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Resumo 
 

Para responder à solicitação de um projeto paisagístico em Mação, Portugal, este relatório de 

estágio profissional, realizado no Atelier Beco da Bela Vista, reúne uma pesquisa introdutória 

acerca da permacultura, considerando o desejo dos clientes de se aproximarem dessas 

práticas. Desenvolvido pelo aluno, o projeto tem objetivo de qualificar paisagisticamente o 

terreno solucionando o programa de necessidades dos clientes, além de criar condições 

propícias para a prática da permacultura. 

 

 

Abstract 
 
 
In order to respond to the request for a landscape project in Mação, Portugal, this professional 

internship report, carried out at Atelier Beco da Bela Vista, gathers an introductory survey about 

permaculture, considering the clients' desire to approach these practices. Developed by the 

student, the project aims to qualify the terrain landscape by solving the client's needs program, 

in addition to creating favorable conditions for the practice of permaculture. 
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1. Introdução 

 

1.1 – Tema 

 

O trabalho consiste na pesquisa acerca da permacultura para proposta e desenvolvimento 

de um projeto destinado à quinta de um casal que atualmente reside em Mação, Portugal.  

A proposta assume a tentativa de aproximar o cotidiano do casal a um terreno propício de 

desenvolvimento das atividades permaculturais. Essa aproximação será implementada por 

meio de um projeto que tem como finalidade a sustentabilidade, a autossuficiência e a 

produção de alimentos e produtos para comercialização. Trata-se de um projeto de paisagismo, 

que tem em seu programa de necessidades, referências de organização da permacultura.  

 

1.2 – Permacultura e Paisagismo 

 
A prática da permacultura frequentemente é descrita como o trabalho desenvolvido por 

Bill Mollison na Austrália, e de muitas pessoas e organizações que colaboraram para o seu 

crescimento, sendo essencial citar mais dois nomes importantes como David Holmgren e 

Rosemary Morrow. Em seu principal livro, Permaculture A Designers Manual, Mollison define a 

permacultura afirmando:  Permacultura (agricultura permanente) é o projeto consciente e a 

manutenção de ecossistemas produtivos para a agricultura que possuem a diversidade, 

estabilidade e resiliência dos ecossistemas naturais. É a integração harmoniosa do terreno e 

das pessoas, fornecendo alimentos, energia, abrigo e outras necessidades materiais e não 

materiais de maneira sustentável. Sem agricultura permanente não há possibilidade de uma 

ordem social estável. (MOLLISON, Bill, 2002) 

Bill e David reuniram uma antiga sabedoria, habilidades e conhecimento de sistemas 

vegetais, animais e sociais, e acrescentaram novos conhecimentos científicos. A permacultura 

nasceu. O resultado foi uma nova forma de sustentar e enriquecer a degradação ambiental e 

social da vida. (MORROW. R, 2006 p.5) 

Fornecendo uma estrutura ética e ambiental para a autossuficiência pessoal e familiar, 

para o assentamento rural e o desenvolvimento comunitário, a permacultura tem sido uma 

potente ferramenta na provisão das necessidades básicas com uso de recursos locais. Sua 

prática se espalhou pelo mundo e vem crescendo progressivamente em todos os continentes, 

provendo a consciência ambiental em alternativas de redução da pegada ecológica* com um 

alto grau de sustentabilidade. 

* Pegada ecológica é uma expressão traduzida do inglês ecological footprint e refere-se, à quantidade de terra e água que seria 
necessária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos, gastos por uma 
determinada população. 
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‘’Existem muitas definições de permacultura. Aqui está uma: A permacultura trata de 

projetar assentamentos humanos sustentáveis por meio da ecologia e do design. É uma 

abordagem do uso da terra que mescla microclimas, plantas anuais e perenes, animais, solos, 

gestão de água e necessidades humanas em comunidades produtivas intrinsecamente 

conectadas. ’’ (MOLLISON & RENY,1994). 

Ao longo dos anos ela passou a abranger uma ampla gama de conhecimentos oriundos 

de diversas áreas científicas, abordando a compreensão da ecologia, o reconhecimento de 

padrões da natureza, o uso de energias e o ordenamento dos recursos naturais, com o intuito 

de planejar e criar ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia.  

Ao contrário da ciência moderna que é reducionista, reduzindo tudo aos seus menores 

componentes, a permacultura se coloca diretamente sobre os ombros da ecologia, o estudo 

das inter-relações e da interdependência dos seres vivos e seu ambiente (MORROW. R, 2006). 

Não é um campo de ‘’especialização’’, mas sim de ‘’generalização’’. O permacultor 

utiliza conhecimento de muitas áreas para fazer suas análises e tomar suas decisões.  

Da mesma maneira, o paisagismo também abraça uma ampla gama de campos de 

conhecimentos como a botânica, ecologia, geologia, design, e muitos outros que também 

podem acabar por satisfazer ideias permaculturais.  

A arquitetura paisagista utiliza a paisagem como objeto de estudo e de suporte à 

intervenção, uma vez que a paisagem constitui o fundamento da sua existência. Desde a 

fundação da arquitetura paisagista, entende-se esta área disciplinar enquanto arte e ciência, 

que colabora com a Natureza, colocada à disposição do Homem para satisfação das suas 

necessidades, onde se incluem os domínios físicos, sociais e estéticos (FREIRE. Maria, 2015).  

         Logo, este projeto tende a solucionar o programa de necessidades criado pelos clientes, 

e atender aos requisitos permaculturais, guiado pelos conceitos projetuais e estéticos da 

arquitetura paisagista. 

 

1.3 – Por que permacultura? 

 

São diversas as oportunidades para se criar sistemas que funcionem a partir dos 

elementos e tecnologias existentes. Talvez não devêssemos fazer mais nada no próximo 

século a não ser aplicar nosso conhecimento. Já sabemos como construir, manter e habitar 

sistemas sustentáveis. Todo problema essencial está resolvido, mas na vida cotidiana das 

pessoas isso dificilmente é aparente. O escravo assalariado, o camponês, o senhorio e o 

industrial são privados do lazer e do espírito de vida que é possível em uma sociedade 

cooperativa que aplica seu conhecimento. Tanto carcereiros quanto presos são igualmente 

cativos na sociedade em que vivemos (MOLLISON, B, 2002 p.2). 
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Considerando crescente degradação ambiental que passamos desde a revolução 

industrial, a escassez dos recursos naturais, a necessidade de utilizar energias e sistemas 

sustentáveis, e o ímpeto de concretizar a autossuficiência que promove liberdade dos grandes 

meios de produção, não existem motivos para se refutar as ideias e práticas permaculturais 

atualmente. Muito pelo contrário, essas idéias e práticas se demonstram uma solução viável e 

alternativa para diversos problemas da sobrevivência humana, além de servirem como uma 

resposta ao estilo de vida atual predominante nos países desenvolvidos, que ameaça o 

equilíbrio ecológico e ambiental de todos nós. Recentemente neste ano, podemos notar que 

muitas cidades e países não estão preparados para lidar com problemas que possam afetar 

diretamente o funcionamento urbano.  

Com a pandemia causada pelo COVID-19, os problemas de abastecimento e 

escoamento de produtos foram evidenciados. Os centros de permacultura, por sua vez, pouco 

sofreram com o fechamento dos comércios. A crise resultante do confinamento atingiu 

principalmente as cidades. A autossuficiência das propriedades que possuem projetos eficazes 

de permacultura também se encontraram mais seguros contra a infecção do vírus, já que não 

precisam, em teoria, se relacionar diretamente com o exterior para conseguir produtos de 

alimentícios. Essa autonomia fica resguardada pela diversidade que a permacultura solicita, e 

que não é fornecida pelas monoculturas intensivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 

 

Esta mesma diversidade de espécies 

animais e vegetais é importante para 

o equilíbrio dos ecossistemas, para 

manter-se o solo fértil e rico em 

nutrientes, maneira controlada e sem 

adição dos agrotóxicos ou pesticidas 

recorrentes na monocultura.  

A transição entre o sistema tradicional 

monocultor e a permacultura, como 

ilustrado na figura 1.1, também se 

reflete na leitura da paisagem.  

[...] paisagens biologicamente 

equilibradas, ecologicamente 

estáveis, socialmente vividas e belas 

(TELLES. G, 1992, p. 10). 

                          * Fig 1.1 – Transição entre sistemas 
de produção (Permaculture, A designers manual) 
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1.4 – Metodologia e Problemática 
 

A ideia de elaborar à distância um projeto que esteja com conformidade com a 

permacultura e o paisagismo configura a problemática do trabalho em si.  

O desenvolvimento do projeto teve a fase inicial de levantamento de dados e visita ao local, 

postergada, em função do isolamento social que teve início em março de 2020 por conta da 

pandemia do COVID-19. Desta maneira, o processo projetual segue uma ordem diferente da 

convencional. O projeto foi inicialmente feito à distância, o que resultou na elaboração do 

estudo preliminar antes das visitas presenciais ao terreno, realizadas em junho de 2020.  

As etapas que definem a metodologia de trabalho seguem a ordem: 

 

- Pesquisa 

- Levantamento de dados (Fotografias, Cartas, Planos, REN, RAN, PDM, Hidrografia) 

- Estudos climáticos 

- Estudo Preliminar  

- Visita ao terreno 

- Proposta final  

 

Dentre os objetivos traçados para a proposta estão: 

 

- Fornecer uma organização do terreno que seja propícia para as atividades permaculturais. 

- Propor um caminho que abrande a sinuosidade do acesso de entrada. 

- Definir um local para realização de pequenos eventos. 

- Indicar as zonas de pasto para animais de pequeno e médio porte.  

- Configurar uma organização de pomar.   

- Qualificar a envolvente do terreno aumentando a qualidade das vistas internas e externas. 

- Considerar um local para inclusão de escultura recreativa 

- Aproveitar os locais existentes de horticultura, considerando suas futuras possíveis 

expansões.  

- Indicar a melhor localização para o galinheiro.  

- Elaborar um acesso para comercializar produtos em conjunto com uma pequena área de 

estocagem. 

- Indicar o melhor local para produção e mel e cera através da apicultura.  

- Aproveitar o vinhedo e oliveiras acima dele existentes considerando um pequeno apoio de 

equipamentos, estocagem e degustação.  

- Aconselhar, junto à residência artística, um modelo de organização de jardim que possa servir 

de experimentação pelos clientes, conformando o entorno da edificação e propiciando um 

ambiente recluso e inspirador.  
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- Manter o canavial que, apesar de ser formado por uma espécie invasora, exerce a função de 

barreira protetora contra os ventos nas zonas de horticultura.  

- Aproveitar as espécies vegetais existentes no terreno, com exceção das que não obedecem 

aos afastamentos de segurança contra incêndios. Apesar da residência dos clientes estar 

localizada no terreno acima do de projeto, a medida contribui na segurança da propriedade 

vizinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre a etapa da visita ao terreno e a proposta final foi realizada um reunião com Eunice Lisboa 

Neves, que é designer na empresa Guilda Permaculture. A reunião ocorre com intuito de 

orientar o desenvolvimento da proposta final em harmonia com os princípios da permacultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        * Fig 1.3 – Guilda Permacultura 
facebook.com/GUILDAPERMACULTURE/photo
s 

Para casas no campo: 

- Corte os ramos das árvores até 4 metros acima 
do solo e mantenha-as afastadas pelo menos 4 
metros umas das outras (10 metros no caso de 
pinheiros e eucaliptos). 

 - Corte árvores e arbustos a menos de 5 metros da 
edificação e impeça que os ramos se projetem 
sobre o telhado. 

Limpar a vegetação à volta das casas é a melhor 
forma de prevenir que um incêndio o atinja a si e 
aos seus bens. (www.portugalchama.pt/limpeza) 

 * Fig 1.2 – Afastamentos www.portugalchama.pt/limpeza 
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1.5 – Referências de Projeto 

 

Quinta Vale da Lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizada em Lagos, Portugal, esta quinta oferece cursos e workshops acerca de 

sustentabilidade e permacultura, além de explorar eventos de arte, cultura e gastronomia, no 

intuito de aproximar os usuários à um estilo de vida natural.   

Seu próprio projeto e implementação servem de exemplo para os alunos e hóspedes do resort. 

‘’No contexto desta Quinta, a Permacultura providencia uma série de ferramentas de design, 

baseadas em padrões observados no mundo natural, para criar paisagens, estilos de vida e 

economias sustentáveis. Providencia uma linguagem comum para planear e projetar espaços, 

alinhada com as nossas imperativas éticas, e simples o suficiente para todos nós 

compreendermos. (https://www.valedalama.net/) 

 

 

 

 

 

 

                        * Fig 1.4 – Desenho quinta vale da Lama 

                        * Fig 1.5 – Estufa quinta Lave da Lama                         * Fig 1.6 – Lazer quinta Vale da Lama 
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Se tratando de um projeto em expansão, existem áreas de atividades além das exibidas abaixo 

que conformam o centro da quinta. A imagem aponta a estrutura principal da quinta e suas 

relações de proximidade  

 

 

 

A relação estre os animais e os elementos vegetais, que são fundamentais da natureza, 

frequentemente é utilizada na permacultura, o que justifica o pomar com galinhas.  

Os pomares e os sistemas avícolas são particularmente sinérgicos (MORROW, Rosemary, 

2006 p.141), considerando que as galinhas não causam grandes danos ao solo, fazem sua 

fertilização e realizam o controle de pragas, vermes e insetos que podem destruir as 

plantações. Em contra partida recebem sombra e frutos que caem por passar de maduros.  

As barreiras vegetais funcionam como bloqueio para os ventos mais fortes que podem 

prejudicar os cultivos, além de servirem como tratamento visual. No entanto costumam permitir 

a circulação entre as áreas, tanto para usuários como para os animais que podem realizar a 

manutenção de campos e matas. Logo, é comum e necessário que estas áreas possam se 

relacionar entre si quando necessário.  

 

                        * Fig 1.7 – Vista superior Vale da Lama 
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2. Contexto 

 

2.1 – Localização  

 

Situada em Mação, vila portuguesa pertencente ao distrito de Santarém, na província da 

Beira Baixa, localiza-se a quinta para a qual se destina este trabalho. A propriedade foi 

recentemente adquirida por um casal que solicitou o projeto. 

A área de enfoque do projeto é divida em dois terrenos, separados pela Rua Luís de 

Camões (fig1.1). Um deles é onde se encontra a propriedade residencial dos clientes. O outro é 

uma grande área verde com tamanho de seis hectares. Ambos serão contemplados na 

elaboração do projeto, pois a relação entre o habitar e o cultivar é intrínseca da prática 

permacultural.  

 

 

  

Fig 2.3 - Terreno Piña Falcão 

* Fig 2.1 – Localização de Maçãoem Portugal 

*Fig 2.2 – Localização do  terreno em 
Mação 
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2.2 – Dificuldades de projeto 

 

Os primeiros problemas identificados são relativos à falta de continuidade entre o 

levantamento topográfico da residência e o levantamento topográfico do terreno onde será 

desenvolvido o projeto. Tal descontinuidade se deve, provavelmente, ao fato de tais 

levantamentos terem sido feitos por diferentes topógrafos, tendo em vista que o terreno da 

residência e o terreno da área verde são separados por uma rua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo problema se deve ao fato de não haver arquivos ou registros de duas 

parcelas do terreno agrícola, além de todos os registros e mapas cartográficos se encontrarem 

extremamente ultrapassados, e com baixa qualidade de leitura e avaliação. 

Fig 2.4 – Descontinuidade Topográfica 
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2.3 – Contextualização Histórica de Francisco Piña e Mação  

 

O concelho de Mação possui uma superfície de 401km2, com uma população de 

aproximadamente de sete mil habitantes, distribuídos por seis freguesias sendo elas: 

Amêndoa, Cardigos, Carvoeiro, Envendos, Mação e Ortiga. A freguesia com maior índice 

populacional é a de Mação com cerca de dois mil e trezentos habitantes e 67km2.  O clima é 

continental seco, caracterizado pelas suas temperaturas excessivas, predominante frio durante 

o inverno e quente no verão.  

 

‘’Não é das mais antigas 

povoações do Concelho, sendo 

provável que a sua origem 

anteceda a da nacionalidade. 

Começando por ser um simples 

lugar ou aldeia na dependência 

de Belver, até ao reinado de D. 

Dinis em que já possuía alguma 

importância, e serviu de base a 

longa disputa entre os Reis e a 

ordem de Malta na altura em que 

os monarcas queriam concentrar 

poderes. ’’(cm-macao. pt/) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.5 – Vista antiga do Terreno Piña 

Fig 2.6 – Francisco de Pina Falcão 

‘’Francisco de Pina Carvalho Freire 

Falcão foi uma das figuras importantes 

na história de Mação. Natural da Sousa, 

Castelo Branco, casou com uma 

senhora de nobre estirpe, Dona Tereza 

Pereira de Metélo, da casa dos fidalgos 

Pereira de Metelo, da vila de Mação, 

onde mais tarde fixou residência(...) 

Grande foi o serviço prestado, então, à 

vila, por Francisco de Pina, que sendo, 

como afirmámos, um Português da mais 

nobre estirpe, foi ao mesmo tempo um 

benemérito benfeitor, amigo dos pobres, 

e protetor dos infelizes.’’ (Excertos de 

publicação no jornal "A Hora", 1943) 
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2.4 – A Casa Piña Falcão 

 

‘’Com a data provável de construção na primeira metade do séc. XIX, Francisco Pina 

Falcão, casado com a filha do capitão-mor de Mação, é responsável por um dos testemunhos 

mais emblemáticos da arquitetura civil do Concelho de Mação.  

De estilo romântico, esta casa burguesa de dois pisos com remate em platibanda, vãos 

em arco quebrado de estilo  neo-gótico, desenvolve-se numa planta em “U” invertido aberto 

para um pátio quadrangular. A fachada principal é enquadrada por pilastras e rematada por 

cimalha moldurada a que se sobrepõe uma platibanda.  

Todos os vãos são em arco apontadas, tendo as janelas bandeiras decoradas com 

motivos florais. (...) O interior é decorado por mármores, fingindo de azulejos e de papel de 

parede. Como característica particular conta ainda com uma decoração exterior de pinturas 

repetindo padrões de azulejos contemporâneos (...) 

A casa serviu ainda de quartel-general para as tropas do Conde de Lippe durante as 

invasões francesas. ’’ (http://www.gri.ipt.pt/)’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.9 – Residência Pinã Falcão festa de Santa Maria 

 

Fig 2.8 – Perspectiva 
Residência Pinã Falcão 

Fig 2.10 – Interior Residência Pinã 
Falcão 

Fig 2.7 – Vista frontal Residência Pinã Falcão 
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2.5 – Características do terreno e entorno 

 Com uma área de aproximadamente 6 hectares, 60321 metros quadrados, o terreno se 
estende por um declive, formado da entrada principal até seus limites finais onde é cortado  por  
uma linha dágua. Devido ao pouco tempo em que o terreno foi adquirido pelos clientes, grande 
parte ainda se encontra com pouca acessibilidade, refletindo um aspecto grosseiro, espontâneo 
e silvestre.   

 

 

Fig 2.12 – Foto vista 1 Fig 2.13 – Foto vista 4 

Fig 2.14 – Foto vista 2 

Fig 2.15 – Foto vista 3 Fig 2.11 – Mapa de fotografias 
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Zonas para horticultura foram estabelecidas e desenvolvidas pelos clientes antes da 
contratação do projeto, em pequenos patamares identificados no terreno. Estes espaços estão 
próximos da casa, (Zona 0), e obedecem a relação de zoneamento preliminar, portanto serão 
preservadas no respectivo lugar que se encontram. Há uma súbita mudança de vegetação 
entre o início do terreno, onde predominam ervas daninham, para o prado identificado nas 
fotografias 7 e 8.  

 

 Fig 2.11 – Mapa de fotografias 

Fig 2.16 – Foto vista 5 

Fig 2.17 – Foto vista 6 

Fig 2.18 – Foto vista 7 

Fig 2.19 – Foto vista 8 
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A limpeza do terreno ocorrerá progressivamente através da pastorícia de cabras e ovelhas, 

delimitando-se as áreas de interesse com fechamentos por cercas. O campo avistado pela 

fotografia 5 é destinado ao cultivo de grãos e cereais, e que a pedido dos clientes deve 

também configurar um espaço recreativo.  

 
Não apenas envolvente ao terreno, mas ao longo das estradas que cruzam por Mação, os 

cultivos de eucaliptos e pinheiros aparecem frequentemente na paisagem. Os limites poentes 

da área de projeto evidenciam também pontos industriais, que na proposta devem ser tratados 

diminuindo a baixa qualidade visual desta parcela.  

Em fase de visita ao terreno, foram locadas doze oliveiras e seis laranjeiras, da entrada do 

terreno até o acesso às hortas, e que foram contempladas na elaboração do projeto. O canavial 

localizado próximo às hortas da fotografia 5 também deverá ser mantido.  

 

Fig 2.11 – Mapa de fotografias Fig 2.21 – Foto vista 10 

Fig 2.20 – Foto vista 9 
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O terreno se configura por um declive que se estende da entrada principal até seus limites 

finais, e que define um desnível de 37 metros.  

 
O corte acima exibe o perfil natural do terreno e a separação de zonas que correspondem ao 

estudo preliminar, feito antes da etapa de visita e levantamento.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As curvas de nível representam um caimento de 0.5 metros estre seus espaçamentos. 

Através do modelo 3D do terreno, foi traçado o curso das águas pluviais que ocorre de acordo 

com a figura 2. Essas análises são fundamentais para setorizar os elementos de projeto sem 

comprometer seu funcionamento com o escoamento pluvial ou com grandes desníveis de terra, 

além de servirem de base pra proposição de caminhos que se adaptem ao relevo natural do 

terreno.  

Fig 2.22 – Corte esquemático 

Fig 2.23 – Diagrama topográfico Fig 2.24 – Diagrama de escoamento pluvial 
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3. Análise do Terreno 

 

3.1 – Características do terreno e Mapas (REN, RAN, Ordenamento, 
Condicionantes e Hidrografia).  

 

‘’Praticamente todo o concelho é caracterizado por manchas de terreno quaternário 

formado de areias, calhaus e terra solta, os principais tipos de rocha que predominam a região 

são os xistos, granitos, argilas quartzitos e lousas, sendo a sua morfologia composta por uma 

sequência de montanhas e vales.  As principais espécies arbóreas predominantes são o 

pinheiro, azinheira, sobreiro, castanheiro, eucalipto e a oliveira. ’’  

(RIBEIRO. Orlando, 1945) 

  

A área de projeto compreende a parte da casa se que se insere na área urbana de 

Mação, enquanto a parte do terreno abaixo da Rua Luis Camões se enquadra dentro da área 

agrícola do conselho.  

 

 

 Fig 3.1 – Sobreposição de mapas REN, RAN e Ordenamento. 
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‘’A rede hidrográfica é bastante densa pelo que, por todo o lado, surgem nascentes e ribeiras 
que terminam em piscinas naturais e albufeiras. Quase todo o concelho é limitado 
por serras destacando-se a do Bando dos Santos e do Bando de Codes, no centro; mais a 
norte surgem as serras de Santo António, Amêndoa de Galega e de Águas Quentes e a sul 
encontram-se as serras da Alfeijoeira, do Casal e do Moledo.’’ (infopedia.pt/$macao) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do terreno, uma linha de água permanente corta a forma que delimita a propriedade, 
deixando na extremidade sul uma ponta em forma triangular, desconexa da parte superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.3 – Linhas D’Água 

Fig 3.2 – Hidrografia 
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3.2 – Diagramas de Radiação, Cartas Solares e Rosa dos Ventos. 

 

Os estudos de radiação e as cartas solares geradas a partir do rhino6 em conjunto com o 
grasshopper, e usando os arquivos EPW de Coimbra e Mação como base de dados, traduzem 
a predominância uniforme de grande parte do terreno em 1769.90kWh/m² , com exceção em seu 

final, por onde passa a linha d’água e a temperatura média baixa para 892.95kWh/m². 

As análises de radiação difusa indicam que a fachada sul recebe a maior parte de radiação em 
kwh/m² 

 

 

 

 

 

Fig 3.5 

Fig 3.4 
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Os diagramas abaixo seguiram o mesmo processo de geração e correspondem ao caminho 
percorrido pelo sol em Coimbra e Mação. As maiores temperaturas em °C possuem orientação 
voltada para sul, os ventos mais rápidos veem do oeste. 

 

 

A Rosa dos Ventos indica que a maior porcentagem da área de análise recebe ao longo do ano 
ventos predominantes do oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.6 

Fig 3.7 
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3.3 – Simulações de vento 

 

Através do programa Archidynamics, as simulações abaixo analisam o comportamento dos 

ventos no terreno, considerando a parcela construída de seu entorno. Os ventos mais rápidos 

são representados em vermelho, enquanto os mais brandos em azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo da simulação é analisar quais áreas sofrem menos influências externas, 

considerando a fonte emissora proveniente do noroeste, de acordo com a Rosa dos Ventos. 

1 2 

3 4 

5 6 

Fig 3.8 Fig 3.9 

Fig 3.10 Fig 3.11 

Fig 3.12 Fig 3.13 
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Desta maneira, destaca-se a área em roxo, 
que de acordo com as simulações, 
corresponde à parcela menos afetada pela 
ação dos ventos.  

Faz-se preferível, que com a finalidade de 
melhor salvaguardar as atividades que exijam 
maior cuidado, estas áreas coincidam com as 
zonas de menor impacto climático. 

É comum nos designs de permacultura o uso 
de estratégias que utilizam porções de 
vegetação como bloqueadores das ações 
climáticas diretas em zonas de hortas, 
pomares, e cultivo de animais de pequeno 
porte.   

‘’Os quebra-ventos já foram um elemento 
comum na paisagem quando a agricultura 
era intensiva em pequena escala e eficiente 
em termos de recursos. As práticas agrícolas 
se transformaram e o uso da terra se tornou 
o cultivo de sistemas extensivos e intensivos em energia, quebra-ventos e a diversidade e 
estabilidade que eles trouxeram para a paisagem foram murchando junto com o capital natural 
ao seu redor. Agora, eles são amplamente defendidos por meio da permacultura e são uma 
das práticas agroflorestais de grande apelo. Às vezes, é um vento seco de verão que limita o 
crescimento das plantações, enquanto outras vezes é um vento frio de inverno que chicoteia o 
calor valioso da casa. Ambos são vazamentos de energia que causam o esgotamento de 
recursos, embora seja possível bloquear isso por meio de um bom design. ’’ 
(https://treeyopermacultureedu.com/) 

 

Fig 3.14

Fig 3.15
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1 2 3 

4. Proposta de projeto 

 

4.1 – Zoneamento 

 

Provavelmente um dos maiores princípios orientadores da permacultura seja o zoneamento. A 
relação entre o habitar, (Zona 0) e as demais zonas de atividades, são definidos pela distância 
entre a casa e as áreas que exigem maior ou menor atenção, seguindo também a lógica de 
ocupação do terreno, relacionando as atividades entre si, e a área exigida para cada uma 
delas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens de 1 a 3 representam a evolução dos estudos de zoneamento em função do 
programa de necessidades dos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.1 - Desenho de relação entre zonas 

Fig 4.2 Evolução zoneamentos 
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Acesso 

 

De acordo com o Earth user’s guide to permaculture de Rosemary Morrow, ‘’o zoneamento é 
uma estratégia para tomada de decisões em função das necessidades de deslocamentos entre 
a edificação e os elementos projetados. ’’ Dentro desta lógica as zonas se apresentam como: 

 

 

- Zona 0: Onde situa-se o 
centro das atividades ( A 
casa, o edifício, a área de 
trabalho ou o centro da 
comunidade) 

- Zona 1: Área mais próxima 
da edificação, onde situam-se 
os elementos que exigem 
mais atenção e visitas diárias 

- Zona 2: Áreas de atividades 
com períodos mais 
espaçados, como semanais. 
Pode-se localizar a área do 
pomar, e de colheita das 
galinhas. 

- Zona 3: A partir desta, o 
zoneamento aplica-se 
especialmente ás áreas 
rurais. Nesta localizam-se as 
áreas de plantio, de roça, dos 
animais leiteiros e dos 
animais jovens.  

- Zona 4: Nesta área ficam os 
animais de pasto e as agro-
florestas mais silvestres, a 
serem visitados 
periodicamente por se 
tratarem de áreas semi-
manejadas. 

- Zona 5: É onde se localiza o 
sistema intocado, é a área de 
reserva biológica onde são 
observadas as estratégias da 
própria natureza. O ideal 
nesta zona é tentar preservar 
a maior variedade de nichos 

 

Fig 4.3 Zoneamento final 
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A zona destinada ao cultivo das vinhas já existia antes do casal adquirir o terreno, e 
possivelmente desde Francisco Piña Falcão. Desta maneira, esta zona foi preservada, 
incluindo-se as oliveiras que existem atualmente acima desta parcela. 

Em função da proximidade ao estacionamento do auditório Elvino Pereira e sua relação com a 
Rua Luis Camões, determinou-se o espaço de eventos, que é parte do programa de 
necessidades dos clientes, bem como a área reservada para residência artística que envolve 
um pequeno casebre já existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o estilo de vida do casal, foi esclarecido em reunião que não é desejável o uso 
de qualquer maquinário que necessite combustão ou utilize energias não renováveis.  

Esta decisão não possibilita que grandes mudanças sejam realizadas no perfil natural do 
terreno, o que determinou em algumas situações a configuração do cultivo e plantio ao longo 
das curvas de nível, minimizando grandes alterações de terra.   

Fig 4.4 Fig 4.5
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4.2 – Plano Conceitual 

Depois de realizada a visita ao terreno, foi elaborado o plano conceitual que dá sequência ao 
estudo preliminar desenvolvido inicialmente. As zonas de horticultura foram identificadas e 
preservadas, assim como o canavial, o olival e as vinhas.  

Fig 4.6
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De acordo com planos futuros dos clientes, o café foi definido na ruína que se encontra próxima 
ao portão de entrada. O casal deseja aproveitar a proximidade com a rua para empreender um 
café ao serviço do público passageiro. Em conjunto com o café, um pequeno espaço de oficina 
dará apoio para planeamento e confecção de elementos do terreno. Este projeto arquitetônico 
foi discutido em visita local, e atualmente está sendo desenvolvido pela cliente. 

As áreas de horticultura foram escolhidas pelo casal antes da contratação do projeto, de acordo 
com os platôs identificados próximos ao início do terreno, propícios para o cultivo de tubérculos 
e hortaliças ligados à base alimentar cotidiana da família. Em sequência das hortas propõe-se 
a configuração de um pomar, que estabelece relação com patos e galinhas no controle de 
pragas. 

 

A área destinada aos eventos possui relação direta com o Auditório Elvino Pereira e seu 
estacionamento, e se configura como um deck em madeira que possibilitará a vista do terreno. 
A pequena mata em frente ao deck de eventos forma uma barreira visual das hortas e cria uma 
orla para o pedestre que realiza o caminho do deck para o restante do terreno.  

Entre o pomar e as hortas, uma linha de água que termina no canavial existente, conforma uma 
divisão das zonas. Por meio de um simples sistema de barricadas, o cliente poderá 
desenvolver a piscicultura ao longo do canal, que também servirá de uso pelos patos. 

A transição entre o pomar e a residência artística é marcada por uma súbita mudança da 
vegetação, à que um prado alto invade o antigo casebre isolado e seu entorno.  

Fig 4.7
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O movimento dos ventos desenhados pelo prado e a calmaria desta região do terreno, incitam 
no observador uma atmosfera romântica desejável, de acordo com os clientes, para os artistas 
e casais que estiverem usufruindo da residência. O jardim que contorna o casebre aparece no 
desenho como uma indicação de configuração. É desejo do casal de executar tal jardim como 
um exercício de experimentação, escolhendo de acordo com seus gostos pessoais as árvores 
e arbustos que o conformarão. Logo, a proposta não especifica as espécies desta zona, mas 
define uma organização necessária para gerar privacidade das visuais do deck de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da residência, o pomar tem ligação com o cercado de vinhas e oliveiras, e com a zona de 
produção de grãos e cereais. Em função da grande variedade de frutíferas que o casal deseja 
produzir rotativamente, as indicações estão de acordo com o porte das árvores, que serão 
definidas de acordo com as vontades e necessidades deles. Após esse limite, as zonas que 
ocupam o restante do terreno estão direcionadas aos pastos e preservação.  

A zona de produção destinada ao cultivo de árvores de valor econômico, e que foi contemplada 
nos estudos iniciais, se funde com a zona de preservação e ganha maior espaço na proposta. 
Tal modificação ocorre devido ao pequeno número de trabalhadores ativos dentro no terreno, 
em função da grande demanda de trabalho que tal zona exigiria.  

Por não necessitar de cuidados e demandas de trabalho, a zona de preservação avança por 
meio do terreno, qualificando a paisagem final do terreno e criando uma série de relações entre 
clareiras e orlas, que poderão servir tanto para atividades silvo-pastoris quanto para eventos e 
contemplação.   

Fig 4.8
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O sistema de montados deve refletir a área destinada ao pasto, e está associado com as matas 
e pequenas florestas que conformam a zona de preservação.  

 ‘’ Originalmente classificado como um sistema agro-silvo-pastoril, e descrito como um sistema 
multifuncional onde se equilibram e conjugam as atividades agrícola, pecuária e florestal, 
devido ao decréscimo de importância das culturas sob-coberto o Montado tende atualmente a 
ser considerado como um sistema silvo-pastoril. As espécies florestais dominantes são o 
sobreiro (Quercus suber), a azinheira (Quercus rotundifolia) e os carvalhos cerquinho (Quercus 
faginea) e negral (Quercus pyrenaica). Estas espécies de quercíneas encontram-se em 
povoamentos puros ou mistos, que no caso do sobreiro se associam ao pinheiro manso e ao 
pinheiro bravo. A designação “Montado” pode assim ser utilizada para descrever um conjunto 
heterogéneo de sistemas de produção florestal não lenhosa, assentes na exploração de 
quercíneas – usualmente o sobreiro ou a azinheira – de modo conjugado com uma utilização 
não intensiva do solo sob o coberto com propósito agrícola, pecuário ou cinegético. No seu 
sentido mais lato engloba desde as formações naturais ou naturalizadas de matagais 
arborizados (sobreirais ou azinhais) até povoamentos arbóreos dispersos mantidos pela 
atividade humana e suas práticas culturais, montados de sobro ou azinho.’’ 
(https://dspace.uevora.pt/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitando um acesso de veículos existente ao final do terreno, propõe-se uma instalação 
para armazenamento e comercialização dos produtos e alimentos excedentes do consumo da 
família e do café.  

Caso os proprietários decidam prosseguir com os planos de explorar a apicultura para 
produção de mel e cera, esta atividade deverá ser implantada no final ao final do terreno em 
uma clareira dentro da zona de preservação, propícia para as condições das abelhas e ao 
mesmo tempo isolada por motivos de segurança.  

 

Fig 4.9
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4.3 – Plano Geral 

Depois de aprovado o plano conceitual, a consolidação da proposta é representada pelo 
desenho abaixo, resultado da evolução da etapa anterior em conjunto com o plano de 
plantação, necessário para dimensionamento das espécies utilizadas no projeto.  

Com intuito de minimizar a baixa qualidade visual do lado poente do terreno junto ao pomar, foi 
adicionado um conjunto de árvores para se completar a envolvente. Todas as árvores e 
arbustos propostos respeitam um afastamento de cinco metros dos limites do terreno para 
prevenir a proliferação de incêndios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.10
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Atualmente a limpeza dos focos de matagal e de ervas daninha existentes no terreno está 
sendo feita pelo pastoreio de cabras e ovelhas, alugadas pelo proprietário do terreno vizinho. 
Após a implementação do projeto, a vegetação espontânea que surgir recobrindo áreas livres 
poderá ser mantida caso não atrapalhe o funcionamento das zonas. 

 

4.4 – Instalação Moradavaga 

 

O ponto focal identificado no plano conceitual era parte do programa de necessidades desde a 
primeira entrevista com os clientes. Considerando o apreço que eles possuem pelo viés 
artístico, a indicação de um elemento recreador para seus cinco filhos, e as ideias de 
sustentabilidade da proposta, este ponto focal foi definido como uma instalação do coletivo de 
arte português, Moradavaga, idealizada em 2018.  

A instalação se trata de um balanço que gera luz elétrica convertendo a energia cinética dos 
balanços através de *dínamos ligados às rodas de bicicleta. A inclusão do elemento no projeto 
foi discutida pessoalmente e autorizada por Pedro Cavaco Leitão, idealizador do coletivo 
Moradavaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’SWING é uma instalação interactiva e 
lúdica concebida pela moradavaga para o 
programa Pop Up Culture promovido pela 
Guimarães 2012 - Capital Europeia da 
Cultura. Feito de paletes de madeira 
reutilizáveis, corda de cânhamo 
tradicional, vigas de madeira, correntes 
de bicicleta, rodas, dínamos e luzes, uma 
paleta de materiais que dá um aspecto 
“antigo” e um toque de baixa tecnologia à 
instalação.’’ 
(https://www.instagram.com/moradavaga/) 

Fig 4.11

Fig 4.12 Fig 4.13

*Dínamo é um aparelho que gera corrente contínua, 
convertendo energia mecânica em elétrica, através 
de indução eletromagnética. 
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4.5 – Cortes 

Os desníveis presentes no terreno são destacados nos desenhos de corte, e ilustram 
longitudinalmente a relação entre as zonas que conformam a proposta. Por lógica de 
proximidade e dos princípios permaculturais antes citados, o maior desnível configura a área de 
preservação, onde passa a linha d’água que recebe o escoamento pluvial de todo terreno.  

 

4.6 – Imagens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.14

Fig 4.15 - Vista Prado  
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Fig 4.16 - Vista caminho de acesso ao eventos 

Fig 4.17 - Vista hortas e canavial 

Fig 4.18 - Vista olival e pomar 
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Fig 4.19 - Vista pasto e cereais 

Fig 4.20 - Vista pasto e apoio vinhas 

Fig 4.21 - Vista zona cereais e recreação 
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5. Conclusão 
 

Um projeto de permacultura pode se demonstrar congruente com diversos preceitos do 
paisagismo, o que viabiliza a elaboração de uma proposta em conformidade com ambos.  

As florestas e matas que circundam as propriedades, conforme vemos nos casos reais e nos 
ensinamentos dos guias e livros didáticos de permacultura, realizam o tratamento visual das 
envolventes para o observador dentro do terreno, além de contribuir com a qualificação da 
paisagem observada externamente aos seus limites.  

A configuração de múltiplas zonas de atividades que exigem diferentes tipos de espécies 
vegetais também propicia potencialmente a qualidade visual para os usuários dos projetos. 
Além dos benefícios orgânicos e sinergéticos provenientes da diversidade e mistura de 
espécies dos sistemas permaculturais, essa mesma diversidade também pode se demonstrar 
benéfica aos parâmetros do paisagismo quando os sistemas de produção agrícola não 
apresentam a monotonia das produções intensivas.  

É natural que existam convergências de conceitos entre os campos considerando a relação 
entre o homem e a natureza organizada, que se desenvolveu tanto na arte dos jardins quanto 
na permacultura, embora não estejam diretamente ligados nem necessitem um do outro. 
Portanto, também existem áreas que não desenvolveram relação direta com a permacultura, 
como é o caso da residência artística que remete ao romantismo da paisagem dominada pelo 
prado alto, as zonas de eventos que funcionam como miradouro, e o café que está à 
disposição do público.  

A viabilidade de atender, onde possível, aos dois campos científicos, deve considerar ambos 
durante o processo projetual para assim garantir que o funcionamento e as necessidades de 
cada meio satisfaçam suas conformidades sem estar em conflito. 

Em segunda conclusão, o processo projetual que, em função do isolamento social causado 
pelo COVID-19, teve a fase de estudo preliminar antecipada ao levantamento e visita 
presencial, aponta que embora tenhamos uma grande oferta de dados e tecnologias, nossa 
percepção e leitura do espaço ainda não conseguem ser traduzidas da mesma maneira que a 
presença física no local. Apesar dos zoneamentos iniciais terem sofrido pouca mudança em 
relação à proposta final, o carácter que o projeto deveria seguir apenas ficou evidente depois 
de visitar o terreno e vivenciar o cotidiano dos clientes, desembaçando  
a idéia do *‘’Genius Loci’’ que a distância determinava.  
 
 
‘’Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo... 
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer 
Porque eu sou do tamanho do que vejo 
E não do tamanho da minha altura... 
 
Nas cidades a vida é ‘mais pequena’ 
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. 
Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, 
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe 
de todo o céu, 
Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos 
nos podem dar, 
E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. ’’ 
 
Alberto Caeiro 
 

* Genius loci é o gênio do lugar habitado e frequentado pelo homem. (Norberg-Schulz.Christian 1979) - Genius Loci: Towards a 

Phenomenology of Architecture Hardcover  
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7. Anexos 

 

7.1 – Plano de plantação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7.1
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7.2 – Listas de espécies vegetais 



FCUP 
Projeto de intervenção paisagística para residência Piña Falcão com introdução à permacultura 

49 

 

 



FCUP 
Projeto de intervenção paisagística para residência Piña Falcão com introdução à permacultura 

50 

 

7.3 – Plano de expansão das hortas 

Caso os clientes desejem ampliar as áreas destinadas à horticultura, o esquema seguinte 
indica como aproveitar o acesso do terreno na produção agrícola. As espécies sugeridas são 
referência do Earth user’s guide to permaculture, a organização dos elementos é original e foi 
baseada em diferentes exemplos citados no capítulo: planejando sua plantação (p.126).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7.3 – Plano de expansão das hortas 
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7.4 – Croqui de galinheiro com horticultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 – Croqui de relação entre pomar e pasto 

 

 

Fig 7.5

Fig 7.4


