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 O PROJETO TEM COMO OBJETIVO GERAL A EXPERIMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS A 

FIM DE ESTIMULAR O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E HUMANOS NA MATA 

ATLÂNTICA CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO, TENDO COMO 

BASE A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DOS PRINCÍPIOS DA PERMACULTURA. 
 

1. Consolidar um Centro Experimental de Tecnologias Sustentáveis e Vivências 
Comunitárias; 

 
2. Capacitar moradores/usuários do Litoral Norte de São Paulo (estudantes, 
educadores, profissionais e comunidades tradicionais) em assentamentos humanos 
sustentáveis através da difusão de técnicas construtivas de baixo custo e impacto 
ambiental; 

 
3. Favorecer a compreensão, conscientização, construção e transformação de valores; 

 
4.  Criar um espaço comunitário para fortalecimento e resgate da cultura local e 
regional . 

 

OBJETIVOS: 



 
1.1.  Estudo  da área e planejamento  do espaço de intervenção: Estudo da área e 

  Planejamento do Espaço de Intervenção realizados; 
  
1.2.  Elaboração do projeto executivo da estrutura e plotagem: Projeto   

  arquitetônico de baixo custo e baixo impacto ambiental elaborado e plantas 
plotadas; 

 
1.3.  Compra de materiais: Materiais referentes ao Sistema Estrutural entregues no 

   local; 
 

1. Consolidar um Centro Experimental de Tecnologias Sustentáveis e Vivências 
Comunitárias: 

METODOLOGIA E RESULTADOS ESPERADOS: 



2. Capacitar moradores/usuários do Litoral Norte de São Paulo em 
assentamentos humanos sustentáveis através da difusão de técnicas construtivas de 
baixo custo e impacto ambiental: 

 
 

2.1.  Oficina de Introdução a Permacultura: Capacitar os participantes em 
Planejamento de Ambientes Sustentáveis; 

 

2.2.  Oficina de Sistemas Estruturais Ecológicos: Demonstrar aos participantes 
possíveis sistemas estruturais ecológicos; 

 

2.3.  Oficina de Telhados Verdes: Capacitar os participantes em construção de 
telhados verdes; 

 

2.4.  Oficina de Construção com Terra: Capacitar os participantes em construções 
ecológicas com terra; 

 

2.5.  Oficina de Filtros Biológicos: Capacitar os participantes em filtros biológicos por 
zona de raízes; 

 

2.6 .  Oficina de Captação de Água de Chuva: Capacitar os participantes em Captação 
de Água da Chuva; 

METODOLOGIA E RESULTADOS ESPERADOS: 



 
 
2.7 .  Oficina de Banheiros Ecológicos: Capacitar os participantes em construção de 

Banheiros Ecológicos e Sistemas de Re-uso de Água; 
 

2.8.  Oficina de Pisos Ecológicos: Capacitar os participantes em Pisos Ecológicos; 
 

2.9.  Capacitação para os Técnicos das Prefeituras  do LN: Capacitar os técnicos das 
prefeituras em construções ecológicas e planejamento para a sustentabilidade. 

 
 

3. Favorecer a compreensão, conscientização, construção e transformação de 
valores: 

 
3.1. Oficinas e mutirões de bio-construção: Envolvimento e participação local, 

regional e nacional nos cursos, palestras, oficinas e mutirões oferecidos; 
3.2. Programa de visitação: Sensibilização/Capacitação dos participantes em 

Permacultura e Ecovilas; 
3.3. Espaço de visitação interativo com placas auto-explicativas sobre as técnicas 

sustentáveis desenvolvidas no local: Sensibilização dos participantes em Planejamento de 
Assentamentos Sustentáveis. 

 

METODOLOGIA E RESULTADOS ESPERADOS: 



 

  
 
4.1. Espaço aberto para apresentações, cursos e exposições artístico-culturais e 

produtos naturais e ecológicos: Fortalecimento da comunidade e aproximação e 
envolvimento da comunidade com o IPEMA; 

 
4.2. Biblioteca Comunitária: Moradores do bairro acessando o acervo bibliográfico do 

Centro; 
 
4.3. Cinema no IPEMA: Moradores do bairro tendo acesso gratuito a filmes e 

documentários educativos. 

 
 
 

METODOLOGIA E RESULTADOS ESPERADOS: 

4. Criar um espaço comunitário para fortalecimento e resgate da cultura local e 
regional: 



1.1 Estudo da Área e Planejamento do Espaço de Intervenção: 

1.2 Projeto Arquitetônico de Baixo Custo e Baixo Impacto Ambiental: 

RESULTADOS  ALCANÇADOS: 

. Metro quadrado construído 60% mais econômico 
que o convencional; 
. Escolha de materiais usados, locais, reciclados ou 
certificados; 
. Sustentabilidade no Canteiro Experimental: re-
uso dos resíduos produzidos. 



1.3 Materiais adquiridos e entregues no local: 

2.1 Capacitar 20 participantes em Planejamento em Permacultura: 

RESULTADOS  ALCANÇADOS: 

. Sistema Estrutural feito com 
madeira de re-uso: postes de 
madeira antigos da companhia de 
força. 

.    28 participantes; 

.    16 horas de capacitação: 
 - Dinâmicas 
 - Planejamento em Permacultura 
 - Vivência na Instituto 



2.2 Demonstrar aos participantes diversos sistemas estruturais ecológicos: 

2.3 Capacitar 20 participantes em Telhados Verdes: 

RESULTADOS  ALCANÇADOS: 

. 24 participantes; 

. 16 horas de capacitação: 
        - Introdução a Permacultura 
        - Sistemas Estruturais Ecológicos 
        - Experimentação com bambu: Estrutura Geodésica 
        - Vivência no Instituto   

 31 participantes  Canteiros Instantâneos com pneus  usados 



2.4 Capacitar 20 participantes em técnicas de construção com terra: 

2.5 Capacitar 20 participantes em filtros biológicos por zona de raízes: 

RESULTADOS  ALCANÇADOS: 

 43 participantes Introdução a Permacultura 

. 31 participantes; 

. 16 horas de capacitação: 
        - Introdução a Permacultura 
        - Introdução a filtros 
biológicos 
        - Implantação de um 
sistema de filtragem por zona 
de raízes 
        - Vivência no Instituto   

Fotos filtro 



2.6 Capacitar 20 participantes em captação de água de chuva: 

2.7 Capacitar 20 participantes em banheiros ecológicos e reuso de águas servidas: 

RESULTADOS  ALCANÇADOS: 

. 31 participantes; 

. 16 horas de capacitação: 
        - Introdução a Permacultura 
        - Introdução a filtros 
biológicos 
        - Implantação de um 
sistema de filtragem por zona 
de raízes 
        - Vivência no Instituto   

. 37 participantes; 

. 16 horas de capacitação: 
        - Introdução a Permacultura 
        - Água 
        - Implantação de um 
sistema de captação de água de 
chuva e tratamento de águas 
servidas 
        - Vivência no Instituto   



2.8 Capacitar 20 participantes em pisos ecológicos: 

2.9 Capacitar 60 técnicos das Prefeituras LN em construções ecológicas e planejamento 
para a sustentabilidade: 

RESULTADOS  ALCANÇADOS: 

. Inscrições Abertas; 

. 16 horas de capacitação: 
        - Introdução a Permacultura 
        - Prática em pisos ecológicos 
        - Prática em tramas naturais 
        - Prática em paredes de terra 
        - Vivência no Instituto 

“Devido a limitação orçamentária do presente edital, para esta capacitação será solicitado via CEDs, de 
acordo com a disponibilidade de oficinas, recurso extra para as oficinas. Considerando a relevância do tema, 
e o interesse dos membros do COMDIAL em capacitações sobre o assunto, acreditamos ser viável a 
aprovação”. 

Conforme escrito no projeto:  



3.1 Envolvimento e participação local, regional e nacional nas oficinas, palestras e mutirões 
oferecidos: 

RESULTADOS  ALCANÇADOS: 

. Mais de 700 interessados em fazer as oficinas 

. Voluntariado 

3.2 Sensibilização/Capacitação dos participantes (visitação) em Permacultura: 

. Re-elaboração do programa de visitação após término das Oficinas e conclusão das experimentações 

4.1 Fortalecimento da comunidade e aproximação e envolvimento da comunidade com o 
IPEMA: 

. Moradores do Bairro fazendo as oficinas, visitando o Centro e se voluntariando 

4.2 Moradores do bairro acessando o acervo bibliográfico do Centro: 

. Inauguração do Espaço após término das Oficina e conclusão do Centro Experimental 

4.3 Moradores do bairro tendo acesso gratuito a filmes e documentários educativos: 

. Inauguração do Espaço após término das Oficina e conclusão do Centro Experimental 
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 Consolidação do Centro de Tecnologias Sustentáveis e Vivências Comunitárias 
em etapa de finalização (projeto em andamento); 

 
 

 As experimentações em bio-construção tem proporcionado o 
aperfeiçoamento de técnicas construtivas ecológicas e de baixo custo; 

 
 

 As capacitações superaram a meta de 160 participantes; 
 
 

 Divulgação: 
 .   O Blog de divulgação do Projeto já conta com mais de 5000 acessos; 
 . Todas as oficinas tiveram lista de espera de pelo menos 50 

interessados; 
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 A readequação do Cronograma de Capacitações não possibilitará a 
consolidação do espaço comunitário antes do término do projeto: 

• Atraso na Reelaboração do Programa de Visitação (Objetivo 3.2) 
 

• Atraso na confecção das placas auto-explicativas (Objetivo 3.3)  
 

• Atraso na abertura do Centro Comunitário (Objetivos 4.1 a 4.3) 
 

 Capacitações até a conclusão dos sistemas propostos (Módulos) 
 

O QUE FARIA DIFERENTE? 



 O maior desafio do desenvolvimento para a 
sustentabilidade está na transformação de valores pessoais e coletivos 
de nossa sociedade contemporânea. A falta de responsabilidade sobre 
nossos próprios atos acelera cada vez mais o processo de degradação 
de nosso planeta.  
 A educação através dos Princípios da Permacultura é um 
caminho no qual interagimos de forma direta com todo o ambiente de 
forma mútua e planejada, levando em conta as futuras gerações. 
 Divulgar, sensibilizar  e capacitar pessoas é de fundamental 
importância para que se fortaleça o desenvolvimento sustentável na 
região. 

CONCLUSÕES FINAIS: 



SOBRE A CONTINUIDADE: 

 Elaboração de um manual prático de bio-construção (digital e físico) com todo 
o processo de experimentações realizados durante o projeto; 

 
 Preparação do Espaço para Visitações com atividades pedagógicas focadas na 
Educação para mudança de valores; 

 
 Continuidade das Experimentações e Oficinas abrangendo as outras zonas 
permaculturais planejadas na área do Centro; 

 
 Oficinas  pontuais nas comunidades tradicionais e intervenções ecológicas em 
espaços públicos e Institucionais no LN; 

 



Maior interação entre todos. 

SUGESTÕES DE MELHORIA: 


