
Soluções ambientais integradas



A Positiv.a

A Positiv.A oferece soluções ambientais para imóveis residenciais e comerciais como: sistemas de 
reuso de agua de chuva, eficiência energética, jardins de alimento e compostagem. 
Realizamos desde o projeto até a implementação conectando os especialistas ao publico em geral.

Acreditamos que as pessoas querem ser positivas através de seu estilo de vida. Acreditamos que as 
pessoas querem se sentir bem ao usar fontes de energia renováveis e uso da água de forma 
inteligente.

Entretanto, sabemos que muitas vezes falta tempo no dia a dia para achar os melhores
fornecedores do mercado.

Essa é a nossa razão de existir.

Para ajudar você a ser mais positivo na sua vida.



Permacultura

“Permacultura é ferramenta que permitirá que o ser humano permaneça no planeta Terra.”

Permacultura é a utilização de forma sistêmica do pensar e conceber princípios
ecológicos que podem ser usados para projetar, criar, gerir e melhorar todos os
esforços realizados por indivíduos, famílias e comunidades no sentido de um futuro
sustentável. 
A Permacultura origina-se de uma cultura permanente do ambiente. Estabelecer
em nossa rotina diária, hábitos e costumes de vida simples e ecológicos - um estilo
de cultura e de vida em integração direta e equilibrada com o meio ambiente, 
envolvendo-se cotidianamente em atividades de auto-produção dos aspectos
básicos de nossas vidas referentes a abrigo, alimento, transporte, saúde, bem-estar, 
educação e energias sustentáveis.



Espaços Públicos Urbanos – Questão Social

- Encolhimento ou desaparecimento das áreas públicas de 
lazer. 

- Sensação de insergurança. 

- Opção por centros de compras. 



Trampolins Ecológicos

Dificilmente encontramos nas cidades corredores contínuos de áreas verdes, que permitam a 

alimentação, reprodução e locomoção de espécies polinizadoras. 

É ai que surgem, então, os trampolins ecológicos,  que funcionam como ilhas de biodiversidade 

fornecendo aos animais alimento, água, abrigo, entre outras características fundamentais.

Sem esses trampolins, alguns animais não conseguiriam viajar de uma Mata até outra. Deste 

modo, o fragmento de mata fica isolado, tendo seu fluxo genético interrompido, comprometendo 

assim a Biodiversidade e a saúde da fauna e da flora daquela determinada região. 



Trampolins Ecológicos

Pássaros são grandes agricultores. Por onde passam, 
plantam sementes dos frutos que comem. 
E as sementes já vêm adubadas, naturalmente!
Além disso, são fundamentais, em parceria com os 
insetos, no controle natural de pragas. 

Sabe o que acontece com os 

fragmentos de mata ilhados, sem 

conexão com a biodiversidade?                       

“ Desaparecem ”

Os insetos são como cupidos das plantas. Sem eles, muitas plantas 
não podem produzir sementes e se desenvolver. 
E para o bem do controle biológico:
-Aranhas são muito bem vindas!



Praça dos Incas, Jardim América

Um quintal Permacultural em pleno Jardins



Praça dos Incas, Jardim América

Problemáticas:

• Baixo uso por moradores

• Ausência de lixeiras

• Falta de área para cães

• Baixa Biodiversidade

• Baixo poder de atração

• Calçadas largas e impermeáveis

• Construções e bueiro visiveis

• Paisagismo antigo e sem função

Possíveis soluções: 

• Lixeiras permanentes em cimento

• Bancos fixos em madeira/cimento

• Diversificação de plantas, flores e 
hortaliças

• Poda, remoção e compostagem

• Áreas de convivência

• Diminuir calçadas e criar ` passeio``

• Calçada com piso drenante

• Rever iluminação



Praça dos Incas, Jardim América

Alimento para todos. Pessoas, pássaros e insetos

Canteiros biodiversos elevados:

• Boa ergonomia

• Proteção contra animais, pisoteio, alagamento, solo ruim. 

• Principio de ilhas de biodiversidade



Praça dos Incas, Jardim América

Sugestão espécies Horta Mandala:

• Alecrim

• Rucula

• Couve

• Manjericão

• Capim-Cidreira

• Capuchinha

• Menta

• Lavanda

• Tomilho

• Orégano

• PANCs

Sugestão espécies Agrofloresta: 

• Bananeira

• Taioba

• Mamão

• Cerejeira

• Araça

• Embaúba

• Goiabeira

• Grumixama

• Ingá

• Ipê

• Palmeira



Praça dos Incas, Jardim América

Respeitar as pessoas, a terra e os animais

Atividades Permaculturais para criação de novos bancos, brinquedos e 
estruturas. Promovem a participação do entorno, reduzem custos e 
não tem impacto no meio-embiente. 



Soluções ambientais integradas

Obrigado!


