
Introdução a Àgua
Àgua é outro tema de grande

importância. Vale alguns cursos
universitários. Mas aqui estudare-
mos em um ńıvel básico.

Em permacultura e em nossa
vida, encontramos e usamos água
nas mais diversas formas, que, por
conveniência classificamos por co-
res. Claro que a água está sem-
pre em movimento, e muda sua
forma com facilidade. Vamos es-
tudar brevemente as cinco cores da
água, e depois vocc poderá desen-
volver uma experiência ou experi-
mento considerando um tipo delas.

* Água Azul definimos com a
água liquida e limpa. É a água da
chuva, dos rios, lagos e mar. A água
que usamos para banho, preparar

alimentação, fazer limpeza e tratar dos animais.

* Água Verde é a água encontrada no solo e usada pelas plantas para manu-
tenção da vida.

* Água Cinza é a água oriunda de limpeza de utenśılios de cozinha, banho,
lavagem de roupa, carro, preparação de alimentos, é o reuso dessa água.

* Água Preta - É a água oriunda dos vasos sanitários.

* Água Amarela - É aquela contaminada por medicamentos.



Agua Azul

.

Essa é a água em sua forma natural, como a conhecemos. Limpa, para beber e
lavar. Precisamos pensar nela considerando três funções, coleta, armazenamento,
e uso com eficiência e respeito.

em escala doméstica, é comum a coleta de água dos tetos e seu armazenamento
em cisternas de plástico, ferrocimento ou placas de concreto. Mas a água da chuva
pode ser coletada também outros locais além dos tetos como ruas, estacionamentos
e superf́ıcies impermeabilizadas. Para manter a agua bem limpa, é importante que
o primeiro parte de cada chuva não sera coletada. A cisterna precisa ser fechada
para que nim insetos, nim animais nim luz entrara. A cisterna deve ser vazada e
limpada cada 5 a 8 anos.
Para calcular o tamanho sua cisterna, multipla a area do teto coletando a chuva
(em metros quadrados) por a pluvizidade anual (em mililitros) por 0.80 (para in-
cluir perdas). Isso é a volumen que pode captar em um ano. Mas voçe vai continuar
usar ela, e captar mais. Em climas com chuva distribuida durante o ano, calcula
o volumen captado na 4 mezes menos chuvosas. Por climas secas com distribuição
eratica, calcular quantos mezes da epoca seca por seu taxa de uso.

Na escala maior, podemos construir acudes e represas. Isso é uma tema mais
tecnica, e normalmente deixamos por pessoas mais experientes na tema.



Agua Verde

.

Quase toda a agricultura do mundo é agricultura da chuva. Agricultura que de-
pende nas chuvas em tempos certos - por isso mudanças climaticas é uma ameação
tão serio por nossa segurança alimentar.

Mesmo que a chuva é tão importante por nosso alimentação, existe pouco
interesse ou tecnologia ligada o manejo desse agua.

Existe varias tecnicas para auxiliar/optimizar a inflitração da agua da chuva.
Nossa responsibilidade é infiltrar toda a aga da chuva que recebemos. Tecnicas
inclui:-

Swales
São diques ou vales construidas a
curva do conturna (examente hori-
zontal) para que a agua da chuva
coleta e infiltra. Swales podem ser
pequenas linhas em quintais locais,
ou estruturas que correm por kilo-
metros em paisagems maiores. A
curso do nivel podem ser marcada
por teodolita, nivel, linha da agua
ou ate pé de galinha. Os swales.
sendo horizontal, nao permite que a
agua corre, ela fica tranquila e pe-
netra o solo. O swale deve ser o

tamanho que na chuva mais forte que normalmente acontece....ele não vai trans-
bordar. Nosso objetivo é coletar toda a chuva que cai em nossa area.

Idealmente os swales deven ser plantadas, para se-protejer e tambem para
aproveitar a agua sendo coletada. Acima o swale plantas especes que gosta pouco
menos agua. e por abaixa ee...elas que gostam mais agua.

Jardin da Chuva



.

Quando os swales são compridas sequindo o conturno, o jardin da chuva é em parte
a terrena mais baixo, e é um buraco enceados com brita, area grosso e materia
organica.Acima plantamos plantas (ornamentais ou cactacias em areas aridas).
Mas quando temos chuva, o buraco encher com agua, e devagarzinho infiltra no
solo. Esses fotos mostram uma jardim da chuva versão urbana e (a direita) um
bem escondido? (Falar no grupo, onde é o jardim da chuva nesse ultimo imagem?)



Agua Negra
Isso é o esgoto que sai o vaso sanitário. Claro esta agua é contaminado com feces
humana e por isso perigoso. Precisamos muito cuidado lidando com água preta.

Sanitarios Secos
Em pensando como lidar com ela,
o melhor opção é simplesmente não
gerar ela. O uso da agua para car-
regar nossos feces ate onde não ve-
mos eles, é tecnologia de 4000 anos
passados (criado por Solomã, em
Babilonia.Tempo para atualiza-la.
Como fale, nossos feces são conta-
minados, mas são pequenas em vo-
lumen (adulto produze em volta de
60kg de feces seco por ano - muito
pouco). Quando misturamos esta
qualidade pequena com um grande
volumen da agua, o resulta.... uma
grande volumen da agua contami-
nada.

Sanitários secos é o melhor
opção, e especialmente essenciais
em climas secas. Aqui em Ceará
eu vi escolas fechadas por falta
agua. As mesmas escolas tem sa-
nitarios da agua (as escolas con-
sume quase metade a agua eles
recebem/compram nos vasos sa-
nitários!!!

Existe varios models dos sa-
nitarios secos, desde bem sim-
ples e caseiras ate super-caro feito
de fibra-da-vidrio. Independente,
é importante cuidar o processo,
e o uso final do compostagem...
ele pode ser utilizado em poma-
res ou SAFs...mas não em hor-
tas!



Filtros Biologicos
Em climas ou ambientes onde temos

sufficiente agua para gastar ela transportando feces, por minimo podemos apro-
veitar a agua, e as nutrientes disponiveis. Nesse sistema tem quatro tanques onde
passar a agua. Os primeiros duas são fechadas/anaerobicas, permitindo solidos
baixar e matando as bacteria aerobicas. Os proximos tanques são cheia com brita
e area grosso e plantando com tipha. As raises do itpha forcar oxigenio por a
dentro a agua, criando condições aerobicas, que matara todas as bacterias anae-
robicas. O resultado é a agua, cheia com nutrientes mas sem bacterias (por isso o
tempo por a agua passar deve ser minimo de 40 dias. O desenho a lado é aprovado
por uso domestico em São Paulo.

Bacia de Evapotranspiração (BET)
Isso é uma forma mais simples. Um buraco de 1m. de profundidade e com
2m.quadrados de superficia por pessoa na casa, é impermeabilizado (como lona
preta boa, ou tejolos...). No parte baixa, creamos um vão para receber o esgoto
(com pneus reciclados ou tejolos). O buraco é echeado com entulho groso (ate nivel
da vão), depois entulho mais fina, brita, area grosso e ao fim area fina. Nesta area
plantamos tanta bananeiras que cabe. Esse sistema não precisar saido (mas saido
emergencial é recomendado) porque a agua é saindo por a transpoevaporação dos
bananeiras - quais crescem bem com tanta agua e nutrientes.



Agua Amarela
Os cores das outras aguas, são bem
reconhecida e usada ate as dis-
cussões internacionais. Agua ama-
rela, não é conhecida em geral.
Mas refere a agua contaminada por
qúımicas farmacêuticas. Ainda não
vi pesquisas nesta direção em Bra-
sil, mas em Europa e EUA tem pes-
quisas preocupantes a respeito.

As duas quimicas principais que
as pesquisas são achando é anti-depresivos, anti-concepçionais e antibioticos. Que
acontece é que pessoas são tomando esses remedios (drogas) que passar no corpo e
sair na urina, que com tempo chega ate os rios e lagos. Granjas de animais confina-
dos é outro fonte desta quimicas. As concentrações não são altas, mas detetaveis.
Eles representam sub-dosagems destas quimicas. E os medicos são pre-ocupadas
porque não entendemos o impacto por um menino por exemplo, tomando sub-
dosagems das hormonias femininas todo seu vido. E semelhante a impacto em
crianças tomando sub-dosagems dos anti-depressivos desde pequena. E extreme-
mente preocupante nestas dias do COVID19 é os antibioticos. Mesmo Alexander
Fleming (criador do penicilina) preocupou com o fato que usando sub-dosagems é
a forma mais rapido para criar bacterias e viroses resistente as antibioticos. Se a
população é continuamente tomando sub-dosagems dos antibioticos quando beber
agua, estamos gerando resistencia as drogas, e ate pouco nçao teremos antibioticos
que funcionan.

Parte da preocupação é simplesmente porque não existe forma simples para
tirar estas quimicas da agua publica.

Outro contaminante da agua preocupante é plastico. Especificamente micro-
plastico. Pedaços do plastico tão pequenas que não vi eles, mais quase todas
as aguas tem microplastico, incluindo agua emgarrafada, incluindo leite materna!
Parte desse plastico vem de sacos e items do plastico grande, que degrada ate não
vemos mais, porque os pedaçõs são t]ao pequenas...o plastico não degradou....ele
so quebrou ate invisivel. E outro fonte é cosmeticos, xampus, condicionores, paste
do dente, sabonetes, detergentes.... (microplastico utilizado como fillers).

En sua quintal, escola, comunidade, tem lugar onde podem usar estas ideias?


	Introdução a Àgua
	Agua Azul
	Agua Verde
	Swales
	Jardin da Chuva

	Agua Negra
	Sanitarios Secos
	Filtros Biologicos
	Bacia de Evapotranspiração (BET)

	Agua Amarela


