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                  O manejo da água dentro de um sistema permacultural, é uma tarefa cara aos 

permacultores, sobretudo no que concerne ás regiões semiáridas. Segundo Marsha 

Hanzi, uma das pioneiras da Permacultura no Brasil e fundadora do Instituto de 

Permacultura da Bahia, em seu artigo intitulado Cultivando Água, a autora estimula os 

leitores a adoção de estratégias de manutenção á água na propriedade, dentre as quais 

está o reuso: Reciclar toda a água servida em vez de jogá-la diretamente no rio. Isto se 

faz facilmente com filtros biológicos, feitos de canteiros de plantas aquáticas. 100 litros 

de água utilizado 3 vezes significam 300 litros de água.(HANZI, 20017).  

                   É sabido que adoção estratégias de reuso de água possibilitam a retenção da 

água por mais tempo na propriedade, melhorando o microclima e aumentando a 

disponibilidade da água, melhorando assim as condições do campo, tornando-o mais 

produtivo.  

                   Em setembro de 2003, o então Instituto de Permacultura Austro Brasileiro - 

IPAB publicou uma apostila que servira de material didático a um curso que fora 

realizado em São José do Cerrito, município localizado no Estado de Santa Catarina. No 

capítulo que versa sobre Tratamento de Esgotos, são destinadas duas singelas laudas a 

Bacia de Evapotranspiração, trazendo uma breve descrição, “Este é um sistema fechado 

(sem infiltração no solo) de evapotranspiração, utilizando plantas no processo” 

(TIMMERMANN, 2003). A simplicidade do material não nos causa surpresa, já que 

ainda na apresentação da apostila, fica evidente o seu caráter estritamente técnico.  

                   



Esta apostila busca, de forma resumida registrar os conteúdos básicos de cada 

uma das oficinas, dando um suporte mínimo aos participantes do curso de 

construções de zona 1. Não temos a pretensão de esgotar ou aprofundar cada 

um dos temas aqui apresentados mas apenas registrar os pontos fundamentais 

e básicos de cada um deles.(TIMMERMANN, 2003) 

 

                   Passado exatamente um ano, é em setembro de 2004 que a comunidade 

brasileira de permacultores é agraciada com um pouco mais de informações acerca da 

introdução no Brasil do sistema de saneamento ecológico evapotranspirante, nesta 

publicação fica evidente que esse tipo de sistema, esta estritamente ligada ao 

movimento da Permacultura.  

                  Em artigo intitulado, Esgoto à flor da terra – sistema de evapotranspiração 

é solução simples, acessível e sustentável publicado na edição n° 16 da extinta Revista 

Permacultura Brasil – Soluções Ecológica, os permacultores Sergio Pamplona e 

Marcelo Venturi, deram uma maior riqueza de detalhes ao tema: 

 

Foi em janeiro de 2000 que o permacultor e arquiteto estadunidense Scott 

Pitman, em alguns cursos pelo Brasil acendeu a curiosidade de muita gente 

ao descrever o sistema de esgoto que enfeitava a sala de sua casa na cidade de 

Santa Fé, Novo México. Muitos estranharam que belo jardim de inverno 

cheio de viçosas plantas tropicais fosse a parte visível do tal sistema, capaz 

de tratar esgoto e produzir vida com emissão zero de efluentes. 

 

 

 

                  A matéria teve direito a chamada na capa da revista, e em sua segunda 

aparição pública foi sob o nome de Leito de Evapotranspiração (ver figura n°1), desde 

então, o sistema de saneamento ecológico evapotranspirante ficou tão associado à 

prática da Permacultura, que há quem chame de Fossa Permacultura, como foi o caso do 

apresentador de televisão Luciano Huck, que assim o fez em seu programa que foi ao ar 

na tarde do sábado dia 24 de julho de 2010.    No dito programa há um quadro chamado 

Lar Doce Lar, este visa apresentar ao público reformas de residências onde sejam 

explicitadas soluções inteligentes, nesse caso veio à tona  sob a seguinte fala: 

 

Deixa eu falar uma coisa bacana para vocês que eu achei muito curioso.  

Tá vendo essas bananeiras ai?  

Isso ai que vocês estão vendo chama Permacultura.  

Sabe o que é a Permacultura?  

Como Belford Roxo infelizmente ainda não tem saneamento básico, ou seja, 

tudo ou vai para a fossa nas casas ou acaba jogando o esgoto nos mananciais 

da região.  

Agente fez uma fossa que chama Permacultura, uma fossa de bananeira.  



Isso é uma técnica super barata, que é fácil de você multiplicar em qualquer 

comunidade no Brasil inteiro.  

Agente tem tipo uma fossa, um sumidouro embaixo disso ai, joga toda a água 

cinza e a água preta.  

Água cinza são as águas da torneira que você lava as mãos, toma banho e tal.  

Água preta é água que vem da descarga mesmo do vaso sanitário, vai tudo 

para ai, e a raiz da bananeira ela própria limpa a sujeira, ela se alimenta dos 

detritos, ela limpa tudo que tem ali, então ecologicamente correto, barato e 

fácil de multiplicar.  

(LAR DOCE LAR, 2010)                 

             

 

 

            Figura n°1: Capa Revista Permacultura Brasil Edição 16- 2004.  Fonte: Sergio Pamplona, 2004. 

                  

                  Segundo (PAMPLONA e VENTURI, 2004; GALBIATI, 2007) 

originalmente esse sistema foi concebido pelo também permacultor estadunidense Tom 

Watson (ver figura n°2): 

 



O sistema originalmente proposto por Tom Watson, denominado de Watson 

Wick, consiste em uma trincheira escavada no solo, com largura e 

comprimento variáveis e aproximadamente 60 cm de profundidade, para a 

qual é encaminhado todo o esgoto doméstico – águas cinza e negras. O 

esgoto entra através de um tubo, posicionado dentro de um infiltrador, feito 

com um tambor cortado longitudinalmente ao meio e colocado com a 

concavidade voltada para baixo, no fundo do tanque, acima de uma camada 

de 5 cm de pedras porosas. O restante do volume do tanque é preenchido com 

uma camada de 45 cm de espessura de pedras, coberta com uma camada de 

15 cm de solo, onde são colocadas as plantas. 

  

 

   Figura n°2: Sistema Watson Wick.                                                     Fonte: http://oasisdesign.net/ 

 

 

                  Dado o caráter experimental da Permacultura, tão logo tomaram 

conhecimento, os permacultores brasileiros de pronto trataram de contextualizar a 

tecnologia, deixando-a mais próxima da nossa realidade (ver figura n° 3), e o que afirma 

(PAMPLONA e VENTURI, 2004):  

 

Alguns permacultores resolveram adaptar tal sistema à nossa realidade, já 

que nos EUA  utiliza-se um elemento industrializado de plástico que não 

temos por aqui para começar a digestão do esgoto. Chegou-se à conclusão 

que ele não seria necessário, uma vez que manilhas de concreto e pneus 

velhos funcionam bem, além de serem mais coerentes na busca por uma 

solução não só eficiente como acessível para todos. 



 

 

                  A publicação embora se resuma a duas laudas, cumpriu prontamente a 

função de manual técnico, uma vez que de forma bem didática descreveu todo o 

processo de implantação do sistema, ricamente acompanhado por fotografia 

evidenciando o passo a passo.  

 

              

 

             Figura n°3: Câmara de Fermentação adaptada com pneus velhos.  Fonte: IPAB, 2003. 

 

                   Em (HOLMGREN, 2007), vemos que “O processo de prover as 

necessidades das pessoas dentro de limites ecológicos requer uma revolução cultural”. 

Justamente por conta do caráter inovador desse sistema, a publicação trouxe uma 

espécie de esclarecimentos, já que é sabido que uma das maiores barreiras que as 

sociedades encontram para a adoção de novidades, sem dúvida nenhuma são as barreira 

culturais.  

 

 



Um sistema desses não emite cheiro. Todo o processo anaeróbio está bem 

embaixo da terra, ao menos que esteja sobrecarregado. O alimento produzido, 

como bananas e mamões podem ser comido tranquilamente. 

E o lodo? Não há lodo. Num sistema séptico bem feito onde só entra matéria 

orgânica e água, tudo se degrada e dilui, de papel higiênico a fios de cabelo. 

O que não podemos é permitir a entrada de material inorgânico (areia, terra e 

plásticos) ou de produtos químicos como detergentes, desinfetantes ou 

bactericidas, que devastam a “flora digestiva” de sistemas vivos como esse. 

Em volta do leito devemos ser cavadas valetas para desviar o corrimento 

superficial da água de chuva, que, do contrário, poderá sobrecarregá-lo. Além 

disso, o ideal é construir o sistema alguns meses antes de começar a utilizá-lo 

para dar tempo a que as plantas cresçam. 

Importa ter sempre em mente que se trata de um sistema vivo, que merece ser 

acompanhado e curtido com cuidado e atenção, embora sua manutenção 

basicamente seja a poda e a retirada do excesso de plantas mortas ou secas. É 

uma ótima oportunidade para observar e aprender um pouco mais com a 

natureza e seus processos quase mágicos e sempre belos.  

(PAMPLONA E VENTURI, 2004) 

                    

                         

 Em 2007, o Instituto de Permacultura e Ecovila do Cerrado – ECOCENTRO IPEC 

passa a dar publicidade a outro modelo usando o mesmo principio. Primeiramente 

(LEGAN, 2007) sob o nome Fossa Banana Séptica, e em seguida no mesmo ano e 

rebatizado com o nome de Fossa Biosep (ver figura n°4), o que anos mais tarde seria 

novamente rebatizada de Canteiro Bioséptico:  

 

 

Conhecido popularmente por “fossa de bananeiras”,é uma técnica de 

tratamento de efluentes domésticos desenvolvida pelo Ecocentro Ipec para 

solucionar o problema da poluição existente em zonas urbanas e periféricas 

com os efluentes dos sanitários convencionais jogados em ‘sumidouros’. 

Vale lembrar que, em comunidades com mais de 500 habitantes/km2, a 

biologia do solo não consegue realizar a eliminação completa de patógenos e, 

particularmente onde o lençol freático está próximo da superfície, o problema 

pode chegar a sérios riscos para a saúde pública. Por isso, a fossa biosep é 

uma opção segura, barata, bonita e sustentável ao saneamento básico.  

(IPEC, 2007) 

 

 

 

     



 

               Figura n°4: Fossa Biosep.                                                              Fonte: IPEC, 2007. 

                    

                  Em 2009 já sob o nome de Canteiro Bioséptico, a Fundação Banco do Brasil 

a chancela como uma Tecnologia Social
1
, logo após sua replicação em larga escala por 

meio do Projeto De Olho na Água, projeto esse que objetivou a segurança hídrica de 

centenas de famílias de pescadores no município de Icapui no extremo litoral leste do 

Estado do Ceará. 

                   Também no ano de 2009 e publicado o primeiro trabalho acadêmico de 

fôlego, este resulta de uma pesquisa de mestrado sob o título – Tratamento Domiciliar 

de Águas Negras através de Tanque de Evapotranspiração – TEVAP (ver figura n °5), 

de autoria da permacultora e engenheira ambiental Adriana Farina Galbiati, a pesquisa 

foi gestada no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na área de concentração em Saneamento 

Ambiental e Recursos Hídricos. Esta produção científica veio dar uma significativa 

                                                           
1
 O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social acontece desde 2001, a cada dois anos, para 

identificar, certificar, premiar e difundir produtos, técnicas ou metodologias que se enquadrem no 

conceito de 'tecnologia social' - uma proposta inovadora de desenvolvimento, que considera participação 

da comunidade no processo. 



contribuição em torno da pesquisa e da prática de manejo dos sistemas 

evapotranspirantes.  

 

 

 

  Figura n°5: Tanque de Evapotranspiração – TEVAP.                                         Fonte: GALBIATI, 2009. 

                    

 

                  Esse trabalho representa um marco nas pesquisas em torno da temática, já 

que até então como foi frisado por (ARAUJO; BRITO e Da SILVA, 2016) havia um 

vazio bibliográfico de base científica acerca do tema: “Nota-se que a bibliografia 

disponível sobre a fossa verde e suas variações é mais de caráter de divulgação de 

projetos de extensão que de caráter científico”.                      

                   Com esse trabalho surge o nome Tanque de Evapotranspiração, no entanto, 

aproveito aqui para deixar claro que embora o sistema se apresente sob as mais variadas 

nomenclaturas (ver tabela n°1), dentre as mais conhecidas estão: Fossa de Bananeiras, 

Bacia de Evapotranspiração – BET, Leito de Evapotranspiração - LET, Fossa Biosep, 

Tanque de Evapotranspiração – TEVAP, Fossa Verde, Fossa Viva, Canteiro Bioséptico, 

BioFossa, dentre outros. Vale ressaltar que, apesar das varias denominações diferentes, 

estes operam sob o mesmo principio, de acordo com (VIEIRA, 2010): 

 



Divulgado pela Rede Permear, principalmente em Santa Catarina, esse 

sistema tem algumas características de construção e desenvolvimento 

diferentes da Fossa Bio-Séptica ou Canteiro Bio-Séptico, mais usado na 

região central do Brasil. Mas ambos tem a mesma origem na permacultura e 

compartilham os mesmos princípios de funcionamento. 

 

 

                

Nome Autor Ano Publicação 

Fossa de Bananeira Domínio Público  Desconhecido Nome popular Uso 

coloquial no cotidiano 

Bacia de 

Evapotranspiração 

Jorge Timmermann 2003 Capítulo Tratamento de 

Esgoto na apostila do 

Curso de Construções 

Alternativas – 

Construção da Zona 1, 

Instituto de Permacultura 

Austro Brasileiro, São 

José do Cerrito/SC, 

2003. 

 

Leito de 

Evapotranspiração 

Sergio Pamplona e 

Marcelo Venturi 

2004 Artigo - Esgoto à flor da 

terra – sistema de 

evapotranspiração é 

solução simples, 

acessível e sustentável, 

Revista Permacultura 

Brasil – Soluções 

Ecológicas, Na IV N° 

16, Brasília, set/out/nov 

2004; 

Fossa Banana Séptica Lucia Legan 2007 Livro Soluções 

Sustentáveis – Uso da 

Água na Permacultura, 
Instituto de Permacultura 

e Ecovila do Cerrado / 

ECOCENTRO IPEC – 

Mais Calango Editora, 

Pirenópolis/GO, 2007.  

Fossa Biosep André Soares 2007 Jornal O Hectare, Ano I 

n° 4, Instituto de 

Permacultura e Ecovila 

do Cerrado / 

ECOCENTRO IPEC, 

Pirenópolis/GO, 2007.  

Fossa Verde Jose Carlos de Araújo 2008 Projeto Biorremediação 

vegetal do esgoto 

domiciliar em 

comunidades rurais do 

semiárido: Água 

Limpa, Saúde e Terra 

Fértil. Edital 

MCT/CNPQ/CT-

HIDRO/CT-SAÚDE N° 

45/2008 

Tanque de 

Evapotranspiração 

Adriana Galbiati 2009 Dissertação de 

mestrado– Tratamento 

Domiciliar de Águas 

Negras através de 



Tanque de 

Evapotranspiração, 

Programa de Pós-

Graduação em 

Tecnologias Ambientais 

da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, 

na área de concentração 

em Saneamento 

Ambiental e Recursos 

Hídricos. 

Canteiro Bioséptico André Soares 2009 Cartilha De Olho na 

Água – Guia de 

Referência – 

Construindo o canteiro 

bio-séptico e captando 

água da chuva, 

publicação compilada 

pelo  ECOCENTRO 

IPEC e Editora + 

Calango para o projeto 

DE OLHO NA ÁGUA 

da Fundação Brasil 

Cidadão, 

Pirenópolis/GO, 2009. 

Tabela n° 1: Nomenclaturas aplicadas aos sistemas evapotranspirantes.                        Fonte: Autor, 2018. 

 

 

                  Outro marco no processo de legitimação dos sistemas evapotrasnpirantes, foi 

quando o permacultuor Itamar Vieira regulamentou legalmente um sistema em área 

urbana, já que é sabido que nas cidades, comumente tem códigos de posturas bastante 

rígidos, o caso ocorreu em 2012 no Estado de Santa Catarina. 

 

Em Criciúma, tivemos a primeira implantação de uma BET em área urbana 

legalizada e aceita pela prefeitura, que poderá incentivar o seu uso para 

diminuir a demanda por ETEs públicas. Neste momento a cidade está 

implantando a primeira ETE na cidade para o tratamento do esgoto.  

 

                    Em 2013 a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA publica “Saneamento 

Ambiental, Sustentabilidade e Permacultura em Assentamento Rurais – Algumas 

práticas e vivências”, o livro e a síntese do Projeto SAMSPAR - Saneamento 

Ambiental, Sustentabilidade e Permacultura em Assentamento Rurais: contribuições e 

desafios para ações em assentamentos rurais. O referido projeto foi executado a partir 



do ano de 2007 no Assentamento Rural Sepé Tiaraju, no município de Serro Azul no 

Estado de São Paulo.                 

                   Para além de registrar uma ação concreta de execução de saneamento 

ecológico, a publicação funcionou como uma chancela, outorgando o uso dos filtros 

biológicos evapotranspirantes enquanto tecnologia apta a prover plenas soluções de 

atendimento ao saneamento básico domiciliar.  

                    Não à toa, no ano seguinte, esta funcionou como indutora de politicas 

públicas, quando serviu subsidiou a própria FUNASA na publicação o MANUAL DE 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O 

PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, esta publicação 

objetiva subsidiar os estados, municípios, Distrito Federal e órgãos ou entidades 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, interessadas na elaboração de proposta para 

repasse de recursos não onerosos para implantação de melhorias sanitárias domiciliares. 

(FUNASA, 2013). 

                 Esse manual tem como um dos objetivos “Implantar soluções individuais e 

coletivas de pequeno porte, com tecnologias apropriadas”, uma vez que os sistemas 

evapotranspirantes se configuram como tecnologias apropriadas, estas constam como 

estratégias a serem adotas, no contexto das Melhorias Sanitárias Domiciliares.  

                  Enquanto ação estratégica (ver figura n°6) e sugerida:  

  

3.3.6 Tanque de evapotranspiração com bananeiras  

Conhecido também como ― Fossa Verde, este sistema reaproveita o efluente 

gerado nos utensílios sanitários por meio de um processo de biorremediação. 

Consiste em um tanque construído em alvenaria, ferrocimento ou outro 

material que impermeabilize o tanque. 

No seu interior utiliza-se estrutura em tijolos furados, em forma de câmara, 

de modo que o efluente percole por esta câmara, saindo pelos furos até atingir 

o material filtrante. Na parte superior do tanque, sob o solo, devem ser 

plantados alguns cultivares que funcionam como zona de raízes, tais como 

banana, tomate, pimenta, etc, podendo ser consumidas sem prejudicar a 

saúde.  

Os efluentes de todos os utensílios sanitários serão destinados diretamente 

para a Fossa Verde, Ressaltando que a pia de cozinha deverá ser sempre 

equipada com caixa de gordura. Assim como o tanque séptico, a manutenção 

da Fossa Verde consiste na remoção periódica do lodo acumulado no fundo 

do tanque, cuja operação deve ser feita por profissionais especializados que 

disponham de equipamentos adequados para realizar a retirada e a disposição 

do lodo em local apropriado. O tamanho, a forma e a frequência de limpeza 



das valas dependerão do tipo de solo e quantidade de moradores do 

domicílio, devendo ser definidos no projeto técnico. (FUNASA, 2013) 

  
 

 

 

 

                               Figura n°6: Ação Estratégica.                                         Fonte: FUNASA, 2014. 

                   

                    Nota-se que nesse percurso de 20 anos (2003-2013), período esse em que as 

experiências  com o uso de sistemas evapotranspirantes amadurecem e adquirem sua 

maioridade, houve um salto quântico no processo de desenvolvimento dessa prática, 

ganhado o status de política pública, configurando ai um grande legado ao saneamento 

básico deixado pelo movimento permacultural.  
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