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APRESENTAÇÃO 
Na prática da formação de permacultores nos cursos padrão de Permacultura 

Design e Consultoria (PDC) do Instituto de Permacultura Austro Brasileiro (IPAB) 
aparece sempre uma demanda recorrente: 

Como começar? 
Os novos permacultores demandam uma outra oportunidade de ver a 

permacultura em ação, num novo contexto, numa situação real. Onde as ações, que 
levam a concretizar o projeto ou design, sejam marcadas pela atividade prática de 
construir fisicamente no espaço as conexões previstas no projeto. 

Esta demanda é genuína. Se considerarmos que um curso PDC encoraja as 
pessoas a agirem com a ética da permacultura, que construam seus espaços 
permanentes, que ajam com visão holística e sistêmica e que se disponham a  utilizar 
toda a bagagem de conhecimentos disponíveis na cultura local mais o que e útil no 
saber científico e técnico moderno; não é de se estranhar que o peso da 
responsabilidade mais as dúvidas lógicas que se apresentam ante o novo, ante a 
mudança, façam surgir a pergunta “Como começar?. 

Esta iniciativa pretende dar um encaminhamento aos anseios de ver as ações 
na prática, levando aos permacultores pelo caminho das realizações concretas e 
criando um novo ânimo, que poderia ser representada pela simples resposta: 

E só fazer! 
Por achar que a sustentabilidade dos nossos empreendimentos e a 

permanência do ser humano no planeta começa por ter uma moradia digna, 
alimentação sadia e emissão zero de efluentes desenvolvemos este curso que 
prioriza e propõe a construção da Zona 1 como o espaço central e de máxima 
dedicação (no que se refere a aplicação de energias e expectativas pessoais). Este 
espaço deve garantir a maximização da qualidade de vida, para logo estruturar o 
espaço integral (zonas 2,3,4 e 5) para o desenvolvimento familiar.  

Esperamos que este curso seja o ponta pé inicial e que encoraje nossos 
parceiros nesta empreitada, para construirmos uma alternativa de mundo melhor, 
de uma vida sustentável em que predominem a parceria e a cooperação. 

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. Este material foi elaborado por cada um dos instrutores 
na forma de coletânea, não tendo assim um estilo único, e sim a personalidade e 
pessoalidade da equipe do IPAB.     

Jorge Roberto Timmemann 
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COMPOSTAGEM 
Jaime Roberto Rodrigues 

  
A reciclagem do lixo tanto pode ser aplicada aos resíduos inertes (plásticos, 

vidros, metais, etc.) como aos resíduos orgânicos (restos de frutas, legumes e de 
alimentos em geral, folhas, gramas, etc). 

A forma mais eficiente de reciclagem dos resíduos orgânicos é por intermédio de 
processos de compostagem. 

Cerca de 65% do lixo urbano domiciliar produzido no país é constituído de 
matéria orgânica. 

O termo matéria orgânica ou resíduo orgânico é dado a todos os compostos de 
carbono suscetível de degradação. 

O termo degradação ou biodegradação dos resíduos orgânicos diz respeito à 
decomposição desses resíduos por microorganismos. Essa decomposição é mais ou 
menos rápida, em função, tanto  da característica do resíduo orgânico, como as 
condições climáticas do local. 

A compostagem é definida como um processo biológico aeróbio e controlado de 
tratamento e estabilização de resíduos orgânicos para a produção de húmus. 

O processo de compostagem é desenvolvido por uma população diversificada 
de microrganismos e envolve necessariamente duas fases distintas, sendo a primeira 
de degradação ativa (necessariamente termofílica) e a segunda de maturação ou cura. 
Na fase de degradação ativa, a temperatura deve ser controlada a valores termofílicos, 
na faixa de 45 a 65 oC. Já na fase de maturação ou cura, na qual ocorre a humificação 
da matéria orgânica previamente estabilizada na primeira fase, a temperatura do 
processo deve permanecer na faixa mesofílica, ou seja, menor que 45 oC. 

A compostagem de baixo custo envolve processos simplificados e é feita em 
pátios onde o material a ser compostado é disposto em montes de forma cônica, 
denominados “pilhas de compostagem”, ou em montes de forma prismática, com seção 
reta aproximadamente triangular, denominados “leiras de compostagem”: 
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Toda essa massa heterogênea de resíduos orgânicos pode ser tratada e transformada 
em fertilizante orgânico para uso agrícola, eliminando, dessa forma, os vários 
problemas ambientais, e sanitários associados a eles, contribuindo decisivamente para 
a melhoria da qualidade de vida da população. 

Pilha de Compostagem e seu funcionamento. Ilustração de Hatsi Rio Apa, do Livro Hortas Escolares, 
2002, Secretaria do Estado da Educação - SED. 
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CRIAÇÃO DE MINHOCAS 
Jaime Roberto Rodrigues 

A  minhocultura é usada como um estrutura de apoio dentro da propriedade 
rural,  através da produção de húmus para hortaliças e/ou recuperação de áreas 
degradadas.  

A escolha do local para instalação do minhocário deve ser de preferência em 
áreas planas, evitando baixadas devido ao encharcamento. O tamanho deve ser 
proporcional às necessidades e ampliações futuras, próximo de água e da matéria 
prima (esterco, resíduos orgânicos e restos culturais). Esta proximidade visa facilitar e 
racionalizar o uso tanto do seu produto (húmus), como o seu abastecimento (esterco e 
água). 

A construção dos canteiros de criação deve ter medidas internas de 1 metro de 
largura por 40 centímetros de altura e comprimento variável, as paredes do canteiro 
podem ser construídos de materiais diversos e os mais simples possível: 
bambu ,blocos de cimento, tijolos, tábuas, placas, etc. 

O piso interno pode ser de terra batida ou revestido por uma camada de 
cimento, devendo-se observar certa declividade para o recolhimento do chorume, outro 
sub-produto do minhocário. 

Dentre os principais predadores, que nos obriga uma verificação diária nos 
canteiros, estão as formigas; as aves como galinhas, patos, gansos;  ratos e sapos. 

Na alimentação suplementar do canteiro de humificação são utilizados  restos 
vegetais e frutas estragadas. 

CCIICCLLOO  DDEE  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  DDEE  UUMM  CCAANNTTEEIIRROO  DDEE  1100mm22  
Ciclo de produção   

Atividade Tempo dias Tempo H/h 
1- Carregar canteiro XXX 4 
2- Introdução XXX 2 
3- Humificação 30/45 - 
4- Desdobra 10 2 
5- Descarregar canteiro X 4 
6- Perda umidade 10 - 
7- Peneirar  X 20 
8- Atividades diárias X 15 
TOTAIS 50/65 47 

 

PPRREEEENNCCHHIIMMEENNTTOO  DDOO  CCAANNTTEEIIRROO..  
Uma vez construídos os canteiros, passamos á fase seguinte e vamos 

preencher com um substrato formado de matéria orgânica rica em nitrogênio, com boas 
proporções de celulose (capins, restos culturais, etc..) e carboidratos (açúcares). 
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Uma vez preenchidos os canteiros com substrato, passamos á fase 
seguinte, introdução das minhocas. 

Diariamente controlamos a temperatura, umidade, aeração e drenagem, além do 
controle preventivo contra predadores. 

 

HHUUMMIIFFIICCAAÇÇÃÃOO::  
Fase que se caracteriza pelo trabalho das minhocas que nos próximos 30/45 

dias irão humificar o substrato colocado nos canteiros. 

 

DDEESSDDOOBBRRAA::  
Fase que se caracteriza pela separação das minhocas do húmus produzido, 

decorridos 45 dias da introdução das minhocas no canteiro. 
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HORTA MANDALA 
Jaime Roberto Rodrigues 

Partindo da idéia de um círculo, e dos padrões derivados deste, os 
Permacultores criam muitas novas formas para canteiros criativos. 

O diâmetro do canteiro é proporcional ao alcance do braço. Deve ser confortável  
para o usuário. 

As vantagens de 
canteiros circulares são: 

- O círculo oferece a maior 
área interna útil em relação 
ao menor perímetro. 

- Círculos com buracos de 
fechadura permitem a 
combinação entre si para 
formar um arranjo com o 
mínimo de espaço não 
produtivo e distancias 
menores ao caminhar. 

- O círculo é uma forma 
mais adaptável aos efeitos 
das forças naturais, além 
de ser mais bonito. 

Uma horta mandala 
é bem simples de se 

construir. Iniciamos pelo centro. 

1. É necessário um centro circular de um metro e meio. Este espaço pode ser 
ocupado por um círculo de bananeiras, um jardim ou qualquer elemento útil. 

2. Em volta deste círculo central marque mais um círculo com uma largura de 
meio metro a mais. 

3. Agora marque simetricamente seis ou sete partes de acesso aos canteiros. 

Um destes pontos será a entrada para a mandala, os demais formam buracos de 
fechadura. 

4. Finalmente marque os círculos à volta dos acessos. Isto formará a sua área de 
plantio anual. Enquanto que o perímetro poderá ser ocupado com plantas protetoras, 
leguminosas, medicinais, etc... 

Pode-se utilizar pedaços de barbante para marcar os círculos. 

Canteiro em formato de fechadura. Ilustração de Hatsi Rio Apa, do 
Livro Hortas Escolares, 2002, Secretaria do Estado da Educação - 
SED. 
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5. Uma vez marcados os espaços (canteiros, caminhos, perímetro, 
etc...), os caminhos devem ser escavados, uns vinte centímetros de profundidade e a 
nível; a terra é depositada nos canteiros. Assim facilita-se a drenagem da área. 

Os caminhos serão preenchidos com serragem, cascas de arroz, ou outra 
palhada disponível. Após seis meses tornam-se adubo, que novamente pode ser 
jogado sobre os canteiros sendo substituído por serragem ou casca de arroz novas. 

É claro que a forma da horta não garante seu sucesso. São necessárias 
medidas orgânicas de manutenção. Plantios de cobertura, adubação verde, 
compostagem, plantas protetoras e cobertura morta para solo descoberto “mulch”. 
Estas medidas gerais são fundamentais para o desenvolvimento de um cultivo. 

No caso de utilizar-se de um galinheiro móvel, muitas destas atividades serão 
realizadas naturalmente pelas galinhas (limpeza, adubação, etc...). 

 

Horta em Formato de Mandala. Ilustração de Hatsi Rio Apa, do Livro Hortas Escolares, 2002, 
Secretaria do Estado da Educação - SED. 
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ESPIRAL DE ERVAS 
Jaime Roberto Rodrigues 

Uma espiral de ervas é simples de fazer, bonita  e pode ser importante no seu 
jardim. Veja aqui algumas dicas de como fazer. Ela acomoda todas as ervas básicas, 
tornando o acesso fácil. O padrão espiralado, muito comum na natureza, é reproduzido 
neste pequeno monte de terra, contemplando aspectos como diversidade, consórcios, 
efeito de bordas, microclimas e drenagem.  

Com aproximadamente 1,6 metros de diâmetro na base e altura de 1 a 1,3 
metro, este canteiro oferece inúmeras possibilidades para o enriquecimento da dieta 
familiar. 

É importante que você conheça as espécies que pretende cultivar e suas 
necessidades. Desta forma, você poderá escolher o local mais apropriado para as 
plantas de acordo com o microclima dentro do espiral. 

Os materiais necessário para a construção de um espiral de ervas são: 
Pedras, tijolos, estacas de madeiras ou bambu, entulho, solo, composto, mudas e 
cobertura morta “mulch”. 

 

 

Espiral de Ervas. Ilustração de Hatsi Rio Apa, do Livro Hortas Escolares, 2002, Secretaria do Estado 
da Educação - SED. 
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A construção é simples e rápida: 

1. Escolha um local nivelado, tão próximo possível da porta de sua cozinha. 
2. Misture terra e composto até obter um solo rico, com cor e cheiro atraentes 

para minhocas e plantas. 
3. Desenhe um círculo no chão sem fechá-lo, com mais ou menos 1,6 metro 

de diâmetro. 
4. Empilhe pedras, tijolos, etc, fazendo a estrutura vertical da sua espiral. 
5. Os espaços entre as camadas da sua estrutura servirão de abrigo para 

predadores e polinizadores, portanto evite utilizar cimento. 
6. Coloque no fundo da espiral telhas ou tijolos quebrados, para ajudar na 

drenagem. 
7. Coloque o solo que você preparou dentro da estrutura. Encher bem. Ponha 

composto na última camada. 
8. Agora chegou a hora de plantar! Plante nos locais secos e ensolarados as 

ervas. 
O mulch ou palhada são fundamentais, dando cobertura ao solo. Ele mantém a 

temperatura do solo constante, protege contra impacto dos pingos d´água, retém 
umidade, ativa a microvida benéfica e disponibiliza nutrientes, além de servir como 
barreira para os insetos mais famintos como as formigas saúvas. Não esqueça de 
regar sempre sua espiral. 

Espiral de ervas construido em Canta Galo-PR. 

Escola Rural MST (outubro 2000)

Fotos: Jorge Timmermann 



Curso de Construções Alternativas – Construção da Zona 1 

 

13 

FOGÃO A LENHA 
Remi Beckhauser 

E indiscutível, já sabemos que cada elemento de uma propriedade permacultural 
desempenha varias funções. Vamos relatar algumas funções de um fogão a lenha, feito 
de tijolos: 

- Fazer comida , alimentação da família. 

- Aquecer água: pia, chuveiro, tanque de lavar roupa... 

- Aquecimento da casa, conforto. 

Podemos ainda acoplar ao fogão uma unidade para desidratar frutas, plantas 
medicinais, temperos, erva mate, etc. 

E facilmente poderíamos achar outras funções mais, de acordo com as 
necessidades e gostos. Estou por exemplo, escrevendo este texto sentado ao lado de 
um destes fogões, a água do chimarrão que estou tomando está na parte da chapa que 
mantém a temperatura ideal de chimarrão, é trabalho meu também cuidar do almoço 
no fogão, que na verdade não dá trabalho nenhum, com a prática você coloca a panela 
no ponto da chapa com a temperatura ideal para o cozimento da comida que tem na 
panela. 

Ah! uma pergunta: Quem nunca deixou o arroz queimar, cozinhando no fogão a 
gás?Vou agora elogiar Celene, minha esposa, nunca vi o arroz queimado, sem contar o 
sabor da comida. Celene para disfarçar diz que basta não deixar faltar lenha, outra vez 
estou tranqüilo, lenha é barata, tem na propriedade e o consumo de um fogão não é 
grande. O trabalho de botar lenha para um mês é de meia manhã, só lembrando que 
vai ter feijão no almoço. Não posso dizer o que é mais barato: lenha ou gás, há muito 
tempo não compramos mais gás.  

Fiz o fogo no fogão ainda bem cedo e será mantido o dia todo, mas não importa 
o resultado, também faremos bananas desidratadas na estufa acoplada ao fogão. È 
indispensável ter um fogão a lenha, ainda mais se ele for de tijolos, dura muito tempo, 
se bem feito, digamos 100 anos, mesmo à noite quando o fogo apaga, o fogão mantém 
o ambiente aquecido pois é uma grande massa aquecida e liberando calor. 

Não sou muito bom para escrever, mas garanto: Fogão a lenha de tijolos, é 
muito bom. 

Para a Construção do Fogão, devem ser usados Tijolos maciços. 

A continuação temos alguns desenhos de um fogão com circulação de ar quente 
em circuito fechado e inverso, ao redor do forno. 
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Detalhe Rodapé 8 
cm altura x 6 cm 
largura 

Forninho 

Espaço entre Forno 
e Chapa = 7 cm 

Dilatador 

Suporte p/ 
Lenha 60x60 cm

Entrada da 
Lenha 25 cm 
largura 

Chapa 

Vista Lateral 

Parede 

Chaminé 

Suporte p/ 
Lenha 
60x60 cm 

Forninho 

Espaço p/
beiral 15-18
cm 

Chapa 

Entrada da 
Lenha 25 cm 
largura 

Espaço p/ 
Dilatação da 
chapa 0,5 cm 

Vista Superior 
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Chaminé 

Parede 

Espaço p/ Lenha: 
18cm x >35 cm Espaços 

acima e ao
lado do
Forno: 7 cm 

Apoio da Chapa: 
3-4 cm 

Passagem inferior da Fumaça: 
Declividade 5-6%, Altura de 11 cm 

Corte Vertical Lateral 

Chaminé: 
13x13 cm com 
altura de 3 m 
no mínimo 

Passagem inferior p/ 
fumaça: largura 12 cm 

Forno, e 
Suporte para 
Forno = 5cm 

Passagem lateral 
da Fumaça = 7 cm 

Corte Horizontal (vista superior) 
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Passo a passo do fogão a lenha construído por Remi 
Beckhauser na propriedade de Rui Ortiz, São José do Cerrito 

(maio 2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Jorge R. Timmermann, John Paglione. 
Elaboração: Marcos Marques, Jorge Timmermann. 

(Foto 1) 
(Foto 2) (Foto 3) 

(Foto4) (Foto 5) (Foto 6) 

(Foto 7) (Foto 8) (Foto 9) 

(Foto 10) (Foto 11) 

(Foto 12) 
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CISTERNA DE FERROCIMENTO 

Pedro Marcos Ortiz. 

O uso do ferro cimento é uma alternativa prática e rápida que possibilita a 
construção de vários itens como silos, telhas, calhas, caixas de água e outros. A 
técnica é a base de uma argamassa constituída de cimento e areia cobrindo um 
aramado de vagalhões finos e tela metálica (pinteiro) totalmente amoldável. 

A zona 1 é a área mais intensiva de trabalho e provedora da maioria das 
necessidades da família, por isto necessita muitas vezes de bons reservatórios de 
água. 

Nessa demanda é que vamos propor o ferrocimento para construção da cisterna 
ou caixa de água, já que esta apresenta as qualidades de resistência, é opaca a luz e 
com um bom fechamento nos garante a manutenção da qualidade da água por longos 
períodos de tempo. 

Veja algumas observações antes de iniciar a construção: 

• Devemos analisar a área do telhado (área de captação de água); 
• Quanto chove em nossa região (potencial de volumen de água para o reservatorio); 
• Tipo de telha existente, evitando as de amianto (Eternit, Brasilit e similares); 
• Quantidade de água que necessita (demanda familiar); 
• Dimensionamento do volume da cisterna. 
 
Vejamos um exemplo: 
• Área do telhado 120 m2 
• Quantidade de chuva 100mm/ mês 

Considerando que 1mm de chuva em 1m2 de telhado é igual 1 litro, logo 
teremos disponível no mês 12.000 litros para ser armazenado. 

Então projetamos uma cisterna com capacidade de armazenar 12m3 (1m3 = 
1000litros), tendo assim 400 litros disponível por dia. 

 
Para facilitar o dimensionamento das cisternas use a tabela abaixo. 

Capacidade dos Reservatórios cilíndricos 
 

Altura da 
peça 

Diâmetro  
da base 

 
 

0,50 m 

 
 

1,00 m 

 
 

1,50 m 

 
 

2,10 m 

1,00 m. 400 litros 800 litros 1.200 litros 1.600 litros 
1,50 m. 900 litros 1.800 litros 2.600 litros 5.700 litros 
2,00 m. 1.600 litros 3.100 litros 4.700 litros 6.600 litros 
2,50 m. 2.500 litros 4.900 litros 7.400 litros 10.300 litros 
3,00 m. 3.500 litros 7.000 litros 10.600 litros 14.800 litros 
3,50 m. 4.800 litros 9.600 litros 14.400 litros 20.200 litros 
4,00 m. 6.300 litros 12.600 litros 18.800 litros 26.400 litros 
4,50 m. 8.000 litros 15.900 litros 23.800 litros 33.400 litros 
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Vamos à execução: 

1) Prepara piso concreto magro onde vai construir a caixa. (foto 1) 
2) Montagem do aramado. (Foto 2) 
 
Pela disponibilidade hoje existente prefere-se as telas soldadas (dimensão 2 x 3m com 

malha 10 x  10cm, ferro 4,2mm CA 60) onde ganha-se muito tempo. 
Monta-se o cilindro de acordo com as dimensões já com o fundo com o mesmo 

material. (Veja figura 1).  

 
 
3) Prepara o aramado superior no tamanho do cilindro com uma boa inclinação, no 

fechamento preveja uma entrada central para construção e manutenção. (Foto 3) 
4) Junta-se o cilindro com a parte superior dando o formato da cisterna. (Foto 4) 
5) Coloca-se por fora a tela de pinto (malha 1,2 cm) para receber a massa, menos no 

fundo que não é necessário, então construímos uma gaiola. Usa-se uma técnica de 
amarrar a tela para evitar bolsões entre as telas melhorando o reboco com a 
argamassa (veja  figura 2). 

 
6) Reboco com argamassa.  

TRAÇO DO FERROCIMENTO 
Traço p/ peças de pequeno porte Rendimento por saco de cimento 

1 saco de cimento 
4 latas de areia média 
1 lata de água 

  
4m2 de paredes (com 2,5 cm de espessura 

média)  
 

Figura 1 

Figura 2 
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7) Aplicação da argamassa (foto 5) 
 
Veja figuras 3 e 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Nessa hora se define a colocação das ligações hidráulicas, flanges para 

torneiras, entrada da água do telhado, saída para bomba submersa se for o caso e 
outras.  

 
 

8) Rebocos de acabamento, usa-se argamassa com areia média ou fina no mesmo 
traço utilizado antes. Fazendo o reboco interno e externo, com objetivo de corrigir 
fissuras, aramado exposto e acabamento. A parede pronta atinge entre 2 à 3cm de 
espessura. (Foto 6) 

 
9) Cura, as peças em ferrocimento devem permanecer úmidas nos primeiros três dias, 

sendo molhadas três vezes/dia e em seguida completando a mesma com água no caso 
de cisternas. 

                           

Agora é só elaborar um bom design e utilizar mais este 
elemento provendo sua necessidade de armazenamento de 
água. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Figura 4 
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 Caixa de água construida na APAE, São José do Cerrito 
(outubro 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Foto 1) (Foto 2) 

(Foto 3) 

(Foto 4) 

(Foto 5) 

(Foto 6) 

Fotos: Jorge R. Timmermann, Pedro Marcos Ortiz. 
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AQUECEDOR DE ÁGUA SOLAR 

 
Jorge Roberto Timmermann 

 
Neste modelo para o aquecimento de água domiciliar se aproveita o material 

reciclado (garrafas pet) para construir, junto a outros materiais fáceis de conseguir e 
baratos (como cano de polietileno e pequenas peças de encaixe) num sistema eficiente 
de baixa relação custo beneficio.  

 
Dimensões: 5 m² de coletor solar e um reservatório de água quente de 100 litros. 
 

Materiais: 
• Cano polietileno ½ polegada (30 m.) 
• Cano polietileno 1 polegada (3 m.) 
• Cano PVC 2 polegadas (6 m.) 
• Luva ½ polegada roscada (32 

unidades.) 
• Garrafas PET (90 unidades.) 
• Redução 2 x 1 polegada (2 unidades) 
• Flange ½ polegada (2 unidades.) 
• Flange 1 polegada (2 unidade.) 

• Curva ½ polegada (4 unidades.) 
• Curva 1 polegada (4 unidades.) 
• Caps 2 polegadas (2 unidades.) 
• Boiler (ferro ou plástico de 100 litros) 
• Caixa de madeira. 
• Serragem ou casca de arroz  (0,25 m³) 
• Fita veda rosca. 
• Câmara de pneu. 

 
Ferramentas: 
• Serra p/ metais. 
• Macho rosca ½ polegada. 
• Trena.  

• Broca de ½ polegada, madeira. 
• Maçarico gas. 
• Furadeira. 

 
Construção: 
1. Montar os distribuidores de água fria e quente com o cano de PVC de 2 polegadas 

(Foto 1) 
• Furar o cano com a broca de ½ polegada a distância certa (dependendo da 

disposição do telhado). (Foto 2) 
• Fazer a rosca nos furos.  (Foto 3) 
• Atarraxar as luvas de ½ polegada. (Foto 4) 
• Colocar as reduções e os caps vedados e colados nos extremos. (Foto 7, 8) 

2. Furar o fundo das garrafas pet e atarraxá-las uma após a outra, gerando uma 
coluna de garrafas. (Foto 9, 10). 

3. Passar o cano de  polietileno ½ polegada pelos gargalos em série. (Foto 11) 
4. Ligar as colunas de PET encaixando os canos de polietileno aos distribuidores de 

água fria e quente, vedar e reforçar com tiras de borracha (câmara de pneu). 
5. Preparar os furos do boiler, dois para água quente e dois para água fria. (Foto 12) 
6. Conectar no boiler os flanges respectivos (um de ½ polegada e um de 1 polegada 

para água fria e para água quente). 
7. Ligar os canos do coletor e da rede no boiler. 



Instituto de Permacultura Austro Brasileiro - IPAB 22 

Aquecedor de água solar, São José do Cerrito. 
Novembro de 2001 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 12 Foto 11

Foto 9 Foto 10 

Materiais: 
• Cano 2 p’ 
• Cano 1 p’ 
• Luva rosca ½ p’ 
• Redução 1 p’ 
• Fita veda rosca 
• Caps 
• Adesivo PVC 
• Broca ½ p’ 
• Macho rosca ½ p’ 

Foto 2 Foto 3 Foto 4 

Foto 7 

Foto 8 

Fotos: Jorge R. Timmermann 
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PAREDE DE SUPER ADOBE 
                                             Marcos Marques 

MATERIAIS FERRAMENTAS 
 
• PEDRA/BRITA 
• AREIA 
• CIMENTO 
• ARAME FARPADO 
• SACO POLIETILENO EM ROLO OU 

UNIDADE 
• BARRO / SOLO 

 

 
• PENEIRA 
• PÁ 
• ENXADA 
• BALDE 20 LITROS SEM FUNDO 
• PILÃO 
• ALICATE DE CORTE 
• CARRINHO DE MÃO 

 
 

1. ABRIR UMA VALA DE 20 CM DE PROFUNDIDADE DA LARGURA DO SACO 
E APILOAR O FUNDO (FOTO 1) 

2. ENCHER A VALA COM BRITA/ PEDRA E APILOAR. (FOTO 2) 
3. COLOCAR O SACO NO LUGAR , ENCHER COM A MISTURA (1) E APILOAR. 

(FOTO 3, 3A) 
4. COLOCAR POR CIMA DUAS LINHAS DE ARAME FARPADO. (FOTO 4) 
5. REALIZAR O MESMO PROCEDIMENTO ATE CHEGAR ACIMA DA ALTURA 

DO BALDRAME.  
6. ACIMA DO BALDRAME REALIZAR O MESMO PROCEDIMENTO, COM 

ALTERAÇÃO DA MISTURA(2): ENCHER O SACO, APILOAR E COLOCAR 
ARAMES ATE CHEGAR NA ALTURA DESEJADA SEM ESQUECER DE 
DEIXAR REFORÇOS E ESPERAS PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE 
ABERTURAS. (FOTO 5, 6). 

 
 

MISTURA 1 – CONSISTÊNCIA DE FAROFA SECA. 
9 AREIA 
1 CIMENTO 
1 BRITA 

MISTURA 2 – MISTURA SEM PEDRAS PARA NÃO RASGAR O SACO. 
SOLO, MATERIAL DO TERRENO 

• O ENCHIMENTO DOS SACOS REALIZA-SE UTILIZANDO O BALDE DE 20 
LITROS SEM FUNDO. 

• APILOAR POR CIMA E TAMBÉM PELAS LATERAIS, PARA O 
ACABAMENTO DAS FACES DA PAREDE. 
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Construção de uma parede de super adobe. 
IPEC – julho de 2002. E IPEP – outubro 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FOTO 1 

FOTO 2 

FOTO 3 

FOTO 4 

FOTO 3A 

FOTO 5 

FOTO 6 

Fotos: Marcos Marques, Jorge Timmermann 
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REBOCO NATURAL (Sem uso de cimento) 
Marcos Marques 

MATERIAIS (Foto 1) FERRAMENTAS 
 
BARRO  (4 AREIA + 1 ARGILA ) 
PALHA SECA 
ESTRUME FRESCO 
 
OPCIONAIS 
POLVILHO 
ÓLEO QUEIMADO 
 

 
MASSERA 
COLHER DE PEDREIRO 
ESPONJA 
CARRINHO DE MÃO 
PÁ 
ENXADA. 

 

 
CHAPISCAR A PAREDE COM UMA MISTURA(1)  DE BARRO E ÁGUA , DE 
CONSISTÊNCIA PASTOSA QUE PERMITA SUA APLICAÇÃO COM A MÃO. 
DEIXAR SECAR (Foto 2) 
 
SE A PAREDE FOR IRREGULAR , EMPARELHAR COM UMA MISTURA (2)  
DE BARRO , ÁGUA E PALHA , MAIS CONSISTENTE QUE O CHAPISCO . 
MOLHAR  PREVIAMENTE  A SUPERFÍCIE  E APLICAR COM A MÃO. 
DEIXAR SECAR. 
 
FAZER O ACABAMENTO COM UMA MISTURA(3)  DE BARRO E ESTERCO. 
MOLHAR PREVIAMENTE A SUPERFÍCIE E APLICAR COM COLHER DE 
PEDREIRO. (Foto 3, 4) 
DEIXAR ENXUGAR UM POUCO E PASSAR ESPONJA ÚMIDA. (Foto 5) 

 

 
MISTURA 1 
1 PARTE BARRO 
ÁGUA ATE OBTER CONSISTÊNCIA PASTOSA 
MISTURA 2 
3 PARTES DE BARRO 
1 PARTE DE PALHA 
ÁGUA 
MISTURA 3 
1 PARTE DE BARRO 
1 PARTE DE ESTRUME 
ÁGUA 
OBS:  PARA REBOCO EXTERNO PODE-SE ADICIONAR ÓLEO QUEIMADO 
           PARA REBOCO INTERNO  PODE-SE  ADICIONAR POLVILHO. 
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          Reboco natural em Florianópolis  
(Klimata e Grupo de Permacultores urbanos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Foto 4 Foto 5 

Reboco natural em painel de serragem. 
IPEC 2002 

Reboco natural sobre cob. 
IPEC 2002 

Foto 2 Foto 1 Foto 3 

Fotos: Marcos Marques 
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TTRRAATTAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSGGOOTTOOSS  

JJoorrggee   RRoobbeerr tt oo   TT iimm mm eerrmm aannnn   
PPeeddrroo   MMaarr ccooss   OOrr tt ii zz   

Devemos diferenciar entre dois tipos de ef luentes domicil iares: 

• Águas cinzas:  aquelas que só carregam sabão -de preferência 
neutro – e sujeira. Exemplo a água da pia, chuveiro, tanque, lava 
roupas, etc.  

• Águas pretas: aquelas que estão contaminadas com dejetos 
animais, inclusive humano, contendo patógenos. Exemplo o vaso 
sanitário. 

As águas cinzas são de tratamento simples. É só permitir a sua 
infiltração no solo, de preferência em relação a plantas que a 
absorvam e evaporem. O círculo de bananeiras é o exemplo 

típico. 

 
 
Ferramentas: 

• Pá,  
• Cavadeira, 
• Enxada; 

• Carrinho de mão; 
• Trena. 

Materiais: 
• Canos; 
• Troncos; 

• Mudas das plantas evaporadoras. 
• Sementes de adubação verde. 

 
As dimensões  variam com o volume de água a processar. Em média o volume 

aconselhado é de aproximadamente 1 m3. 

CONSTRUÇÃO 
1- Abertura de um buraco de 1 m3 , com profundidade de 1 a 1,2 m com 

bordas salientes tipo formigueiro. 
2- Encher o buraco com troncos deixando espaços para receber a água a 

ser tratada. 
3- Planta-se as plantas nas bordas e liga o esgoto dos locais citados acima. 
4- Caso haja excedente de água constrói outros círculos na seqüência. 

 
 
 
 
 
 

Nível 
de 

solo 

Bordas 
do poço 

Poço de 
1 m3 

(mínimo) 

Lenha

Matéria 
Orgânica 
(Poda) 

Húmus 

Bananeira 

CÍRCULO DE BANANEIRAS 
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As águas pretas - resultantes de banheiros hidráulicos – precisam de 
um tratamento mais apurado.  

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 Este é um sistema fechado (sem infiltração no solo) de evapotranspiração, 
utilizando plantas no processo. 

O dimensionamento é de aproximadamente  2 m3  / pessoa. 

Materiais: 
• Material poroso tipo tijolo ou 

telha quebrados, ou entulhos de 
obra; 

• Pedra brita; 

• Areias, fina e média; 
• Pneus velhos de automóvel; 
• Cimento e tela plástica 
• Terra. 

Ferramentas: 
• Pá,  
• cavadeira; 
• Carrinho de mão; 

• Picareta, 
• Trena 
• Colher de pedreiro 

Procedimento: (figuras 1, 2) 
1. Escava-se um buraco, tendo como profundidade mínima um metro. E as 

demais dimensões proporcional ao número de pessoas que usaram o 
sistema a ser construído. (Foto 1) 

2. Impermeabilização do buraco com cimento e tela plástica. (Foto 2) 
3. Construção do leito filtrante de acordo com a figura 2. (Fotos 3,4,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cano 
furado de 

40 cm Cano de 
esgoto 

PVC-10 cm 

Terra 
Areias 

Caco de 
cerâmica 
ou tijolo

1 m.

Nivel de Piso

Espaço de 
Fermentação 

anaeróbia 

Ladrão 

Brita 

Figura 2 

Vista frontal 

4 m. 

2 m. 

1 m. Cano furado  

Figura 1 
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Construção de uma bacia de evapo-transpiração. 
Comunidade Patriarca São José, Florianópolis. 

 junho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3

Foto 4 

Foto 5 
Fotos Jorge Roberto Timmermann 
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BANHEIRO SECO (Compostável) 
Pedro Marcos Ortiz 

Jorge R. Timmermann 
 
É um sistema integrado de uso e tratamento dos resíduos humanos (fezes, urina 

e papel higiênico) sem consumo de água. Funciona através de uma câmara isolada e 
impermeável que evita a contaminação, nela se misturam os resíduos com serragem 
promovendo a compostagem seca  e a  reintegração do excedente (em forma de 
composto) ao ambiente. 

Materiais: 
• Areia fina, areia média; 
• Tijolos e telhas de barro; 
• Brita e lascão; 
• Cimento e cal; 
• Madeiras; 

 
• Portas de ferro e chapas 

galvanizadas; 
• Canos para chaminé; 
• Canos PVC e mictório. 

Ferramentas: 
• Colher de pedreiro,  
• Nível de pedreiro, 
• prumo, 
• colher de pedreiro; 

• Pá,  
• enxada  
• carrinho de mão; 
• trena, 
• desempenadeira. 

CONSTRUÇÃO: 
1. Escolha de local, se possível com um desnível de 1 à 2 m, isto favorece a 

construção da rampa que será também o apoio da construção. Declividade da 
rampa 45º. (Foto 1) 

2. Construção das duas câmaras de uso alternado, cada 6 meses, com um volume 
mínimo de 1 m3 cada uma. (Foto 2) 

3. Levantar alvenaria de tijolo. (Foto 2) 
4. Montado o banheiro faz-se a bancada com dois acentos de acordo com as 

câmaras. (Foto 3)  
5. Instalação do mictório, para uso masculino, a urina é tratada junto com a água do 

lavatório em um círculo de bananeiras. 
6. Fechamento e vedação do sistema (Foto 4): 

• Colocação das chapas que fecham a parte superior das câmaras, isto é para o 
isolamento,  aquecimento e ventilação (o funcionamento do sistema é por 
convecção de ar quente).  

• Colocação das portas de inspeção das câmaras. 
• Instalação da chaminé para saída dos gases e/ou ar quente, observe o detalhe 

da saída em forma de H (agá).   
Obs.: Toda as instalações devem ser muito bem vedadas, evitando a entrada de 
correntes de ar. 

7. Em quanto as dimensões e materiais a serem usados na parte superior (sala do 
banheiro) fica a critério do construtor e na opção dos materiais disponíveis.  

Recomenda-se utilizar 6 meses uma câmara e logo passar para a outra, mais 6 meses 
e poderá ser retirado o material da primeira câmara, este já terá um ano de 
compostagem no deposito. Agora pode ser encaminhado para o minhocário onde será 
transformado em húmus e utilizado como adubo natural nos cultivos.         
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  Banheiros Secos, São José do Cerrito e Sta Rosa de Lima (SC) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 

Foto 2 

Foto3 Foto 4 
Fotos: Jorge R. Timmermann, Pedro M. Ortiz 

Perspectiva 

Portas para 
Inspeção 

Chapa ferro (preta) 

Alvenaria 

Rampa Concreto 

2,00 m. 

Piso do banheiro 

Chaminé 

(chapa

2,50 m. 1,00 m. 

2,50 m. 


