As passagens...e os passarinhos?
Proposta de recuperação das áreas de passagens do Jardim Ângela (SP)
utilizando a permacultura como base de intervenção
Proponente:

Permacultoras Coletivas

Quem somos nós?

O mapa da região do Jardim Ângela

Somos um coletivo formado por uma equipe
multidisciplinar
interessada
em
questões
socioambientais, que tem como eixo norteador de
trabalho a Permacultura - Ciência que tem como
premissa o resgate e articulação de saberes e
tecnologias
contemporâneas
e
ancestrais,
especialmente daqueles que se referem ao
território sobre o qual se debruça, para o desenho
e manejo de sistemas auto-sustentáveis.
ZEIS 1 (4)
O recorte escolhido: área de
vulnerabilidade sócio-ambiental.
Encontro de favelas e cursos d’água

Favela - HabitaSampa

PROPOSTA
METODOLOGIA
Nossa

metodologia

baseia-se

na

mobilização,

sensibilização

e

participação popular, com propostas que abram espaços de diálogo entre
os diversos atores sociais que atuam sobre o local de trabalho,
possibilitando assim, que as demandas sociais, políticas, econômicas e
ambientais possam ser delineadas e respeitadas nas tomadas de decisões
e negociações para melhoria do bem estar comum. Para o território, com
nossos conhecimentos técnicos, propomos intervenções que dêem à
natureza local maior resiliência, valorização e nutrição.
Nosso primeiro olhar, como permacultoras, vai para as águas, portanto,
ZONA 0
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
PASSAGENS
PROPOSTAS
PASSAGENS
EXISTENTES

para as formas do terreno, para o solo e os corpos d’água.

O LINHÃO COMO ELO

DESENHOS PROPOSITIVOS,
DESENHOS PROPOSITAIS

O linhão de energia se configura como eixo estruturador e reconciliador das paisagens. O grande elo existente entre o
natural, o urbano e os habitantes. Preenche com verde e ocupa toda a linha transposição das bacias, se desenhando
como bela e nutritiva alternativa de passagem, miragem e ação.

Acima: a Praça Mirante-nutritivo. A UBS se enche de vegetação e de saúde. O
alargamento da praça, o bicicletário, o plantio de espécies nativas, as placas
desenhadas à mão avisando da medicina que brota no caminho. O linhão com
ecopontos em todas as suas travessias. Compostagem, armazenamento de água
por cisterna e teto-jardim transformam a UBS e seu entorno em uma grande
praça-pluvial.

Acima: a passagem “1A” da Rua Costa do Marfim para a Av. Fernão de Castaneda: a praça mirante-cinema-escada verde
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Fases e planos de ação
-

Os Swales, os avisos e caminhos.
NUTRIR E ESVERDEAR.
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As principais referências práticas Permacultoras Coletivas e moradores da região

… Mais dos nossos trabalhos...
Bambu na BIENAL - executada pelo membro Diogo Menezes.
Idéias para o Bambu no BAMBUZAL
Cartaz - Megê Soluções para Água e Saneamento

Acervo pessoal

Horta vertical - produção de alimentos hidropônicos e
gestão das águas. Acervo pessoal.

Construção e instalação de cisternas em mutirão.
Propomos oficinas para que haja em todas as
casas, a começar pela praça mirante-nutritivo: a
nossa ZONA 0 - UBS Jardim Caiçara.

Mutirão de construção de muro de arrimo na Zona Leste
de São Paulo. Instituto Alma, 2017. Acervo pessoal.

Mutirão de construção de muro de arrimo na Zona Leste
de São Paulo. Instituto Alma 2017. Acervo pessoal.

Mutirão de construção de muro de arrimo na Zona Leste
de São Paulo. Instituto Alma 2017. Acervo pessoal.

