
Sítio Maravilha
CENTRO DE PERMACULTURA DO

VALE DO JEQUITINHONHA

Explore um estilo de vida sustentável!
Experiência de permacultura 



O Sítio Maravilha fica localizado a 28 km da sede
municipal de Araçuaí/MG. É banhado pelo rio
Jequitinhonha e foi cedido pela Ação Social Santo
Antônio ao CPCD para a implantação do Centro de
Permacultura do Vale do Jequitinhonha. 

Desde 2005, o espaço se tornou referência na
formação e na aplicação de tecnologias
socioambientais ligadas à Permacultura e à
Bioconstrução, modelo de desenvolvimento
integrado, harmônico e sustentável para o Vale
do Jequitinhonha e o semiárido brasileiro.

Quem vem chegando da cidade logo percebe a
diferença: o ar mais úmido, a paisagem mais verde,
muitos passarinhos e borboletas… São 12 hectares
de áreas cultivadas em sistemas agroecológicos,
que criam um microclima fértil e abundante. Prova
concreta que é possível recuperar o solo seco do
sertão, de forma simples e barata.

O QUE É





O Sítio produz mais de 9 toneladas/ano de
alimentos em culturas diversificadas como: banana,
abóbora, quiabo, berinjela, laranja, abacaxi,
acerola, seriguela, manga, jiló, feijão, mandioca,
além de muitas variedades de verduras e
temperos. A diversidade é essencial em um
sistema permacultural. A produção sai do Sítio
diretamente para abastecer projetos sociais em
Araçuaí, beneficiando diariamente mais de 160
crianças e adolescentes.

FAZER E APRENDER
SEMPRE

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS



MANUTENÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DE
TECNOLOGIAS DE PERMACULTURA

Mais de 50 tecnologias de Permacultura e de
Bioconstrução são experimentadas, mantidas e
aprimoradas cotidianamente no Sítio Maravilha. O
Sítio aplica tecnologias para produção de
alimentos, manejo racional das águas, saneamento
ecológico e bioconstrução. O objetivo é
demonstrar possibilidades de produção e
convivência em harmonia com a natureza na região. 





São realizadas oficinas diversas relacionadas às
tecnologias permaculturais e de Bioconstrução:
hortas mandala, espiral de ervas, círculos de
bananeira, produção de composto orgânico,
pintura de tinta de terra, produção de mudas,
cozinha experimental, filetamento de peixes,
produção de farinha de ossos, entre outras. Essas
experiências são disseminadas pelas
comunidades, no Sítio e na região. 

Nas visitas guiadas, o visitante tem a possibilidade
de conhecer todas as zonas e tecnologias do Sítio
Maravilha, com a guiagem de um permacultor-
educador. A cada ano, o Sítio recebe cerca de 200
pessoas em cursos, oficinas e visitas guiadas.

Nos estágios, estudantes de escolas do campo do
entorno têm uma experiência prática para aplicar
seus conhecimentos e conhecer as tecnologias e
possibilidades da Permacultura junto a nossa
equipe. 

OFICINAS, ESTÁGIOS E
VISITAS GUIADAS



Você gostaria de ter o Sítio Maravilha como sede
do seu evento institucional, de reuniões de
grupos ou como lugar de formação para
educação ambiental, Permacultura e
Bioconstrução? Se você, individualmente ou em
grupo, quer vir passar um período aqui, aprendendo
sobre a Permacultura ou desfrutando deste
ambiente de aprendizado perto da natureza,
estamos te esperando! 

O CPCD possui grande experiência em formação
de times e desenvolveu pedagogias - como a do
sabão, brinquedo, abraço e da roda – que focam no
coletivo, na aprendizagem, no empoderamento e
identificam o potencial das pessoas e das
comunidades. Disponibilizamos este conhecimento
para iniciar o seu evento ou encontro com uma das
nossas tecnologias.

Podemos preparar uma proposta para você, de
acordo com a sua demanda e seu grupo. 

QUER CONHECER?

Edilúcia Borges 
(33) 99954-2072 
edilucia@cpcd.org.br

Patrícia Nogueira 
(33) 3731-2072 
patricia@cpcd.org.br 

CONTATO
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