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RESUMO 

  

O problema da escassez atinge atualmente populações de todo o mundo e está 

aliado a muitos fatores, um destes é a má utilização da água potável que chega 

até nossas residências. Surge então a necessidade de desenvolver técnicas 

alternativas e sustentáveis a fim de solucionar ou mitigar estes problemas. 

A captação da água de chuva para fins não potáveis como irrigação e lavagem 

em geral é uma das possibilidades práticas e fáceis de implantar em qualquer 

ambiente, para minimizar os danos causados aos mananciais devido ao 

desperdício e uso inadequado da água. 

Em vista disso, o presente trabalho objetiva construir um sistema de captação 

de água de chuva no Instituto Federal de São Paulo - Câmpus São Roque. Tal 

aproveitamento irá substituir, em partes, o uso de água potável da companhia de 

abastecimento local para irrigação e lavagem em geral. 

Além disso, notou-se que as águas cinzas vinda das pias do alojamento dos 

professores era descartada diretamente no solo, então, surgiu a oportunidade de 

utilização de outra técnica da permacultura, o desenvolvimento de um sistema 

biológico para tratamento de águas cinzas. 

A prática destes projetos contou com voluntários que ajudaram a desenvolver as 

técnicas de permacultura no local, estimulando a troca de conhecimento e 

aplicação, gerando ambientes sustentáveis em equilíbrio com a natureza.  

 

PALAVRAS - CHAVE: Água; Permacultura; Círculo de Bananeiras; Captação. 

  



ABSTRACT 

 

The problem of scarcity currently affects people all over the world and is coupled 

with many factors, one of which is the poor use of drinking water that reaches our 

homes. The need arises to develop alternative and sustainable techniques to 

solve or mitigate these problems. 

Capturing rainwater for non-potable purposes such as irrigation and general 

washing is one of the practical and easy-to-implement possibilities in any 

environment to minimize damage to water sources due to waste and improper 

use of water. 

In view of this, the present work aims to construct a rainwater harvesting system 

at the Federal Institute of São Paulo - Campus São Roque. Such utilization will 

replace, in parts, the drinking water use of the local supply company for irrigation 

and general washing. 

In addition, it was noted that the gray water coming from the sinks of the teachers' 

housing was discarded directly into the soil, so the opportunity arose to use 

another permaculture technique, the development of a biological system for 

treating gray water. 

The practice of these projects counted on volunteers who helped to develop the 

permaculture techniques in the place, stimulating the exchange of knowledge and 

application, generating sustainable environments in balance with the nature. 

 

 

KEYWORDS: Water; Permaculture; Circle of Bananeiras; Capture. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A água é um recurso natural essencial como componente bioquímico dos 

seres vivos, meio de vida de várias espécies vegetais e animais, elemento 

representativo de valores sociais, culturais e um fator indispensável na 

produção de vários bens de consumo final e intermediário. 

Baseado em dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo (SABESP)1 a superfície do planeta Terra é formado por ¾ de água 

(doce e salgada) e apenas ¼ de terra (continentes e ilhas). A água apropriada 

para o consumo humano é a água doce que representa apenas 2,5 % do total 

de águas do mundo, os outros 97,5 % são de água salgada, disposta em mares 

e oceanos. A distribuição da água doce do planeta se dá dessa maneira: 

  

●  0,3% nos rios e lagos; 

●   68,9% nos polos, geleiras e icebergs; 

●   29,9% em leitos subterrâneos; 

●   0,9% outros; 

  

Atualmente a escassez de água vem sendo agravada pela poluição, 

crescimento demográfico e por seu uso desordenado. Com o objetivo de 

minimizar esta situação é necessário um trabalho em conjunto e diário, baseado 

em economia de água, investimento em medidas de captação, 

reaproveitamento de água da chuva e tratamento de efluentes através do 

círculo de bananeiras. 

Mitre et al. (2016, p.1) descreve a permacultura como: “ Um importante 

instrumento para alcançar mudanças significativas na redução dos impactos 

ambientais e o desenvolvimento de tecnologias sociais de baixo custo”. Assim, 

a permacultura é uma técnica que reúne design e a relação do homem com a 

natureza, sendo uma ótima ferramenta para desenvolver um ambiente saudável 

e harmônico. 

                                                
1  Água no planeta, Disponível em: 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=97. Acesso em: 

10.03.2016 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=97
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=97
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=97
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Diante disso, buscamos desenvolver atividades que possibilitem a 

construção de processos práticos de sustentabilidade, servindo de exemplo 

para os estudantes e visitantes do IFSP/SR. 

Tendo em vista as escolas como exemplos de instituições que pertencem 

ao setor público, onde são contabilizados maiores consumos e desperdícios de 

água, mostra-se cada vez mais importante o incentivo à racionalização de água 

nessas edificações. A questão econômica é fundamental, pois as escolas 

atendem direta e indiretamente um grande número de pessoas, sendo, portanto, 

um excelente meio de divulgação dos benefícios do emprego de técnicas 

sustentáveis como o aproveitamento de água pluvial e o tratamento de águas 

cinzas. 

Partindo desse princípio, o IFSP/SR faz parte da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada diretamente ao 

Ministério da Educação (Brasil) e será o foco para realização desse trabalho de 

conclusão de curso. Consideramos também que o local não possui projeto 

voltado para conscientização e reutilização de água, visamos o aproveitamento 

ideal do câmpus junto com o conhecimento adquirido em curso para a 

construção de um meio que proporcione o benefício comum e contínuo. 

O IFSP/SR está localizado em São Roque que é um município brasileiro 

do estado de São Paulo, situado na Região Metropolitana de Sorocaba, é um 

dos 29 municípios paulistas considerados estâncias turísticas pelo Estado. De 

acordo com os dados do IBGE2, a população estimada no ano de 2015 foi de 

86.515 habitantes, distribuídos em 306,908 km² de área. 

A cidade iniciou um projeto de construção da Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE), na região do Guaçu. A obra é de grande importância para o 

desenvolvimento do município, porém ainda está parada. Atualmente o 

município tem 0,0% de tratamento de esgoto, e segundo a Sabesp, pretende-se 

tratar 100%3. 

                                                
2  IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016, disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355060. Acesso em 15/04/2016 
3  São Roque Notícias,25/11/2015, disponível em: 

http://www.saoroquenoticias.com.br/noticia.asp?idnoticia=14816&limite=3&foto=no&album=yes
&video=no&lfoto1=540&afoto1=435&lfoto2=540&afoto2=224&lfoto3=540&afoto3=435. Acesso 
em: 15/04/2016 
 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355060
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355060
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355060
http://www.saoroquenoticias.com.br/noticia.asp?idnoticia=14816&limite=3&foto=no&album=yes&video=no&lfoto1=540&afoto1=435&lfoto2=540&afoto2=224&lfoto3=540&afoto3=435
http://www.saoroquenoticias.com.br/noticia.asp?idnoticia=14816&limite=3&foto=no&album=yes&video=no&lfoto1=540&afoto1=435&lfoto2=540&afoto2=224&lfoto3=540&afoto3=435
http://www.saoroquenoticias.com.br/noticia.asp?idnoticia=14816&limite=3&foto=no&album=yes&video=no&lfoto1=540&afoto1=435&lfoto2=540&afoto2=224&lfoto3=540&afoto3=435
http://www.saoroquenoticias.com.br/noticia.asp?idnoticia=14816&limite=3&foto=no&album=yes&video=no&lfoto1=540&afoto1=435&lfoto2=540&afoto2=224&lfoto3=540&afoto3=435
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A melhor maneira para contribuir com o meio ambiente diante dessa 

inoperância do poder público é o tratamento da água cinza e a captação de água 

da chuva pelos próprios moradores. Nesse sentido, será elaborado um projeto 

que utiliza como principal componente o círculo de bananeira, que é uma forma 

natural e não poluente de tratar as águas residuais. E o manuseio adequado das 

calhas, centralizando a saída de água da chuva em um lugar apropriado onde 

será captada e direcionada para uso não potável. São sistemas de baixo custo 

e fácil manutenção, que podem ser feitos pelos alunos e utilizados como 

atividade didática pelos professores. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar alguns princípios e ações de permacultura como a captação e 

reuso da água de chuva e tratamento de água cinza através do círculo de 

bananeiras, essa proposta tem por principal objetivo contribuir com a formação 

de atividades práticas no IFSP/SR. 

 

1.2 Objetivo Específico 

 

• Planejar e instalar uma cisterna para captação e armazenamento de 

água de chuva; 

• Planejar e instalar um sistema de tratamento de águas cinzas, através 

do círculo de bananeiras; 

• Avaliar as etapas de construção do sistema de captação de água de 

chuva; 

• Avaliar as etapas de construção do sistema de tratamento de águas 

cinzas, através de círculos de bananeiras; 

• Proporcionar por meio desse projeto melhoria do ambiente escolar e 

contato dos alunos e voluntários com as técnicas de permacultura 

propostas. 
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2. METODOLOGIA 

  

De acordo com os objetivos, optou-se neste trabalho, por uma abordagem 

inicialmente qualitativa. Baseados nos relatos de Neves (1996), os estudos 

qualitativos são feitos no local de origem dos dados; não impedem o pesquisador 

de empregar a lógica do empirismo científico (adequada para fenômenos 

claramente definidos), mas parte da suposição de que seja mais apropriado 

empregar a perspectiva da análise fenomenológica, quando se trata de 

fenômenos singulares e dotados de certo grau de ambiguidade. 

Por ser uma análise das implantações de duas técnicas permaculturais 

em um ambiente que envolve a interação e aceitação do público com o projeto, 

tendo o pesquisador como instrumento fundamental da pesquisa, o método 

qualitativo será o norteador desse trabalho. Desenvolvemos também 

questionários, a fim de medir o índice de interesse e conhecimento dos alunos 

referente à escassez de água e as suas formas de economia, e a aceitação ou 

não da reutilização de água no Instituto. O mesmo foi feito em relação ao círculo 

de bananeiras. O questionário foi divulgado por meio eletrônico, evitando assim 

o uso de papel e proporcionou a facilidade para os entrevistados responderem 

na hora que acharem mais adequada. Desenvolvemos pesquisas bibliográficas 

sobre a permacultura com ênfase no sistema de captação de água de chuva e 

tratamento de água cinza. 

Para adquirir conhecimento prévio dessas técnicas que podem servir 

como ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento econômico e social, 

participamos de algumas oficinas, sendo uma com o tema, Permacultura 

Urbana: tratamento de água com bananeiras no SESC de Sorocaba/SP, 

ministrada pelo biólogo e permacultor Paulo Fonseca. E a segunda oficina sobre 

Captação de Água da Chuva no SESC Itaquera/SP, ministrada pelo micro-

agricultor urbano André Ruoppolo Biazoti. 

         Com base no método interativo de gestão de projeto elaboramos um 

Plano de Ação para cada sistema. O método PDCA (do inglês: Plan-Do-Check-

Adjust / Planejar-Fazer-Checar-Corrigir) é uma ferramenta importantíssima para 

identificar as fases dos projetos e assim proporcionar um maior controle das 

etapas a serem desenvolvidas. 

Todas as ações foram devidamente divulgadas no câmpus com o 
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propósito de atingir o maior número de voluntários possíveis.  Futuramente este 

projeto precisará de organizadores para continuar existindo, portanto 

conversamos com todos os professores, sugerindo a continuidade e manutenção 

ao projeto com as próximas turmas do Instituto em aula. 

 

  2.1  Breve origem da permacultura 

  

O que hoje é conhecido como permacultura foi criado pelos australianos 

Bill Mollison e David Holmgree na década de 70, por meio de síntese das culturas 

ancestrais sobreviventes a cultura moderna.  Segundo Soares et al. (1998) essa 

ideologia passou a ser difundida na Austrália, considerando que, naquele país, 

a agricultura convencional já estava em decadência adiantada, mostrando sinais 

de degradação ambiental e perda de recursos naturais irrecuperáveis.  

David Holmgren estava escrevendo sua tese na universidade, sobre 
permacultura, trabalhando junto com Bill que era seu orientador. Então eles 
produziram a tese juntos, Bill adicionou algo mais e assim nasceu o livro 
Permaculture One. Vinte e cinco mil cópias foram impressas. Dentro de três 

anos, foram todas vendidas. (OCTAVIANI, 1981) 

 

Os dois australianos deram início aos princípios que giram em torno da 

relação do homem com a natureza. O nosso modo de vida tem impactos diretos 

com o meio ambiente, é necessário desenvolver projetos autossustentáveis 

integrados com o meio ambiente, pois o sistema natural que rege a vida no 

planeta Terra está começando a falhar, os solos, florestas, a atmosfera, e os 

ciclos de nutrientes não irão aguentar o nosso estilo de vida por muito mais 

tempo. 

Dentro da ideia de permacultura vem anexada uma necessidade de 
mudança de comportamento do ser humano para poder governar as próprias 
necessidades de consumo. Holmgreen e Mollison afirmam que por termos 
destruído a sustentabilidade, nossa missão agora é recriar. Eles definem isso 
como fazer justiça. Mas este processo só seria possível com a cooperação e 
responsabilidade de toda a sociedade. (ROCKETT, I. et al, 2011) 

 

         Infelizmente o pai da permacultura, Bill Mollison, encerrou sua jornada 

em 24 de setembro de 2016, aos 88 anos de vida, deixando seu maravilhoso 

legado de arte e sabedoria. 
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3. CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA 

 

O aproveitamento de água da chuva insere-se em um conjunto de 

medidas de uso eficiente da água e consiste em aproveitar a água que, em forma 

de precipitação, chega às nossas casas e, posteriormente, é conduzida à rede 

de drenagem pluvial sem que consigamos retirar partido das suas 

potencialidades. (VERDADE et al, 2012) 

Para mostrar como o reaproveitamento de água vem desde o início da 

história humana, Verdade (2012, p. 5, apud Tomaz, 1998) descreve que uma 

das inscrições mais antigas do mundo, a Pedra Moabita, encontrada no Oriente 

Médio, datada de 850 a.C., o rei Mesha sugeria a construção de um reservatório 

numa casa para aproveitamento da água de chuva.  E segundo Gnadlinger (p. 

4, 2000), no século X, ao sul da cidade de Oxkutzcab no México, situada ao pé 

do monte Puuc, a agricultura era baseada na captação de água de chuva. As 

pessoas viviam nas encostas e a água da chuva era armazenada em 

reservatórios com capacidade de 20.000 a 45.000 litros, chamados Chultuns. 

As cisternas não são itens altamente tecnológicos, mas a sua eficiência 

vem de longa data. O sistema simples permite que água da chuva seja 

capturada e armazenada para o uso posterior. Ele já é bastante comum no 

nordeste do Brasil, em locais que sofrem com a estiagem durante a maior parte 

do ano. Diante da crise hídrica vivenciada no sudeste do país, esta também tem 

sido uma opção para a região. 

O sistema é muito simples e prático. Ao invés de deixar a água da chuva 

simplesmente ir embora, é possível conectar a cisterna à calha e aproveitar 

centenas de litros de água. Para fazer a captação da água de chuva, pode ser 

usado qualquer superfície que favoreça o escoamento da água para uma 

vertente, como por exemplo os telhados, lajes ou pátios construídos, 

preferencialmente onde não tenha tráfego de pessoas, animais ou automóveis. 

Após escolher a área de captação alguns fatores deverão ser levados 

em consideração: 

 

1.   A presença de árvores com galhos acima dessa área, ou se soltam 

muitas folhas, flores, frutos, etc. 

2.    Qual a incidência de aves que pousam, rodeiam, constroem ninhos etc. 
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E até mesmo animais (ratos, gatos, etc.) que circulam sobre essa área; 

3.    Análise da quantidade de poluição atmosférica; se está próximo a 

fábricas, rodovias, etc. 

4.    Um fator bastante importante é a área de captação da chuva (telhados, 

etc.) relacionado ao tamanho da cisterna, e sobretudo, a pluviosidade do 

local. 

  

O próximo passo é a instalação das calhas e condutores. A primeira 

chuva irá remover toda a sujeira (poluição, fezes dos pássaros, folhas das 

árvores etc), por meio do ladrão essa primeira água será descartada. 

 

3.1 Plano de Ação 

 

Baseado no Ciclo PDCA (PLAN - DO - CHECK - ACT) elaboramos um plano de 

ação considerando as etapas chave que implica na elaboração do projeto. As 

ações iniciais podem ser observadas no quadro abaixo: 
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Quadro 1 - Plano de Ação Cisterna  

Fonte: Autoria própria  
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  3.2 Normas brasileira – Requisitos para aproveitamento de água de 

chuva 

 

A NBR 15 527 de 2007 oferece os requisitos necessários para o uso não 

potável das águas de chuva. 

Esta Norma se aplica a usos não potáveis em que as águas de chuva 

podem ser utilizadas, após um simples tratamento de filtração e se necessário 

de cloração, por exemplo: descargas em bacias sanitárias; irrigação de 

gramados e plantas ornamentais; lavagem de veículos; limpeza de calçadas e 

ruas; limpeza de pátios; espelhos d'água e usos industriais. Em relação a 

concepção do sistema deve atender a ABNT NBR 10844. 

 

3.3 Implantação – Cisterna 

 

 Dia 10 de setembro, sábado letivo, foi a data escolhida para implantar a 

parte prática com voluntários e professores interessados. Inicialmente 

encontramos algumas dificuldades para ter acesso ao câmpus no final de 

semana, considerando que o acesso e a liberação da chave da estufa, onde 

estava a caixa d’água que seria utilizada, só era permitido após a autorização 

prévia e escrita com os dados dos participantes da oficina. Essas informações 

burocráticas foram passadas próximo ao dia da implantação e com auxílio do 

nosso orientador de TCC e do coordenador do curso de Gestão Ambiental 

conseguimos realizar apesar das dificuldades.  

Os materiais utilizados nesta obra foram doados pelo Alexandre, 

proprietário de um depósito de materiais de construção da região. Foram no total 

17 colaboradores, sendo estes professores, alunos e voluntários que se 

disponibilizaram a participar da oficina. Fizemos um levantamento de valores nas 

lojas de materiais de construção da região de São Roque e Mairinque e a 

comprar os materiais ficaria em média R$ 250,00, considerando que já tínhamos 

no IF a caixa d’água. 

Abaixo foi relatado o procedimento adotado para construção da cisterna: 
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Definição do local 

 

A cisterna foi instalada na estufa número 1, conforme fig.1, localizada na 

parte de trás do câmpus, onde ocorrem atividades de viticultura, compostagem 

e plantio de horta pelos alunos de diversos cursos. Escolhemos apenas uma 

calha para o procedimento. 

 

 

Figura 1 – Estufa n° 1 do IFSP/SR 
Autores: Ingrid e Bianca 

 

Materiais utilizados 

 

A estufa já apresentava instalação de calhas de alumínio de acordo com 

a NBR 10844. A quantidade de materiais varia de acordo com o tamanho da 

cisterna. Abaixo segue relação e quantidade dos materiais utilizados. 
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Quadro 2 - Materiais utilizados na construção da cisterna  
Fonte: Autoria própria 

 

Antes de comprar todo o material, foi feito o planejamento da cisterna, 

com elaboração do desenho (Apêndice D) e medidas para verificar a posição e 

quantidade de material que seria utilizado para evitar que fossem colocados de 

forma errada, desperdiçando-os. A cisterna é composta por 3 partes: filtro de 

descarte inicial, reservatório e o ladrão. 

  

Filtro 

 

O filtro autolimpante, foi instalado junto à tubulação de descida de água 

da calha localizado no telhado da estufa. Ele é feito com um cano de 4 

polegadas, pois a área do telhado é de 210m², uma área bem significativa com 

potencial de captação de água. 

O objetivo deste filtro é separar as sujeiras mais grossas (como folhas 

secas de árvores, pequenos insetos geralmente mortos e secos, penas de 

pássaros, fezes de bichos etc.) e jogá-las para fora da cisterna. A montagem foi 

feita com dois pedaços de PVC, um encaixado dentro do outro, com uma tela de 

mosqueteiro entre os dois tubos, inclinada e uma abertura (lateral) para o 

descarte das sujeiras, conforme figura 2. 
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Figura 2 - Filtro autolimpante 

Autores: Ingrid e Bianca 

 

Tubo de descarte 

 

A primeira água da chuva vem cheia de resíduos do telhado que são 

menores e passam pelo primeiro filtro, além de ser o momento de mais 

contaminação causada pela poluição. Para evitar que ela entre e contamine a 

água armazenada, o descarte é feito por meio de uma saída, conhecida como 

ladrão. O dispositivo de descarte ou separador de águas de chuva foi 

confeccionado com tubos e conexões de PVC, conforme figura3. 
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Figura 3 - “Separador” – Descarte 1° água 
Autores: Ingrid e Bianca 

  

Quando começar a chover, a primeira água descerá direto para o ladrão 

e sairá por um pequeno furinho que está na ponta do “separador”, logo após, 

conforme a intensidade da chuva, o furinho não dará vazão suficiente para afetar 

a captação de água. O sistema de descarte vai encher (com uma água mais 

limpa) e transbordar pela conexão da direita do T, indo direto para a cisterna.  
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Ladrão 

 

O ladrão descarta o excesso de água captada pela cisterna e em seu final 

deve haver uma rede evitando a entrada e proliferação de insetos no 

reservatório. 

  

 
Figura 4 – Ladrão 

Autor: Não identificado 

   

Redutor de turbulência 

 

A função do redutor de turbulência é evitar que a água da chuva que 

chega na cisterna, dependendo da força, crie turbulência revolvendo toda a 

sujeira sedimentada no fundo. O redutor é composto por três cotovelos e um 

pedaço de cano, conforme figura 5. 



 

25 
 

 

Figura 5 - Redutor de Fluxo 
Autor: Não identificado 

 

Construção / Montagem 

 

Reunimos os participantes em uma roda para esclarecer como seria a 

montagem da cisterna, cada um se encaixou nas tarefas que se identificavam.  

Para montar a base da cisterna foi utilizada uma bobina (normalmente 

usada para cabo elétrico) de 1m de altura e 0,90 cm de diâmetro. A largura da 

bobina era menor que o diâmetro da caixa, então houve a necessidade de 

construir uma base de madeira com alguns pedaços retangulares e da mesma 

altura, para dar suporte a caixa e não danificar o fundo quando estivesse cheia.  

O espaço no qual será colocado a cisterna deve ser nivelado, pois o 

declive pode deixar a caixa instável fazendo com que ela tombe. Mas, antes de 

começar a cavar o terreno é imprescindível analisar o entorno, verificar se possui 

encanamentos superficiais ou subterrâneos para não os danificar. 

É importante definir o caminho que água do ladrão irá seguir. Na 

construção da cisterna no IFSP/SR verificou que a melhor posição foi do mesmo 

lado do tubo de descarte, fazendo com que a água seguisse rumo ao rio 

Carambeí. 
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Figura 6 - Posição do ladrão 
Autores: Ingrid e Bianca 

   

A Primeira chuva ocorreu no dia 18 de setembro de 2016, caixa 

funcionando perfeitamente! 

 

Figura 7- Mutirão para implantação 
Autor: Não identificado 
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Figura 8 - Cisterna Câmpus Ambiental 
Autor: Não identificado 

 

4. CÍRCULO DE BANANEIRAS 

 

Primeiramente iremos esclarecer as duas classificações mais 

conhecidas para diferenciar os tipos de água de uma residência, entre outras 

edificações. O esgoto de uma casa ou empresa pode ser classificado como 

água negra ou água cinza. A diferença entre elas é que a primeira possui 

resíduos sólidos orgânicos e material fecal: é a água que sai da pia da cozinha 

com resto de alimentos ou da privada. A água cinza sai do chuveiro, torneiras 

de lavagem em geral, do tanque e das máquinas de lavar. Esta última pode ser 

reaproveitada através de um sistema que separa as tubulações de cada saída 

e redireciona a água cinza, por exemplo: irrigar o jardim; em descargas; e 

lavagem de pisos externos.  

De acordo com Fiori et al. (2006, p.19) “atualmente o crescimento rápido 

da população urbana e da industrialização, está submetendo a graves pressões 

os recursos hídricos e a capacidade de proteção ambiental de muitas cidades”. 

O uso desenfreado dos recursos hídricos junto com a falta de saneamento básico 

vem contribuindo para sua escassez.  

 

Embora o Brasil possua um dos maiores patrimônios hídricos do planeta, 

o reuso de águas da chuva tem se tornado necessário, principalmente nos 
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grandes centros urbanos, cuja demanda é limitada pela poluição. Assim, a 

possibilidade de substituição de parte da água potável de uma edificação por 

uma de qualidade inferior para fins não nobres reduz a demanda sobre os 

mananciais de água. (FIORI et al, 2006, p. 19) 

 

Com relação ao consumo de água em instituições de ensino, é importante 

ressaltar que ele pode variar bastante devido aos tipos de aparelhos sanitários 

e às dependências existentes no local, como lanchonetes, ginásios, laboratórios, 

cozinha, horta e outros ambientes em que ocorre consumo de água. Além disso, 

de acordo com Fasola et al. (2011, p. 67 apud GONSALVES, 2006) vários fatores 

influenciam no consumo de água, dos quais se destacam o clima da região, 

renda familiar, características culturais e valores das tarifas. 

Técnicas permaculturais são alternativas que vêm sendo 

desenvolvidas, no intuito de produzir uma cultura permanente que 

reintegra o ser humano ao ambiente, levando em consideração a 

observação do meio natural e a experimentação no sentido de aprimorar 

os diversos fatores que estão auxiliando a degradar a vida e a natureza. 

Dessa forma, busca restituir o equilíbrio natural que as ações humanas 

têm quebrado. (PAES et al, p. 8, 2014) 

 

Assim, este trabalho utilizará o círculo de bananeira de fácil construção e 

manejo, que irá cumprir mais de uma função importante: tratar a água 

localmente, compostar resíduos orgânicos e produzir alimentos, as bananas 

podem ser consumidas sem problemas. 

Como todo sistema vivo, é importante levar em conta a quantidade dos 

detergentes, sabões em pó e produtos de limpeza doméstico utilizados, pois 

contém contaminantes químicos que prejudicam o crescimento dos 

microrganismos que irá fazer o processo de quebra dos contaminantes. 

 

As bananeiras evapotranspiram uma quantidade enorme de água, de 

acordo com a estação do ano, variedade, clima local etc. Outras variedades 

podem ser plantadas no círculo para aproveitar as diferentes condições de 

umidade, insolação e de estrutura: espécies de sombreado podem ficar na parte 

interna do círculo, espécies secas do lado de fora, bem como vinhas trepadeiras 

“escalando” as bananeiras ou uma treliça eventualmente colocada ao centro. Ao 

receber água cinza normalmente rica em nutrientes compostos por restos de 

alimentos (pia da cozinha), terra, poeira e suor (tanque de lavar roupa e 

chuveiro), além de outros restos orgânicos da casa (papel, e restos de cozinha), 

as plantas crescem com mais vigor, produzindo frutos muito saudáveis. Martinetti 

et al (2007) 
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O saneamento ecológico é uma abordagem sistêmica, que representa 

uma mudança na forma de pensamento e de atuação das pessoas em relação 

aos esgotos domésticos, reconhecendo a necessidade e os benefícios da 

promoção da saúde e o bem-estar humano e ambiental, com a proteção e 

conservação das águas e solos, ao mesmo tempo em que promove o fluxo 

circular, com a recuperação e reciclagem de nutrientes para a produção de 

alimentos e ornamentação local. Dessa forma, as águas residuárias[4] sofrem 

um tratamento biológico, seja no círculo de bananeiras, seja no tanque de 

evapotranspiração, os microrganismos presentes (bactérias e fungos) 

decompõem a matéria orgânica, liberando nutrientes, que são absorvidos pelas 

raízes das plantas e o excesso de água evapotranspirado para a atmosfera, na 

forma de água pura. Assim, este tipo de tratamento transforma águas 

residuárias altamente impactantes negativamente, quando descartadas no 

ambiente, em nutrientes utilizáveis pelas plantas produzidas (bananeiras e 

outras) e liberando para a atmosfera a água tratada.  
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4.1 Plano de ação 

Abaixo segue plano de ação com as etapas mais importantes para a 

implantação do sistema biológico de tratamento das águas cinza. 

 

 

Quadro 3 - Plano de Ação - Círculo de Bananeira  

Fonte: Autoria própria 
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4.2 Implantação – Círculo de Bananeiras 

 

O trabalho começa com a construção de um buraco, em forma de 

concha, com 1 m cúbico de volume. Toda a terra retirada do buraco é colocada 

na borda aumentando sua altura, que servirá como barreira para que não 

escorra água da chuva em excesso para dentro do círculo, conforme figura 1.4 

Durante o processo, mais importante do que seguir as dimensões 

indicadas, é procurar observar no local, o solo, a insolação, inclinação e etc. 

para definir melhor como será o círculo de bananeiras do local desejado, 

conforme figura 9 e 10. 

 

Figura 9 - Medida da profundidade do círculo 
Fonte: http://www.setelombas.com.br/2006/10/circulo-de-bananeiras/ em 08/05/2016 

 

                                                
4  Imagens e passo a passo, adaptados, retiradas do site 
http://www.setelombas.com.br/2006/10/circulo-de-bananeiras/ em 08/05/2016; 
 

http://www.setelombas.com.br/2006/10/circulo-de-bananeiras/
http://www.setelombas.com.br/2006/10/circulo-de-bananeiras/
http://www.setelombas.com.br/2006/10/circulo-de-bananeiras/
http://www.setelombas.com.br/2006/10/circulo-de-bananeiras/
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Figura 10 - Medida do diâmetro do círculo 
Fonte: http://www.setelombas.com.br/2006/10/circulo-de-bananeiras/ em 08/05/2016; 

   

Durante o processo identificamos um ótimo solo para trabalho, tendo 

umidade adequada, nem arenoso e argiloso. Caso o solo seja muito arenoso 

deve-se adicionar uma camada de argila para retardar a infiltração e possibilitar 

que a micro vida faça seu trabalho de quebrar as moléculas dos nutrientes e 

outros compostos que vem com a água. 

O buraco, depois de pronto, foi preenchido com pedaços de troncos, 

cocos, galhos e folhas secas, que encontramos no campus e cortamos para 

criar um ambiente adequado para o recebimento da água cinza e para 

beneficiar a micro vida. Isso foi feito primeiro colocando pequenos troncos de 

madeira grossos no fundo. Cortamos ao meio os cocos doados por um 

estabelecimento de sucos e foram colocados junto aos troncos. Em seguida 

galhos médios e finos de árvores e por último as folhas secas (aparas de capim, 

palha, etc.) formando um monte com quase 1 metro de altura acima da borda 

do buraco. A madeira deve ser colocada de forma desarrumada, para que se 

crie espaços para a água. A palha em cima serve para impedir a entrada da luz 

e da água da chuva, que escorrerá para os lados não inundando o buraco e 

não se contaminando com a água cinza. 

A água cinza foi conduzida por um cano de 4 polegadas, desde a caixa 

de gordura até o buraco e com um joelho na ponta para evitar o entupimento. 

 

Materiais utilizados 

A quantidade e materiais utilizados podem variar de acordo com o local. Para a 

http://www.setelombas.com.br/2006/10/circulo-de-bananeiras/
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implantação no instituto foram necessário: 

 

Quadro 4 - Materiais utilizados a construção do Círculo de Bananeira 
Fonte: Autoria própria 
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Plantio 

 

As bananeiras podem ser plantadas de diversas maneiras. Mas optamos 

por brotos entre 30 centímetros e 1 metro de altura que estavam nos arredores 

do instituto junto a outras bananeiras. Após fazer as covas (no mínimo 

30x30x30 cm) colocamos os brotos e cobrimos com a terra que foi retirada da 

cova. 

Ao redor do círculo plantamos dois mamoeiros intercalados com as 

bananeiras, também é indicado o plantio de mais plantas de folhas largas como 

a taioba, caetés ou outras plantas rasteiras para cobrir todo o espaço. Em pouco 

tempo o círculo irá se transformar em um nicho de fertilidade que ira se espalhar 

pelo entorno, conforme figura 11. 

 

  

Figura 11 - Plantio e finalização  
Fonte: Autoria própria 
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Cuidados 

 

A água cinza NÃO deve conter água negra5. Estas deveriam ir para 

outros sistemas apropriados para o seu tratamento. E nas pias e chuveiros 

deve-se evitar o uso de detergentes químicos e outras substâncias tóxicas 

como cloro etc., pois estas substâncias matam os microrganismos e impedem 

a compostagem dos nutrientes contidos na água cinza com a madeira. 

 

Manejo 

 

Sempre colocar aparas de poda (grama, capim, galhos) no centro para 

alimentar o círculo e evitar que o buraco seja inundado com a água da chuva. 

Após colher o cacho de bananas, deve-se cortar a bananeira bem na base e 

em pedaços de 1 metro, rachar ao meio (longitudinal) e também colocar no 

centro do círculo. A cada 3 anos (ou mais) todo o material depositado no buraco 

pode ser retirado (quando os troncos se dissolverem) e usado como adubo 

orgânico em hortas, como a do próprio instituto. Deverá ser reposto um novo 

material como no início da implantação do círculo. 

  

Caixa de gordura 

 

A utilização de caixas de gordura evita que resíduos sólidos e gordurosos 

do preparo de alimentos, cause o entupimento do encanamento e também 

protege a tubulação de esgotos da rede pública. Para que ela seja eficiente, é 

preciso seguir as regras recomendadas pela norma brasileira nº 8160, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, como tamanhos mínimos e 

capacidade do sistema. 

Há legislação específica que determina regras e normas, como a lei 8160 

da ABNT que estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, 

execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário e 

caixa de gordura, para atenderem às exigências mínimas quanto à higiene, 

segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade destes sistemas. 

Além da lei que dispõe sobre os crimes ambientais e a própria Constituição do 

                                                
5  Oriundas do vaso sanitário 
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País que reforçam a necessidade da gestão consciente de todos os resíduos, 

prevendo penalidades, muitos municípios também têm leis próprias. 

Para garantir o seu bom funcionamento, evitando entupimentos, 

transbordamentos, mau cheiro e até a proliferação de vetores como baratas, 

ratos e insetos, é necessária a manutenção das caixas de gordura, com limpeza 

periódica. 

Engana-se quem pensa que, por serem conhecidos como efluentes 

domésticos, os rejeitos acumulados em fossas sépticas e caixas de gordura são 

exclusividades de residências e menos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde 

das pessoas. Eles são altamente poluidores e antes de serem descartados no 

meio ambiente, esses efluentes precisam ser tratados para impedir 

contaminação de mananciais, prejudicar as condições de balneabilidade de 

praias e a poluição de águas subterrâneas. Baseado nisso, a escolha do local 

de implantação teve como principal justificativa os canos de água cinza que 

estavam expostos, a caixa de gordura e a fossa séptica ao lado da cozinha dos 

professores do campus. 

Avaliamos durante 1 mês de antecedência da implantação o fluxo da 

caixa de gordura e fossa séptica, notamos que o fluxo da caixa é mínimo, não 

permitindo vazão para a fossa séptica, representado na figura 12. A caixa 

estava em péssimas condições e a água vazava por entre os tijolos ao invés de 

acumular e escoar para a fossa. Portanto foi necessário a manutenção da caixa 

de gordura, trocamos o cano de água por cano de esgoto, 4 polegadas, e 

fizemos uma vedação inicial com massa pronta para reboco, faltando a 

impermeabilização que infelizmente não foi concluída pois a massa ainda não 

havia secado. 
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Figura 12 - Caixa de gordura inicial  
Fonte: Autoria própria 

 

 Fossa negra  

 

Consiste basicamente em um buraco no solo, coberto ou não, para onde 

são direcionados a água e os dejetos. Por não ser estanque, a fossa negra 

permite que seu conteúdo infiltre e se dissipe (não conta com nenhum tipo de 

deflúvio), liberando mais espaço em seu interior e ao mesmo tempo 

contaminando o solo e lençol freático.
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Figura 13 - Fossa negra  
Fonte: Autoria própria 

 Desativamos a fossa negra e utilizamos o seu recipiente como vaso para 

as plantas, conforme figura 13.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio dos questionários conclui-se que as oficinas foram bem 

conduzidas e satisfatórias. Como forma alternativa de uso e preservação dos 

recursos hídricos as duas técnicas cumpriram, em partes, seus objetivos, tanto 

do ponto de vista ambiental como educacional.  

 Em relação ao funcionamento, a eficiência e a viabilidade dos projetos a 

cisterna foi vista como uma boa alternativa para armazenamento de água para 

usos não potáveis, já o segundo, o círculo de bananeiras, por se tratar de um 

sistema biológico requer maior atenção, pois envolve a recuperação e a 

reciclagem dos nutrientes, interferindo também na ornamentação geral do local. 

Com isso não foi bem aceito, tendo seus principais componentes, as 

bananeiras, arrancadas inviabilizando todo o sistema. Para justificar este 

acontecimento foi relatado que o câmpus possuia muitas bananeiras e que 

houve um mal-entendido na hora de fazer a seleção das que iam ser 

descartadas. 

 Todo o projeto foi devidamente divulgado e autorizado pelos 

coordenadores e diretor no instituto, sendo assim lamentável que o 

desabrochar de um novo pensamento tenha sido tão “imperceptível” a ponto de 

não notarem as quatro mini bananeiras em forma de um círculo formando um 

sistema único e ornamental no local de  uma fossa negra.    

 Como disse David Homlgren: “ O processo de atender às necessidades 

das pessoas de maneiras mais sustentável requer uma revolução cultural.” 

(PIERGILLI, p. 4, 2007). 
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Apêndice A -  Questionário A 



 

42 
 



 

43 
 

 

 

  



 

44 
 

 

Apêndice B – Questionário B 
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Apêndice C – Questionário C 
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Apêndice D - Projeto Cisterna 

 

 

 

 


