (c) Desenvolver espaços para 

o registro dos saberes locais, resgatando identidades e conhecimentos 

não científicos, também legitimados como forma de saber;

 As experiências de alfabetização de adultos realizadas por Paulo 

Freire na comunidade rural de Angicos, no Rio Grande do Norte (1963) e 

na Guiné Bissau, em Africa nos anos 1970, foram tomadas como referên-

cia para a elaboração das linhas gerais de um plano pedagógico. A partir 

disso, emerge o programa de necessidades, de forma a atender às de-

mandas de uma educação em construção, contextualizada num tem-

po-espaço específicos - meio rural - e que busca criar a autonomia e o 

direito de educandos e educandas a pensar em seu meio e seu trabalho.

CASA - ESCOLA WERNI KUNZ
INVESTIGAR | TEMATIZAR | POLITIZAR O TERRITÓRIO: DIRETRIZES GERAIS O PLANTIO, O CAMINHO E O EDIFICADO

Sólidos (NBR 10.004)

(a) disposição de lixeiras de 
coleta seletiva.
(b) baias de armazenamento.
(c) articulação com poder pú-
blico para coleta e reciclagem.

(a) compostagem contempla diversas 
escalas e fornece insumos agroeco-
lógicos
(b) biodigestores de pequeno porte 
possibilitam geração de energia para 
fins didáticos

(a) águas cinzas: jardins filtrantes
(b) águas negras: fossas sépticas 
biodigestoras e tanques de evapo-
transpiração.

Saneamento

Orgânicos

PROPOSTA MACRO PROPOSTA DE OCUPAÇÃO ANTRÓPICA

3

3

2

2

1

1

SEGURANÇA 
ALIMENTAR

TROCA COMERCIALIZAÇÃO

(a) introduzir espécies nativas 
compatíveis com às tradicional-
mente criadas na região;

(b) preservar a mata ciliar, ga-
rantindo trocas saudáveis entre 
ecossistemas;

(c) fomentar a organização co-
operativista de aquicultura na 
região, visto que se trata de uma 
tradição local a criação, troca e 
comercialização de peixes,  em 
média 02 açudes por proprie-
dade.

(d) realizar triagem e monitora-
mento dos resíduos orgânicos 
passíveis de serem alimento 
para peixes, efetivando a ma-
nutenção do ciclo de decom-
posição natural de resíduos sem 
sobrecarregar o ecossitema dos 
açúdes.

Fomentar a criação de corredor flo-
retal a longo prazo.

Compatibilização com Código Floretal 
Brasileiro (Lei 12.651/2012)

Zoneamento do cultivo e diretrizes de 
manejo do eucalipto. 

carpa capim

EXÓTICAS

ESPÉCIES NATIVAS

tilápia

de não-escola à escola

gestão de resíduos

recursos hídricos, peixe e tradição local

manejo florestal

plano pedagógico

território produtivo

objetivos

1

4 5

2 3Objetivo

Quantitativos Manejo Eucalipto

Diagnóstico Projeção

peatonais 
existentes

centralidade destinada a infraestru-
tura e concentração de vias para es-
coamento, condicionada pelas APPS 
dos banhados.

peatonais 
propostas

veiculares
existentes

trilhas 
propostas

veiculares 
propostas

caminhos do cultivoestrutura viáriainfraestrutura
transitórios, 
se transformam.

visuais estruturantes

Articulação com poder 
público no desenvolvi-
mento de plano mu-
nicipal de gestão de 

resíduos.Atividades de 
educação ambiental

5 15

10
0

15
0

LENHA

LENHA
TORETES

LENHA
TORETES

TORAS

convênio 
merenda escolar

fomento feira 
modelo municipal

15 anos

10 anos

insolação

TÉCNICA DO RALEIO

cortes produto

6 anos

Maior incidência 
solar

Eucalipto é fon-
te abundante de 
matéria orgânica

Pioneira / Emergente
Permite o desenvolvi-
mento de outras es-
pécies abaixo dele.

Mantém a umidade 
do solo

11

2

2

3

3

consolidação da 
participação em 
feiras regionais

mata nativa
existente

atende ao 
pressuposto 
do código.

terreno

A

A

B

B

C

C

apoio e observação

comunidade

ensino e pesquisa

Visuais estruturantes
Mirante/Estar
Almozarifados

Galpão
Paiol
Refeitório
Administração
Garagem 

Galpão
Paiol
Refeitório
Administração
Garagem 

matas 
nativas do 
entorno

matas 
nativas do 
terreno


