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B iossistema em 
Um a ci lternativa' inteligente e 
permacultural para os esgotos de comu,.. 
nidades, posta em pratico e premiada, 
.mas que m,,--ito pouca .gente conhece.Petropolis 

• 

Tonque 3: peixes 

Eisqqui 0 exemplo de uma 
iniciativa de grande suces
so, que todo mundo de
veriaconhecer e que de
veria se repetir Brasil afo
ra;.· 

Desde 1995 ja tinhomos 
ouvido falar desse traba
Iho, 0 Sistema de 
Reciclagem de Nutrientes 
e Biomassa, (SRNB), ou 
simplesmente Biossistema, 
d~senvolvido pelo OIA,O 
Instituto Ambiental. 

No verdade, a esta<;oo de 
tinhamos conhecimento . 
era a de Silva Jardim. Ti
vemos aoportunidade, 
porem de conhecer outra, 
que atenq,e uma popula
<;00 de 1000 pessoas em 
Sertoo do Carangola, 
Petropolis, RJ,comunida
de de baixo renda nos ar
redores do cidade,. onde 
fica a sede do Instituto. 

Qualquer permacultor que 
o analise a fundo e 00 
vivo, concluira que p seu 
conceito e totalmente 
perrnaculturClI, uma gran
de fonte de oportunidades 
produtivas a partir do es
goto humano. Foi conce- . 
bido para a America Lati
na pelos profs. Michael 
Braungart, George Chan 
e Jose Lutzenberger. 0 pri
meiro epresidente do HUI 
(entidadealemo parceira 
do O IA), 0 segundo e Lim . 
permacultor de longq 
data, internaciohalmente 
reconhecido como um dos 
maioresespecialistas em 
sistemas aquiculturais, eo· 
terceirq dispensa 9presen
ta~6es, e presen<;a cons
tante e 0 grande homenQ
geado nessa edi<;oo de 
Permacultura Brasil. 

Resumindo muito, 0 
Biossistema nada mais e 
do que aquela coisa sim

pies e de extremo bom senso de 
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mudar 0 enfoque sobre 0 esgoto.. 

Em vez de ser um problema de que 

temos que nos livrar, passa a ser, 

atraves de processos naturais, uma 

grande fonte de nutrientes e agua 

Hmpa, e ai 0 problema passa a ser 

uma solu~60: como aproveitar es

tes recursos? Vamos ver como essa 

transforma~oo e feita. . 
 CU 
Estagio 1- biodigestor 

No biossistema ideal, como primei

. ro estagio, todo 0 esgoto de coda 

coso e encaminhado para UITI 


. biodigestor. Um de 8 m3 pode servir 
a ate 150 pessoas (trinta familias, 
em media), e fica enterrqdo em 
qualquerpatio pl'ano com 50 m2 • 0 
biodigestor tem 0 popel de efetuar · 
uma primeira conc,entra~oo do 
b'iomassa e despo'lui<;oo das aguas, 
ficando a remo<;oo do DBO (Demari~ 
do Bioquimica de Oxig€mio) no or
dem do 70 - 80%. 0 biodigestor 
usado e do modelo chines, 
construido com tijolos maci<;os. A 
sua tecnologia foi passada por teCi~ 
nicos chineses que vieram ,exclusiva
mente para isso. oportunamente 
sera publicada em Permaculturaa 
Brasil um artigo explicando sua 
feitura e fun~ionamento. . 

Q fato eque 'as oportunidades do 

Biossistema come<;a Ija no 

biodigestor. Um com esse tamanho 

gera de 2 a 6 horas diariasde gas, 

faci 'lmente aproveitavel pelas 

edifica<;6es proximas, alem de um 

lodofertil que tem que ser retirado 

somente a coda dois ou tres anos 

(uma fossa filtro, por exemplo, re

quer uma limpeza semestral para 

que seja garantido seu, bom funcio

namento). Alem disso, a sua utiliza-

Tecnicos 
chineses 
ensimaram 
a Jazer os 
liodigestnres 
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Tanqlle 4: rnm:roJUns; /lU verdade, 
/lma hela seqiilllcia de tQlIl{lleS 

~oo proxima-as casas permite redu
zir 0 diametro e a declividade do rede 
coletora, e, eventualmente, 0 nume
ro de esta~oes elevCltorias, elemen
tos encarecedores dos sistemas usu
ais, e responsoveis por grande par
te dos custos de manutenc;ao. 

No coso do esta c;oo de Sertoo do 
Carangola, so ho m biodigestoJ' no 
comunidade, no patio do Escolo-Cre 
che Coso do Paz, que e quem tiro 
proveito do b iogos. 0 ideal a li e que 
houvesse 12 biodigestores, que por 
deriam gerar uns dois botijoes de 13 
kg de gos por dia . 

Alem de tudo isso, 0 uso do< 
biodigestor permite tambem que 0 
segundo estagi o d o Biossistema 
atenda amais casas. Vamos a ele. 

Estagio 2- la90as' 

o segundo estogio e composto por 
um sistema de lagoas. 

1 . A primeira e um tanque para 
sedimentac;oo do areia; , 

2. Em seguida 0 efluente passa 
para um tanque de sedimentac;oo/ 
oxigena~oo; que e desenhado para 
proporcionar a sedimenta~oo de so
lidos,-convertendo material orgoni
co em nutrientes (0 que significa re
duzir ainda mais a DBO) e neutrali 
zando agentes patogenicos ativos 
em um ambiente aerobio. As algas 
presentes ajudam nesse p 'rocesso, 
alem de servir de alimento para pei
xes e aves nos lagoas seguintes, A 
prdundidade normal desse tanque 

/' 

e de 1 metro, que permife a total 2ir
cula~oo vertical do agua para a su
perficie', onqe ocorre 0 crescimento 

-das aguas. E 'essencial que 0 esgoto 
possa circular por todo o-'tanque, e 
para issopode-se colocar barreiras 

, que criem meandros no f luxo do es
goto por seu interior. No Ca'rangola, 
foram colocados patos neste tanque, 
que adoraram, e deram uma gran 
de contribui~oo no confrole d<;>s mos- , 
quitos. Analises .revelaram que sua 
carne e de otima qualidade. 

3. Dai a agua flui pa ra 0 tanq!Je 

de peixes, que tem profund idode 

entre 2,5 e 3 metros e podem pro 

duzir, deacordo com 0 pessoal do 

O/A,ate sete variedades de peixes e 

crustaceos, podendo chegar a uma 

produ~ao de 600'-700gr por peixe e 

3 a 4 ton/ha num ano, sem uso de 

raC;ao. Os peixes, jun to com 0 

zooplancton, consomem as algas 

que vem do tanque de sedimenta

~ao. A6 mesmo tempo, eles produ

zem dejetos que sao mineralizados, 

juntamente com 0 material organi

co, e servem como nutrientes para 

as macrofitas que vem a seguir no 

sistema. Agentes patogenicos sao 

eliminados pela luz do sol! tempo de 

ret en c,;ao e processos 

micro orgoni cos . Os tanques sao 

eta ngula res, tendo de 50 a 150 

metro de comprimento por 20 de lor
gum _ Essas dimensoes focilitom a 
microbiol6gicos junto a suas raizes 
e do lUI solar. Esses tanques ~ao ra
sos (ate 50 cm de profundldade), 
com ate 5 metros de largura, po rq 
permitir a retirada das macrofitas. E 
intencional aqui que a superficie do 
tanque fique totalmen~te coberta, por 
um periodo de 3-5 dlas, ' reduzmdo 
a luz do sol e ci produ~ao de algas. 
o 'comprimento fica entre 25 e 150 
metros, podendo 0 tanque ser divi 
dido' em se~oes separadas por com
portas, que permitam a produ~ao de , 
diferentes especies de macrofitqs, 
que podem_ser utiliz'! 
das no ra~ao por anl

mais, como aduba,

~ao verde ou no pre

para~oo de compos- " 

to. 

5, Porfini, a area 
,de polimento final, 
consistindo em ca
nais deirriga~ao, 
construidos de bam
bus, enterrados no 
solo e no seu nivel. A 
agua flui dos tanques 
de macrofitas para 
essas areas. As plan- Outra visro do tanque de macrojiros; as plantas das ,!,argens, 

foram adubadas, com composto fe i!0 com elas 

tas absorvem 0 excesso de nutrien
tes que ficaram perdidos nos tan
ques anteriores, e os eventuais resi
duos de algas ficam retidos nos so
los, t ransformando-seem fertil:izan
teoDai 0 efluente vai para a saida, 
on de edevolvido a um curso d 'aguo 
com umo taxa 'd e redu~oo dos 
coli f o rmes fecais do ordem do 
99,996%, 0 que Ihe confere uma 
carocteristico de bolf'1le£lbil idode, 
podendo ainda ser aproveitado em 
um outro processo (como produC;ao 
de arroz, por exemplo). 

Mas as logoos noo funcionam .~em 
integrac;ao .com as suas bordos e 
margens, onde ocontecem otividodes 
que se utiJizom de grande parte dos 
nutrientes d isponibi l izados ne los. 
Elas se locolizam nos areas dos di
ques perto dos tanques de s~dimen
toc;oo e de peixes, nos areas 0 0 re
dor dos tanques de macrofitas e nas 
areas de polimento final. A li sao cri
ados animais', compostadas as 
macrofitas, plantadas, arvores frutf 
feras, cultivodas hortali~as diversas 
e outras possiveis culturas, como 
cogumelos, fibras, bambus, etc. 

Visao do sistema 

o sistema parte de uma visoo des
cenfralizada do tratamento de esgo
tos de uma comunidade. Epuro bom 
senso. Subdividindo-se 0 nucleo 
habitacional em "ilhas" de tratamen
to faci lita -se a individ ualiza~ao e ' 
co'nserto de eventuais danos, reduz
se os transtornos a eles associados, 
e permite-se a utiliza~ao de maqui
nario mais simples. 0 proprio pro
jeto fica facilitado, porque nonivel 
local fica mois facil trabalhar a fa
vor do topografia, evitando elemen
tos devoradores de energia e recur
sos como bombas, redes de 
rec~lque, estac;ao elevatorias, etc. 
Alem do mais, torna a popula~ao .co
partfcipe do processo, 00 mesmo 
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linear no 
qual os re
slduos sao 
considera
dos nor
mais, par
tindo-se 
para um 
sistema in
tegrado 
onde tudo 
tem utiliza
c;ao e pode 
ser apro; 
veitado. E 
Um cicio de 
dclos, ou 
seja, uma 
grande 

nao ser nos margens do primeiro 
tanque, que nao incomoda em 
node. Tambem nao vimos moscas 
nem mosquitos, e ainda checamos 
o aspecto cristalino do aguae a 
empolgaC;ao do pessoal do OIA. 
Todo 0 trabalho e monitorado pela 
Fiocruz, Embrapa e UFRRJ, que ates
tam a qualidade do efluente gera
do, e isso esta disponlvel para qual
quer cetico de plantao. 

Por fim, merece nota 0 fato de que 0 

biossistema de Sertao do Carangola 
foi escolhido pela FundaC;ao Bonco 
do Brasil como mode!lo de tecnologia 
social, para 0 Lanc;amento do Pre
mio de Tecnologia Social. Esperamos 
que muitas prefeituras, associac;6es 
e entidades diversas espalhadas pelo 
Brasil afora despertem para esse 
tipo de possibilidade. 

Contatos do orA: Va lmir Fachini 
<fachini@compuland.com.br> e 
Mauro Vigo 
< maurovigo@hotmail.com>.. . 

Sergio Pamplona e arquiteto 
permacultor e editor da 
Permacultura Brasil. 
sergio.pb@permacultura.org.br 
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Vis ta airea do bwssistema, com parte da 
comunidad€' a/tV/dida 

temp o respons6vel e beneficia ria 
direta dos rec ursos que sao seus 
proprios dejeto, 0 que e sempre bom 
para a construc;ao de um espirito e 
uma atitude de autogestao e va lori 
zaC;ao do local em que se vive, 

Biossistemas como esse, adequada
mente dimer;Jsionados, servem a pe
quenas comunidades, a munidpios 
de 1000 a 100.000 habitantes, e a 
certos bairros de grandes cidades. 
Pode ainda ser implantado em 
agroindustrias, fazendas, restauran
tes, hoteis e outras instalac;6es. Ja 
existem mais de mil estac;6es piloto 
operando no China, onde 0 enfoque 
e a produC;ao agricola. 

Sua otimiza~ao, evidentemente, vai 
depender de varios fatores, como 
topografia, densidade populacional, 
disponibilidade e caracteristicas do 
terreno e modalidade de 
gerenciamento. De qualquer modo, 
suas vantagens sao imensas em re
laC;ao aos sistemas convencionais. 
Seu custo de implantac;ao pode che
gar a menos de um decirn.o de um 
sistema desses. No que diz respeito 
a seucusto de manutenc;ao, pode 
ser negativo. Ou seja, ela pode ser 
lucrativa. 0 ideal e que uma familia 
habite 0 terreno do estac;ao. Nesse 
coso, ela fora' a manutenc;ao atra
vesdo cultivo integrado, como uma 
atividade agricola familiar. A manu
tenc;ao se pogo e gera excedentes 
pela produC;ao. Se essa for uma fa
milia permacultora .com alguma 
criatiyidade, as oportunidades sao 
oinda majores. 

o biossistemasignifica uma mudan
c;a noconceito de modelo prod uti 
vo, onde se deixa de '0do 0 modele 

reformulaC;ao conceitual, e que com
provo a nova revoluC;ao, onde a es
pecie humana busca imitar os ciclos 
sustentaveis do natureza. Totalmen
te permacultural. Ao inves de espe
rar que a terra produza coda vez 
'llais, aprendemos a fazer mais com 
o que a terra ja produz. 

o sistema de Sertao de Carangola 
. otende a uma populo,c;ao de aproxi

madamente 1000 pessoas, como ja 
dito, mas foi d imen sionado para 
atender a 1500 pessoas. 

Tendo visitado 0 local, 0 que pode
mos dizer e que se trata de um sis

' temalimpoemuitoelegante.to
talmente sustentavel do ponto de ~~ fV'../ 

" vista do consumo de energia, ~lz.t>4iIb 'd 
onde se criam inumeras " t \ ' 
oportunidades de ou- _''''1'!@~ /" r 

_ ~oPlME"'r-'41(,~ 
tras produc;oes. 1:>1~_ 
Nao tem chei ~- - 
ro algum,'::::..r!Tbw-r lll!¥J~ 
a 
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