
A Praxis da
Sustentabilidade



A Praxis da Sustentabilidade - Ecocentro IPEC
www.ecocentro.org

O Ecocentro IPEC desenvolve e adapta soluções para o desenvolvimento da sustentabilidade 
em comunidades rurais e urbanas no brasil, aplicando estratégias participativas  e capacitando 
multiplicadores.

O Ecocentro atua sistemicamente dentro de cinco temas principais: moradia, água, energia, 
alimento e saneamento. Nosso foco está na multiplicação destas soluções através da 
capacitação de agentes multiplicadores e no apoio ao empreendedorismo local pelo 
desenvolvimento de negócios sustentáveis baseados em tecnologias sociais.

O Ecocentro IPEC

Metodologia de multiplicação participativa

Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado
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SUPERADOBE
Técnica de construção participativa, utilizando sacos com 
subsolo do respectivo local. 

VANTAGENS:
• extremamente simples e de fácil aprendizado 
• economia de até 60% no custo final 
• níveis de temperatura e umidade ideais para habitação humana  
• paredes de terra são filtros naturais.
• elimina custos com refrigeração ou aquecimento do ambiente
• adaptável a qualquer tipo de solo

FARDO DE PALHA
Máximo conforto térmico e acústico e rapidez de construção.

VANTAGENS:
• um resíduo abundante nas lavouras de trigo e arroz 
• contém sílica, atribuindo vida longa a obra 
• conta com elevada eficiência térmica 
• técnica de rápida execução a nível comunitário

TAIPA DE PILÃO 
Uma das técnicas mais difundidas no planeta, utiliza-se de uma 
mistura de solo e cimento dentro de fôrmas de ferro ou madeira.

VANTAGENS:
• 90% do material pode ser proveniente do próprio local 
• reduz drasticamente os custos da construção
• eficiência térmica 
• compatível com grandes obras

Tecnologias em habitação

HABITAÇÃO
O Ecocentro IPEC desenvolve exemplos de moradias populares, ecológicas e econômicas. 
Casas adaptáveis à construção em mutirões, com materiais locais e de baixa demanda 
tecnológica, promovendo a qualidade de vida traduzida em conforto térmico, acústico e 
saúde familiar.
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ADOBE
Um resgate da técnica de bioconstrução mais utilizada no planeta, 
com os avanços da pesquisa moderna.

VANTAGENS:
• máximo conhecimento popular
• aplicável em qualquer bioma
• inércia térmica ideal para climas tropicais.

BLOCO IN-LOCO
O melhor de diversas técnicas reunido em uma tecnologia 
desenvolvida no Ecocentro IPEC para permitir a construção semi-
industrial natural.

VANTAGENS:
• construção in-loco com materiais locais elimina custos de transporte 
• rapidez de montagem e construção permite alta produtividade
• flexibilidade de formas e materiais
• máxima facilidade de aprendizado da técnica

TAIPAS LEVES
Adaptação das taipas tradicionais com materiais e tecnologias atuais 
permite uma habitação confortável e saudável.

VANTAGENS:
• técnica tradicional adaptada, de fácil assimilação
• inércia e isolamento térmico variáveis permite adaptação climática
• uso máximo de materiais naturais e resíduos agrícolas

Tecnologias em habitação

HABITAÇÃO
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ÁGUA

CISTERNAS DE FERROCIMENTO
A forma mais barata e eficiente de armazenar água. 

VANTAGENS:
• mínimo custo por volume armazenado
• tecnologia de fácil domínio popular
• volumes de até quinhentos mil litros
• viáveis em locais de difícil acesso
• garantia da qualidade da água armazenada
• espessura da parede não ultrapassa os 3 cm
• não necessita de fôrmas ou caixilhos
• mínimo de ferramentas

FILTROS BIOLOGICOS CONDOMINIAIS
A filtragem de água com elementos tecnológicos vivos permite 
rápida recuperação de águas com baixo nível de poluição 
(nascentes expostas) e resulta em grande redução de enfermidades 
comunitárias.

VANTAGENS:
• aplicação na purificação de água para consumo humano
• uso flexível para despoluição de águas servidas a nível 
condominial
• facilidade de instalação 
• mínima manutenção

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA
Aproveitamento e manejo de um recurso indispensável e gratuito, 
já escasso em muitas partes do planeta. A água é coletada dos 
telhados através de calhas e, após passar por um filtro, fica 
armazenada em cisternas de ferrocimento, disponível durante todo 
o período de seca.

VANTAGENS:
• baixo custo
• garantia de fornecimento localizado
• adaptável a qualquer região do Brasil
• de fácil aplicação popular

Tecnologias para a água potável

A segurança e qualidade do fornecimento de água para a população é preocupação do 
Ecocentro IPEC, bem como o tratamento biológico dos efluentes para torná-los recursos 
valiosos para a conservação ambiental e segurança alimentar.
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SANEAMENTO

TRATAMENTO BIOLÓGICO DE ESGOTO
Uma das formas mais simples e eficientes de tratamento, 
um sistema assim pode tratar toda a água residual de uma 
comunidade ou apenas uma moradia.

VANTAGENS:
• a solução para o problema do esgoto urbano
• pode ser aplicado tanto numa casa, vila, ou em apartamentos
• não exala odores
• baixo custo de implantação e manutenção
• tecnologia de domínio público
• sem o uso de poluentes

Da mesma forma existem tecnologias simples e baratas
para tratar o esgoto cloacal:

INFILTRADOR SÉPTICO
Tratamento de esgoto cloacal de sanitários convencionais com
descarga.

VANTAGENS:
• em locais onde já exista o sistema convencional
• tratamento a nível industrial e residencial
• em locais com solo drenado
• sem adição de químicos

SANITÁRIOS SECOS “HÚMUS SAPIENS”
Nos sanitários secos os dejetos humanos são transformados 
em recursovalioso: húmus. As fezes são compostadas por 
microorganismos e a alta temperatura do processo elimina  
qualquer  patógeno.

VANTAGENS:
• não usa água
• adaptado a locais sem rede pública
• baixo custo
• tecnologia popular

Tecnologias para o saneamento

Soluções ecológicas para tratamento de esgoto de uma residência, vila, comunidade ou 
indústria. Garantindo a economia, reciclando a água utilizada para a produção de alimento, 
sem prejuízo para o ambiente.
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ALIMENTAÇÃO

HORTAS DOMÉSTICAS
47m² de horta garantem a segurança alimentar de uma
família. Canteiros curvos e espirais, aproveitando cada canto
 e espaço para a produção de alimentos.

VANTAGENS:
• envolvimento da comunidade e escolas
• segurança alimentar
• economia
• resíduos da horta alimentam pequenos animais

PROTEÍNA 
Criação de pequenos animais para produzir proteína saudável e
com mínimo impacto ao ambiente. O trabalho de animais,
como  as galinhas, é benéfico para o sistema, consumindo 
resíduos, gerando recursos e economia.

VANTAGENS:
• pequenos animais na agricultura urbana
• esterco se transforma em adubo para as plantas
• consomem resíduos de horta

JARDIM DA SAÚDE 
Com todas as vitaminas e minerais necessários para uma ótima 
nutrição, este jardim foi desenvolvido para facilitar às mães o 
cuidado familiar. Cada canteiro produz um conjunto de nutrientes 
humanos essenciais. Com uma rápida passagem pelo jardim e a 
coleta de algum produto de cada canteiro a saúde da família fica 
assegurada.

VANTAGENS:
• mandala de rápido e fácil estabelecimento
• manutenção básica simples
• facilita a compreensão dos princípios de nutrição humana
• desenho integrado às necessidades familiares

Algumas soluções para o alimento

O alimento produzido de forma ecológica, em pequena escala e localmente, nas 
residências, comunidades ou vilas resulta em integração, economia e saúde para toda 
a população. O trabalho de pequenos animais, aproveitando resíduos domésticos gera 
adubo para as plantas,  garantindo proteína de boa qualidade. Tecnologias de produção 
ecológica, como biofertilizantes e composto. 
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ENERGIA

ASBC - AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO CUSTO
Modelo de aquecedor solar de água, desenvolvido com 
componentes facilmente encontrados em lojas de materiais de 
construção. Baixo custo beneficio, acessível às famílias de baixa 
renda.

Aplicável a qualquer localidade do território brasileiro. 

VANTAGENS:
• substituição do chuveiro elétrico
• redução de ate 60% do consumo de energia elétrica
• acessível às famílias de baixa renda
• aplicável em escala

BIODIGESTORES
Biodigestores existem por muito tempo, e sempre foram 
alternativas viáveis para a provisão de energia a nível comunitário, 
auxiliando na geração de renda e eliminando problemas de 
poluição biológica.

VANTAGENS:
• facilidade de construção
• adaptabilidade aos métodos produtivos locais
• redução dos custos de energia.

BIOCOMBUSTIVEIS
O uso de óleo vegetal como combustível em motores diesel já 
é comprovadamente uma alternativa viável. Um programa de 
reciclagem e produção local de óleo vegetal pode ser a solução 
energética comunitária ideal.

VANTAGENS:
• combustível testado, com viabilidade comprovada
• facilidade de adaptação dos motores diesel convencionais
• integração com programa de reciclagem local

Algumas soluções em energia

O Ecocentro IPEC demonstra e ensina por modelos práticos o aproveitamento energético de 
recursos renováveis. Além da produção limpa de energia elétrica, também são demonstradas 
alternativas ao uso desnecessário de eletricidade. 
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CAPACITAÇÃO
O Ecocentro IPEC conta com uma equipe de instrutores e multiplicadores em permacultura 
capacitados para o design e multiplicação de tecnologias sociais a partir de bases educativas 
diversas. Nossa equipe local é formada por professores, arquitetos, biólogos, construtores, 
veterinários, engenheiros e produtores rurais, todos permacultores capacitados pelo 
Ecocentro IPEC. Além destes, contamos com a participação colaborativa de consultores 
nacionais e internacionais, que fazem parte de uma parceria global para a capacitação em 
sustentabilidade. O objetivo central é oportunizar aos jovens o acesso às ferramentas e 
capacidades para compreender o mundo e transformá-lo. Os eventos e cursos do Ecocentro 
já prepararam mais de 6000 pessoas para o trabalho da sustentabilidade.

INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS

O Ecocentro IPEC está situado no vale do córrego Mar e 
Guerra na zona rural da cidade de Pirenópolis, Goiás.  A partir 
daqui nossas ações têm alcançado todas as regiões do Brasil 
e diversos outros países
.
O Ecocentro realiza um trabalho de reeducação e 
capacitação dos habitantes da região, diversos programas 
já foram realizados em diversas regiões, inúmeros mutirões, 
construção de reservatórios para armazenamento de 
água, reintrodução de hortas domésticas, programas de 
reflorestamento da mata ciliar e revitalização da economia 
local com a multiplicação de tecnologias.

O PROGRAMA DE CURSOS DO ECOCENTRO
O programa de cursos de Ecocentro é o mais completo 
do Brasil, conta com uma agenda abrangente que inclui 
desde o curso padrão de Permacultura até o curso prático 
de Bioarquitetura.  Mais de 6000 pessoas capacitadas, por 
todo o Brasil e no mundo. O programa já rendeu projetos 
semelhantes pelo país afora, estabelecidos por ex-alunos do 
Ecocentro IPEC.

Entre os cursos oferecidos estão:
• Bioarquitetura prática
• Implantação de Tecnologias Sociais
• Manejo sustentável da água
• Sistemas de energia renovável
• Educação para um futuro sustentável
• Permacultura urbana
• Processamento e produção orgânica de alimentos
• Planejamento de sistemas sustentáveis
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O Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado está estrategicamente localizado no 
coração do Brasil, na cidade de Pirenópolis, Goiás,  a 160 quilômetros de Brasília. 

Fone:  0 xx (62) 3331.2111
Fone/fax: 0 xx (62) 3331.1568

Email:
ipec@ecocentro.org

Endereço para correspondência:
A/C PRAXIS - Ecocentro IPEC
Caixa Postal 45,  CEP 72980-000
Pirenópolis - Goiás

Localização

Contato

Pirenópolis,
Goiás

Ecocentro IPEC

visite nosso website: www.ecocentro.org


