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O atual desafio de harmonizar a ocupação humana com o meio ambiente para minimizar os impactos negativos na 

natureza e fazer uso dela com máximo proveito incita-nos a utilizar todos os recursos tecnológicos disponíveis como 

ferramentas de apoio. Neste sentido, o sensoriamento remoto e o geoprocessamento são ferramentas fundamentais para 

estudar, identificar e monitorar a dinâmica da cobertura e uso da terra, uma vez que possibilitam a extração de 

informações multi-temporais espacializadas, portanto, passíveis de sobreposição. O planejamento permacultural é um 

destes recursos tecnológicos que tem por objetivo a aplicação de métodos de produção agrícola com baixo impacto 

ambiental, reestruturação de solo e florestas, de modo a fornecer recursos perenes às próximas gerações. Aplicar seus 

princípios, sua metodologia de desenho, planejamento e potencialização dos fluxos na preservação e manutenção dos 

ecossistemas propicia a diversidade, a estabilidade e a resiliência natural. O planejamento permacultural de um terreno é 

baseado em setores e zonas. Os setores tratam das energias não controláveis, os elementos do sol, luz, vento, chuva, 

fogo e fluxo de água (incluindo enchentes) que em verdade não fazem parte do sistema mas passam por ele. Na análise 

dos setores o principal local de atividades do empreendimento, também conhecido como Zona 0, é posicionado no 

centro de um círculo que representa os 360° das possíveis influências externas. Ao contrário dos setores, as zonas dizem 

respeito às energias internas do sistema. De acordo com Molisson (1998) um dos principais objetivos do planejamento 

permacultural é a economia de energia. Destarte, um projeto de zoneamento permacultural é realizado de modo a 

efetuar economia máxima de trabalho e recursos, criando pontos de utilização que estejam ligados onde esses recursos 

estão sendo produzidos e, em especial, dando atenção ao trabalho humano e à movimentação de água e nutrientes. 

Assim quanto mais detalhado for dados, maior será a análise e a compreensão das energias externas que influenciam o 

espaço a ser planejado, mais ferramentas tem-se para elaborar a implantação do empreendimento desejado. Após análise 

dos efeitos causados por cada elemento de externo do sistema, elabora-se um plano para direcionar ou bloquear essas 

energias, de acordo com as particularidades de cada projeto. Deste modo, este trabalho apresenta uma metodologia para 

elaboração do zoneamento permacultural que ofereça um conhecimento preliminar à análise territorial para posterior 

tomada de decisões na Associação Waru do Vale do Cercado (AWVC) inserida na Área de Proteção Ambiental 

Marimbus-Iraquara na Chapada Diamantina, situada no município de Palmeiras, Bahia. A escolha dos dados a serem 

coletados varia de acordo com as necessidades de cada projeto. Neste trabalho a meta consiste em localizar as áreas 

mais favoráveis à implantação de novas construções previstas pelo projeto da Associação Waru do Vale do Cercado. 

Assim, para o planejamento das zonas foram coletados os seguintes dados locais: a) Limites territoriais, b) Áreas 

planas, c) Estradas e trilhas, d) Construções existentes, e) Áreas arborizadas, f) Áreas de inclinação suave, g) Clareiras, 

h) Áreas de inclinação acentuada, i) Área pedregosa, j) Área de acesso à água por gravidade, k) Áreas de proteção 

ambiental. Para locar as construções foram utilizados os seguintes critérios: 1) Estar na área de distribuição de água por 

gravidade; 2) Estar a uma distância mínima de 15m das construções existentes e de 5m dos limites, trilhas e estradas; 3) 

Estar fora da área de proteção ambiental; 4) Estar em áreas planas ou de inclinação suave; 5) Estar preferencialmente 

em clareiras; e 6) Estar numa distância máxima de 100m da zona 0. O cruzamento desses dados resultou em diferentes 

mapas que objetivam auxiliar no planejamento das zonas e particularidades do empreendimento. Com base nos mapas 

criados são posicionadas as construções e verificadas no terreno se os locais escolhidos são adequados à realidade local 

levando em conta outros fatores como acessibilidade, vista, beleza do local, entre outros. Após os ajustes necessários 

são sobrepostos o diagrama de setores e inicia-se o estudo das técnicas permaculturais que serão aplicadas em cada zona 

e ao redor de cada construção. Este tipo de planejamento realizado no projeto de zoneamento permacultural é um 

processo dinâmico, cíclico, com aprendizados constantes, releituras frequentes e correções, que partem do estudo 

inicial, se estrutura com o tempo e não se fecha em um esquema linear, mas necessita de constantes aprimoramentos 

exigidos pela prática e observação cotidiana. Uma criteriosa análise, com o uso das geotecnologias como foi 

evidenciado no presente trabalho, pode beneficiar as decisões a serem tomadas bem como permite levar em 

consideração outros tipos de percepções do local. 

 


