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RESUMO 

 
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. 
A falta de saneamento básico tem trazido muitas consequências negativas, tanto à 
saúde humana quanto ao ambiente, deste modo, gerenciar os resíduos gerados, 
sejam sólidos ou líquidos deveria estar entre as prioridades dos governos municipais. 
Como em regiões periurbanas há menos investimento nesta área que nos centros 
urbanos, ações que diminuam os impactos dos resíduos, no sentido de eliminar as 
fontes de poluição difusa, como a destinação inadequada do lixo e dos esgotos 
domésticos são essenciais. Assim, este trabalho visou realizar ações demonstrativas 
em comunidades da Paraíba, de como os resíduos sólidos, os líquidos e a plantação 
podem ser integrados de forma sustentável. Foram desenvolvidas atividades de 
Permacultura, com o plantio de hortas  agroecológicas, junto aos alunos da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental de Nova Vida, no Assentamento Nova Vida em 
Pitimbu; de reuso de resíduos sólidos à produção artística na comunidade quilombola 
de Ipiranga, no distrito de Gurugi em Conde; e a implantação de fossas ecológicas 
com a construção de Círculos de Bananeiras no Vale do Gramame, para o tratamento 
de águas cinzas, e do Tanque de Evapotranspiração no Condomínio Amizade, para o 
tratamento de águas negras, em João Pessoa. Deparou-se com a dificuldade de 
articulação comunitária nos locais e apenas poucas pessoas participaram das 
atividades propostas. No entanto, após as ações desenvolvidas, verificou-se a 
satisfação de todos os que participaram destas. Como o objetivo deste trabalho foi a 
implementação de algumas Tecnologias Socioambientais nas comunidades, para 
servir de modelo para a sua replicação por outros comunitários, pode-se dizer que 
para além dos resultados positivos da implantação das tecnologias por si, visto que 
melhorou bastante as áreas em que foram aplicadas, pela eliminação de esgotos a 
céu aberto, houve a disseminação das técnicas permaculturais que já foram 
reaplicadas em outros locais, o que demonstra a apropriação destas metodologias 
pelas pessoas das comunidades. 
 
Palavras-chave: Biotecnologias. Permacultura. Tecnologias Socioambientais. 
Saneamento ecológico. Comunidades periurbanas. 
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ABSTRACT 
 

Permaculture techniques are alternatives that have been developed in order to 
produce a permanent crop that restores the human being to the environment, taking 
into account the observation of the natural environment and experimentation, with the 
intent of improving the various factors that are contributing to the deterioration of life 
and nature. Thus, it seeks to restore the nature balance’s that human actions have 
broken. The lack of sanitation has brought many negative consequences, both to 
human health and the environment, so the waste managing, whether solid or liquid, 
should be among all local governments priorities. Because the investment in peri-urban 
areas is inferior to the urban ones, actions focused on eliminating the diffused pollution 
sources like inappropriate domestic waste disposal and its impact are essential. 
Therefore, this study intended to demonstrate among local communities that cultivation 
and the solid and liquid wastes could be sustainably combined. Permaculture activities 
were carried out: in a familiar way with children from the Escola Elementar Nova Vida, 
in Pitimbu Municipality-PB; solid waste was reused in handmade artifact in the maroon 
community of Ipiranga, in the Gurugi district, Conde, PB; and deployment of ecological 
tanks, with banana circles, for the treatment of greywater, in Engenho Velho, and the 
evapotranspiration tanks (green tanks for blackwater treatment) in the Condomínio 
Amizade in João Pessoa, PB. Motivating the communities to develop the proposed 
activities was a challenge, and only a few people participated. However, after the 
implementation of the activities there was a general feeling of satisfaction among the 
participants. The goal of this project was the adoption of Environmental Social technics 
by specific communities that would later on work as models to be copied by other 
communities. We have achieved the purpose of the project as we noticed that not only 
the methodologies have improved the communities where they were implemented, but 
also that those were spread and adopted by other communities, showing the 
appropriation of these technologies by the people of these communities.  
 
Key-words: Biotechnologies. Permaculture. Socio-environmental technologies. 
Ecological sanitation. Peri-urban communities. 
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1 INTRODUÇÃO 

As comunidades humanas estão distanciando-se da relação e dos 

conhecimentos que os antepassados tinham com o ambiente, em nome da “civilização 

e progresso”. Nos grupos étnicos ou tradicionais, conhecimentos milenares vão sendo 

substituídos por atitudes de desperdício baseadas no consumo exacerbado, cada vez 

mais divulgados por uma mídia alienante subsidiada pelo capitalismo inescrupuloso. 

Diante do problema crescente de exclusão social e do panorama ambiental, 

decorrente das ações da sociedade humana que segue o desenvolvimento do modelo 

econômico acumulativo, no qual tudo vira produto com possibilidade de lucro sem 

precedentes, e da ausência de alternativas eficazes para a proteção da natureza 

(PEREIRA; DIEGUES, 2010), uma gestão ambiental participativa propõe a 

possibilidade de integrar a população local, marginalizada pelo sistema, num processo 

de produção para satisfazer as suas necessidades fundamentais, aproveitando o 

potencial de seus recursos ambientais e respeitando as suas identidades coletivas, 

além da oportunidade de reverter os custos ecológicos e sociais da crise econômica 

impulsionando um desenvolvimento local sustentável (LEFF, 2007). 

Desenvolvido no Brasil, como na maioria dos países do mundo, esse sistema 

de expansão econômico, além de gerar diversas desigualdades sociais, resulta em 

pobreza para grande parte da população e passou a ser considerado como um dos 

responsáveis pela crise ecológica e social que vem se agravando na atualidade 

(MARTÍNEZ-ALIER, 2007). 

De acordo com Sachs (2001) são necessárias estratégias de desenvolvimento 

genuíno, diferente dos componentes impostos pelo mercado, que demanda soluções 

que atendam às três frentes, ou seja, que sejam sensíveis ao social, ambientalmente 

prudentes e economicamente viáveis, proporcionando dessa forma, uma 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental, oferecendo a todos uma oportunidade 

decente de trabalho remunerado, produção para o consumo próprio ou a combinação 

desses dois e uma salubridade no ambiente, obedecendo ao duplo imperativo ético 

de solidariedade sincrônica e diacrônica. 

No que diz respeito à sustentabilidade ambiental “a principal contradição está 

num modelo de desenvolvimento ilimitado num planeta com recursos limitados” 

(GADOTTI, 2000, p.65), devendo-se repensar os padrões de consumo e desperdício, 

com a mudança de hábitos cotidianos, aliada ao consumo consciente e a reutilização 
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dos materiais, contribuindo dessa maneira, para minimizar a exploração dos recursos 

do planeta, ressaltando as peculiaridades de cada ser e estimulando sua criatividade.  

Em detrimento da ordem civilizatória, a globalização constitui-se em um 

processo de homogeneização e padronização de diversos aspectos da vida humana, 

econômica, política, social e cultural, promovendo o adestramento progressista e 

colocando em risco a diversidade biológica e cultural e as condições sociais de 

diferentes grupos e comunidades (SEPÚLVEDA, 2002).  

Leff (2007, p.128) destacou que “na diversidade cultural, a competição se 

dissolve em outra maneira de olhar a alteridade, como complementariedade, 

cooperação, solidariedade e integralidade ao múltiplo” dessa forma, pode-se 

considerar o Todo e buscar um bem comum que se repercute na qualidade de vida da 

população. Em se tratando de qualidade de vida, saneamento básico é um dos 

principais referenciais da qualidade de vida e do desenvolvimento social e econômico 

de uma comunidade, pois são ações essenciais para o bem-estar da população e têm 

forte impacto sobre a sanidade do ambiente que é compartilhado. Este restringe-se 

ao abastecimento de água potável, tratamentos de esgotos sanitários e águas 

residuárias, incluindo a drenagem urbana e a coleta de lixo nesta categoria 

(PINHEIRO, 2008). 

Permacultura é um modus vivendi em harmonia com a natureza, regido por 

éticas e princípios de design e cuidados com a Terra, que vem desenvolvendo 

alternativas no sentido de produzir uma cultura permanente de reintegração do ser 

humano com o ambiente. Dessa forma, vem resgatando conhecimentos ancestrais e 

levando em consideração a observação do meio natural e a experimentação, no intuito 

de aprimorar os diversos fatores sociais que estão auxiliando a degradar a vida e o 

ambiente. Podem-se citar como exemplos o melhor aproveitamento da energia 

disponível, medidas de saneamento ecológicas, minimização dos desperdícios, 

manutenção da fertilidade do solo, sistematização das águas nas residências entre 

outros aspectos essenciais ao equilíbrio planetário (HILL, 2013; HOLMGREN, 2007; 

2013; GALBIATI, 2009; SEPÚLVEDA, 2007; SOARES, 1998; MOLLISON; SLAY, 

1994). 

As tecnologias socioambientais (TSA) podem ser compreendidas como um 

conjunto de técnicas ou metodologias transformadoras, desenvolvidas em interação 

com a comunidade e apropriadas por ela, que representam possibilidade de 

multiplicação e desenvolvimento em escala voltado para a dissolução de problemas 
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das populações mais carentes em aspectos fundamentais, como água, alimentos, 

educação, energia, habitação, renda, saúde, saneamento, entre outros e que 

promovam a inclusão social, a melhoria das condições de vida, bem como propiciam 

melhor qualidade ambiental (RODRIGUES; BARBIERI, 2008). 

Dessa forma, é importante que técnicas ancestrais e modernas possam ser 

repensadas e aliadas no fomento a uma gestão ambiental para a eficiência coletiva, 

especialmente nas comunidades rurais e periurbanas1, que são historicamente 

excluídas e ao mesmo tempo a base de nossa alimentação. 

Nessa direção, requer-se um novo paradigma de desenvolvimento, que 

trabalhe com a necessidade gregária, resgatando o amor e a solidariedade na 

transformação de percepções e valores humanos, utilizando a criatividade inerente do 

Homo sapiens ao altruísmo universal. 

No sentido da implementação de uma cultura permanente de integração das 

pessoas com o ambiente, propõe-se um trabalho reflexivo sobre as ações praticadas 

e o desenvolvimento de técnicas permaculturais à promoção de habitações 

sustentáveis e atividades para o tratamento e aproveitamento de resíduos humanos 

residenciais de maneira fecunda e holística. 

O trabalho apresenta-se em capítulos descrevendo o desenvolvimento na 

implementação de TSA, fundamentadas em técnicas de Permacultura, em algumas 

comunidades da região Metropolitana de João Pessoa na Paraíba, caracterizando 

cada localidade em que estas foram fomentadas. Assim, no Capítulo 01 apresenta-se 

o desenvolvimento de técnicas de horta agroecológica com crianças da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental de Nova Vida – EMEFNV em Pitimbu. No Capítulo 

02, evidencia-se o trabalho desenvolvido com pessoas da comunidade quilombola de 

Ipiranga, no município do Conde, com as quais promoveram-se oficinas para o reuso 

de resíduos sólidos à criação artística e, por fim, no Capítulo 03 demonstra-se a 

aplicação de técnicas ecológicas de saneamento em comunidades carentes de 

esgotamento sanitário, no Vale do Gramame e no Condomínio Amizade (C.A.), ambas 

na periferia da capital paraibana. 

 

 

 

                                                                 
1 Regiões periféricas, situadas na vizinhança imediata de uma cidade, entre o rural e o urbano. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Difundir e implementar tecnologias socioambientais que propiciem o 

desenvolvimento sustentável e possam contribuir com a melhoria no saneamento 

ambiental em comunidades da região Metropolitana de João Pessoa na Paraíba. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Apresentar alternativas de saneamento ecológicas em comunidades 

carentes de esgotamento sanitário e coleta de lixo; 

• Sensibilizar as pessoas das comunidades através da Educação ambiental 

e Permacultura; 

• Verificar os métodos de saneamento básico disponíveis em regiões 

periféricas da capital paraibana; 

• Analisar a aceitação pelas pessoas das comunidades na inserção dessas 

técnicas sustentáveis, na perspectiva da melhoria na qualidade de vida; 

• Avaliar a eficiência das tecnologias socioambientais no melhoramento do 

saneamento básico doméstico. 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Condições essenciais à vida digna 

Devido ao modelo expansionista da civilização o abastecimento de alimentos é 

de essencial importância à manutenção e a qualidade de vida da população. O 

cuidado com a água e com o solo são fundamentais, pois além de alimentar os bilhões 

de habitantes desta esfera, proporciona o contínuo ciclo que perpetua a vida no 

planeta. 

A água foi e é um dos principais fatores responsáveis pela vida na Terra, ela 

abrange cerca de 70% da superfície do planeta, devido a esse fato poderia se 

denominá-lo de planeta Água. Desse total, 97% referem-se aos mares e os 3% 

restantes às águas doces. Dentre as águas doces, 2,7% são formadas por geleiras, 

vapor de água e lençóis existentes em grandes profundidades. Em consequência, 

constata-se que somente 0,3% do volume total das águas do planeta podem ser 

aproveitados para o consumo dos seres vivos, sendo 0,01% encontrada em fontes de 

superfície, rios e lagos, e o restante 0,29%, em fontes subterrâneas, poços e 

nascentes. A água subterrânea vem-se acumulando no subsolo há séculos e somente 

uma pequena fração é acrescentada anualmente através das chuvas ou retirada pelo 
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homem. Em compensação, a água dos rios é renovada anualmente cerca de trinta 

vezes (BRASIL, 2006). 

Existem basicamente dois tipos de abastecimento de água, por mananciais 

superficiais, compreendendo os córregos, ribeirões, rios, lagos e reservatórios 

artificiais e os mananciais subterrâneos, abrangendo os lençóis freáticos e profundos, 

sua captação é feita através de poços rasos ou profundos, galerias de infiltração ou 

pelo aproveitamento das nascentes. Em termos sanitários e sociais, os sistemas de 

abastecimento e tratamento de água promovem melhorias na saúde da população e 

no ambiente e nas condições de vida de uma comunidade. 

Principalmente nas águas superficiais, há certa dificuldade de encontrá-la em 

estado de pureza, isso é devido à sua grande capacidade de solvência e, também, 

pela falta de cuidado dos seres humanos com seu principal alimento, assim 

necessitando de tratamentos para condicioná-las ao consumo da população 

(CARVALHO, 2008). 

A água própria para o consumo humano é a água potável. Para ser considerada 

como tal ela deve obedecer aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde na 

PORTARIA nº 518/GM de 2004. De outra forma, se ela contém substâncias que 

modificam estes padrões de potabilidade é considerada poluída. A maioria das águas 

necessitam de tratamentos para adequar-se ao consumo humano. Os métodos vão 

desde a simples fervura até à correção de dureza e corrosão. As estações de 

tratamento utilizam várias fases de decantação e filtração, além de cloração. Mas 

todos os métodos têm suas limitações, por isso não é viável tratar as águas de esgotos 

para torná-las potáveis (PINHEIRO, 2008). 

Dentre as principais causas da poluição das águas doces podem-se destacar 

os esgotos industriais e domésticos e os agrotóxicos. “Deve-se ressaltar, ainda, que, 

se a escassez quantitativa de água constitui fator limitante ao desenvolvimento, a 

escassez qualitativa engendra problemas muitos mais sérios à saúde pública, à 

economia e ao ambiente em geral” (REBOUÇAS, 2006, p.25). Podem-se citar ainda, 

a poluição causada pelos fertilizantes da agricultura, que causam o aumento da 

produtividade aquática, denominada eutrofização, que traz consequências negativas 

à biodiversidade e saúde humana. 

Pinheiro (2008) destacou que devido ao forte impacto sobre o ambiente, assim, 

afetando diretamente a vida dos seres humanos, saneamento básico é um dos 

principais indicadores de qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconômico de 
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um município, sendo todas as esferas públicas responsáveis por ele, já que são ações 

essenciais para o bem-estar da população e produtividade do país.  

O saneamento básico e ambiental, têm por objetivo minimizar os danos ao 

ambiente, o que interfere na saúde da população, sendo um conjunto de medidas, 

visando a preservar ou modificar as condições do ambiente, com a finalidade de 

prevenir doenças e promover a saúde, melhorando a qualidade de vida da população 

e a produtividade dos indivíduos para facilitar a atividade intelectual, econômica e o 

desenvolvimento espiritual. São ações, sobretudo por meio da distribuição e 

tratamento de água, coleta e tratamento dos esgotos urbanos e industriais, coleta e 

disposição adequada de resíduos sólidos, a fim de garantir a saúde pública e a 

preservação da qualidade ambiental (ALBUQUERQUE FILHO; GIMENEZ FILHO, 

2004). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 

2010), a cobertura do sistema de abastecimento de água está próxima dos 95% do 

território brasileiro. Outros dados afirmam que menos de 50% da população brasileira 

possui rede de esgoto, ou seja, quase cem milhões de pessoas moram em locais em 

que parte dos dejetos corre a céu aberto. Em relação à coleta de lixo, o instituto 

descreveu que cerca de 90% dos municípios brasileiros o fazem nas áreas urbanas, 

sendo as áreas rurais e periurbanas, comumente, carentes ou com eficiência reduzida 

desse serviço. Quanto à coleta seletiva está presente em menos de 10% dos 

municípios na maioria das regiões do país. Esta é uma alternativa para reduzir a 

poluição dos ambientes por desviar parte dos resíduos gerados da disposição 

inadequada. Entretanto, elucidou que persistem marcadas diferenças regionais na 

abrangência municipal dos serviços de distribuição de água, de coleta de esgoto, de 

coleta de resíduos sólidos e águas pluviais (Ibidem). Nessa referência encontram-se 

os grupos historicamente excluídos do sistema dominante, entre esses destacam-se 

as populações indígenas, comunidades rurais, periféricas e os remanescentes 

quilombolas. 

A falta de saneamento básico é uma das principais causas da mortalidade 

infantil no Brasil, causado por doenças parasitárias e infecciosas. Essas doenças são 

decorrentes tanto da quantidade como da qualidade das águas de abastecimento, da 

destinação inadequada dos esgotos sanitários e resíduos sólidos, da ausência de uma 

drenagem adequada para as águas pluviais e principalmente pela falta de uma 

educação sanitária e ambiental da população (PINHEIRO, 2008). 
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São crianças, jovens, adultos e idosos expostos a contaminações sanitárias, 

assim, com o seu potencial físico e intelectual bastante comprometido por estes 

fatores externos serem fundamentais ao bem-estar e à qualidade da vida. 

3.2 Resíduos Sólidos 

O atual padrão de desenvolvimento pressupõe que todas as pessoas devam 

orientar-se por uma única via de acesso ao bem-estar e à felicidade, a serem 

alcançados apenas pela acumulação de bens materiais (GADOTTI, 2000), ainda mais 

que, na cultura da competição, à medida que se reduz as desigualdades sociais, 

cresce a tensão por distinção, que se concretiza na acumulação de mais bens (LEFF, 

2007). Esse modelo caracteriza-se centralmente pela exploração excessiva e 

constante dos recursos naturais da Terra, pela geração maciça de resíduos, com 

grande desperdício de matérias-primas e energia, propiciando crescente exclusão 

social com extremas desigualdades (GRIMBERG; BLAUTH, 1998). 

Considerando-se, de acordo com as bibliografias consultadas, que na geração 

de lixo domiciliar em média 40% são de materiais recicláveis e em torno de 50 a 60% 

é composto por resíduos orgânicos2 que são ciclados pela natureza, ou seja, retornam 

ao ciclo da vida nutrindo outros organismos, o que chama-se de lixo nada mais é que 

desperdício de recursos. O uso do resíduo orgânico, como adubo, permite que a 

fertilidade do solo seja mantida sem a utilização de substâncias sintéticas. Mas, esse 

adubo natural vira lixo inaproveitável se misturado com outros resíduos 

(RODRIGUES, 1998). 

Diante do fato da inesgotabilidade para os resíduos, a separação dos resíduos 

sólidos na fonte geradora configura-se como uma maneira eficaz para o 

aproveitamento dos resíduos orgânicos a serem compostados e para o retorno dos 

materiais à cadeia produtiva como arte ou matéria-prima para novos produtos. 

A reutilização dos materiais é uma forma astuciosa de redução de resíduos, 

pois consiste em utilizar o mesmo produto de outras maneiras ao invés de descartá-

lo, prolongando a sua vida útil e isto depende da criatividade do gerador, estimula o 

desenvolvimento intelectual, a percepção de valores e uma nova postura perante os 

desperdícios do modelo capcioso. 

A compostagem dos resíduos orgânicos in loco, é outra eficiente atitude de 

minimizar a disposição de lixo de forma inadequada, produzindo adubo natural, com 

                                                                 
2 São considerados resíduos orgânicos os materiais vegetais descartados pelos seres humanos. 
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a possibilidade de utilização no cultivo de hortas comestíveis, medicinais, frutíferas 

e/ou ornamentais nas residências, com a destinação dos materiais passíveis de 

reciclagem às cooperativas, assim, promovendo o retorno destes ao ciclo produtivo. 

A destinação dos materiais recicláveis às cooperativas, desvia outra parte dos 

resíduos gerados da disposição no ambiente, promove a inclusão social e atenua a 

extração de recursos naturais e o consumo de água e energia. Estas organizações 

são verdadeiros centros de reabilitação social e promoção de cidadania, pois 

possibilitam a geração de renda para uma parcela da população socialmente excluída 

e sem escolaridade, além de cumprir um importante papel ambiental, promovendo a 

reciclagem dos resíduos em maior escala. 

De acordo com Leff (2007) é na construção da racionalidade ambiental, 

desconstrutora da racionalidade capitalista, que se forma o saber ambiental. Este 

abre-se para o terreno dos valores éticos, dos conhecimentos práticos e dos saberes 

tradicionais. Emerge do espaço de exclusão gerado pelo modelo de desenvolvimento 

vigente e pressupõe a inter e a transdisciplinaridade do conhecimento, para explicar 

o comportamento de sistemas socioambientais complexos, além de problematizar o 

conhecimento fragmentado em disciplinas e a administração setorial do 

desenvolvimento, para construir um campo de conhecimentos teóricos e práticos 

orientado para a rearticulação das relações sociedade-natureza. 

No entanto, a informação, por si só, não conduz o ser humano a qualquer tipo 

de ação ou mudança. A resposta à informação somente será possível se esta última 

for ao encontro dos interesses individuais e da sociedade (REMAI’91, 1992). Há então 

a necessidade de sensibilização à percepção do Todo, com a mudança de hábitos e 

valores das pessoas, famílias e comunidades, de forma a garantir um ambiente 

saudável para esta e as gerações posteriores. 

Diante dos problemas descritos acima, ferramentas para promover reflexão e 

possibilitar melhorias no modo de vida da população, são essenciais. Neste caminho, 

a educação ambiental (EA) não deve restringir-se à divulgação de informações, é 

preciso que se estabeleça um vínculo permanente entre as pessoas e o ambiente, 

provocando outras percepções acerca do mundo que os cercam, estas podendo criar 

novos valores e sentimentos que façam com que repensem suas atitudes, 

preservando o meio em que vivem e possibilitando inferir a sustentabilidade 

necessária. 
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3.3 Educação para a cultura sustentável  

Antigamente, nas sociedades matriarcais havia uma relação saudável com a 

natureza. Nesses grupos ancestrais, a figura da mulher era valorizada, os fenômenos 

e elementos da natureza, as deusas e os astros do céu eram venerados, sustentado 

por tradições comunais, guiados pela intuição, respeito e união. Durante muito tempo 

a humanidade aprendeu observando a natureza, selecionaram-se sementes, 

cultivaram-se plantas e domesticaram-se animais não-humanos. Entretanto, com esse 

aprendizado os agrupamentos humanos cresceram e a necessidade por alimentos 

aumentou, maximizando a pressão sobre o meio natural. “A natureza, então, deixa de 

ser a mãe caridosa”. A figura masculina impõe-se pelo poder da força sobre as 

mulheres e os mais fracos na sociedade. “E a natureza, manifestação do feminino, 

passa a ser associada a um armazém ilimitado de criaturas e outros recursos” 

(SOUSA, 2008, p.24). 

A crise socioambiental ampliou-se em escala planetária, sobretudo na 

modernidade, acirrada pelo impacto das sociedades industriais, sustentadas pela 

atroz busca incessante do lucro. Assim, por atuar desde os anos fundamentais da vida 

humana e ser de extrema significância na formação dos cidadãos, a educação é 

convocada a participar de forma ativa e astuciosa, oportunizando às crianças a 

formação de uma consciência crítica ambiental, social, alimentar e sistêmica, “que lhe 

permita compreender e intervir na sua realidade, visando à melhoria da qualidade de 

sua vida e da sua comunidade”, por conseguinte, do ambiente coletivo (BARBOSA, 

2008, p.15). 

Nesse sentido, busca-se uma cultura emancipatória à hegemônica deturpação 

natural, formalizando, o que Capra (2005) chamou de Ecoalfabetização, um sistema 

de educação voltado para a vida sustentável, que utiliza os princípios básicos da 

ecologia, propondo uma pedagogia centrada na compreensão da vida, com uma 

experiência no mundo real, empregando o espírito de participação e integração à 

natureza.  

De acordo com Boff (1999, p.102) é imprescindível um cuidado permanente 

com o Todo da vida, principalmente com a educação nos primeiros anos escolares, 

devido à possibilidade de evocar nas crianças sua capacidade de sentir o outro e seu 

ambiente, de ter compaixão com todos os seres viventes, humanos e não humanos, 

“de obedecer mais à lógica do coração, da cordialidade e da gentileza do que à lógica 

da conquista e do uso utilitário das coisas” e da natureza, capaz de promover um 
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sentimento profundo de respeito com a vida e suas manifestações, suscetível a 

provocar sentidos indeléveis que permaneçam definitivamente.  

Segundo o mesmo autor  

[...] tudo começa com o sentimento. É o sentimento que nos faz sensíveis ao 
que está à nossa volta, que nos faz desgostar. É o sentimento que nos une 
às coisas e nos envolve com as pessoas. É o sentimento que produz 
encantamento face à grandeza dos céus, suscita veneração diante da 
complexidade da Mãe-Terra e alimenta enternecimento face à fragilidade de 
um recém-nascido (BOFF, p. 99-100). 

Criib (2010, p.57) ressaltou que “a construção de valores mais humanizados 

deve permear todo o processo educativo”, estabelecendo-se relações saudáveis com 

o ambiente e entre as pessoas, para a formação de cidadãos capazes de assumir 

novas atitudes em relação à busca de soluções para os problemas sociais e 

ambientais. Nas práticas agrícolas, as técnicas agroecológicas são as mais 

adequadas, pois consideram como princípios básicos os seres humanos e os 

ambientes como parte de um único organismo vivo, compreendendo o solo e suas 

vidas como parte desse superorganismo que são dependentes e interagem entre si. 

(NETTO, 2006). 

A Permacultura é motivada pela aprendizagem com a natureza, pois através 

da observação dos fenômenos e das relações e interdependência de seus elementos, 

pode-se experimentar a harmonia dos padrões naturais fundamentais na existência 

humana em consonância com as vidas planetárias (MOLLISON; SLAY, 1994).  

Dessa forma, é necessária uma educação sensibilizadora para cuidar de Gaia, 

o superorganismo de que a humanidade faz parte (LOVELOCK, 2010). Segundo 

Capra (2005), a horta é um espaço mágico para as crianças, além disso, é um 

ambiente de aprendizagem rico e multissensorial, que envolve as formas e texturas, 

as cores, odores e sons do mundo real, considerando-se fundamental para o pleno 

desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. O autor elucidou, que um projeto 

de horta é perfeito para experimentar o pensamento sistêmico e os princípios da 

ecologia em atuação. A horta restabelece a conexão das crianças com os 

fundamentos da alimentação e da vida em si, integrando e tornando mais significantes 

todos os outros aspectos da educação para a cultura sustentável. Pois, há nos 

vegetais a doação celestial a evolução universal dos organismos vivos no planeta e 

isso inclui a espécie humana. 
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3.4 Tecnologias Sociais, Ambientais e Socioambientais 

O conceito de tecnologia, de acordo com Furtado (2003, p.22), refere-se: 

[...] ao conjunto de conhecimentos humanos, científicos e empíricos, a 
sequência de operações, de recursos materiais e instrumentais, técnicas e 
procedimentos para construir ou aprimorar processos, bens e serviços em 
escala econômica, de natureza organizacional ou comercial, em diferentes 
setores ou atividades humanas. 

No desenvolvimento da sociedade moderna, as tecnologias convencionais 

(TC), cumprem uma dupla função: promovem e sustentam os interesses dos grupos 

sociais dominantes nas localidades em que se desenvolvem, no nível material; e 

apoiam e propagam a ideologia legitimadora desta sociedade, sua interpretação do 

mundo e a posição que nele ocupam, no nível simbólico (DAGNINO; BRANDÃO; 

NOVAES, 2004), assim, “submetendo os trabalhadores aos detentores dos meios de 

produção e países subdesenvolvidos a países desenvolvidos, perpetuando e 

ampliando as assimetrias de poder dentro das relações sociais e políticas”, reforçando 

a dualidade capitalista (NOVAES; DIAS, 2009, p.18). 

De acordo com Novaes e Dias (2009), as Tecnologias Sociais (TS) surgem 

como uma crítica aos métodos da TC e um dos seus objetivos é justamente 

transformar a tendência excludente imposta pela tecnologia capitalista, apontando 

para uma produção coletiva e não mercadológica. Dessa forma, buscam promover a 

inclusão social, incentivar o potencial e a criatividade da população e podem ser 

adaptadas a pequenas comunidades, produtores e consumidores de baixo poder 

econômico, dentre outros aspectos. 

Para Thomas e Fressoli (2009), as TS representam um movimento recente e 

crescente, que priorizam um planejamento estratégico de desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental, buscando fornecer um suporte tecnológico e material às 

estratégias de inclusão social, que viabilizem a promoção de uma distribuição de 

renda mais equitativa e ações ambientalmente saudáveis, estando mais relacionadas 

com realidades locais, de modo a possibilitar melhorias mais adequadas em um 

determinado contexto social (NOVAES; DIAS, 2009). 

Barros (2009) apontou que na velocidade das transformações tecnológicas, há 

a perda das referências do passado que levam a uma situação em que tudo é 

presente, não havendo compromisso com o futuro, e que esse panorama é observado 

por diversos historiadores e filósofos da atualidade. Dessa forma, a crescente poluição 

provocada pelas ações humanas, alteram de tal forma o ambiente, que criam 
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ambientes inadequados à sobrevivência de várias espécies, incluindo o próprio Homo 

sapiens.  

A divulgação da ciência na atualidade assume um papel político de 
maior abrangência, pois somente a partir da conscientização da sociedade 
será possível pensar em outros modelos que não estejam pautados nas 
ideias de progresso e de desenvolvimento na forma como eles têm sido 
pensados. O maior conhecimento que a ciência pode trazer, se devidamente 
socializado, contribuirá para uma nova visão de mundo em que o futuro é 
decorrência de ações do presente. Muitas ações possíveis no presente 
poderão ter implicações desastrosas no futuro e não deverão ser realizadas, 
mesmo que tragam aparentes vantagens e lucros imediatos (BARROS, p. 
71). 

O autor propôs um contrato tecnológico para que a ciência e uma sociedade, 

cientificamente orientada, possam, “com maior responsabilidade, selecionar 

tecnologias que poderão ser disponibilizadas sem o risco de uma perda crítica numa 

escala de tempo mais longa do que o imediatismo cotidiano” (Ibid., p.71).  

Segundo Furtado (2003, p.31) é imprescindível desenvolver tecnologias de 

processos ou produtos que desempenhem um papel direto ou indireto no 

aprimoramento da qualidade ambiental, portanto, que sejam ecoeficientes, no sentido 

de representar “o aumento de produtividade geral de qualquer sistema, ciclo ou 

processo, levando-se em consideração aspectos ambientais e com especial destaque 

para o uso de recursos (matérias-primas, água e energia)”, além da minimização da 

geração de resíduos e efluentes, desenvolvida por uma tecnologia de produção limpa 

“do-berço-à-cova, ou seja, da fonte das matérias-primas ao descarte” (Ibid., p.14), com 

o aproveitamento e a reciclagem de seus resíduos, podendo ser denominadas de 

Tecnologias Ambientais (TA). 

Olson (1991 apud JABBOUR, 2010, p.596-597) relatou que uma TA requer, 

concomitantemente, ser essencialmente sustentável, estar pautada em energia limpa 

e inesgotável, utilizar os recursos naturais, energéticos e outros de forma 

eficientemente ótima, além de possuir a capacidade para reciclar elementos e resgatar 

componentes com eficiência. Furtado (2003) ressaltou que para o desenvolvimento 

das TA é necessário mudar a cultura estabelecida pelo sistema dominante, criar e 

implementar tecnologias inovadoras com eficácia e relevância.  

Para Jabbour (2010), no sentido da TA, essas propostas parecem ser 

louváveis, porém, não pode-se garantir que elas contribuam para a conservação do 

ambiente natural ao mesmo passo que geram desenvolvimento econômico e social. 

No entanto, novos enfoques teóricos e metodológicos mostram-se necessários para 
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superar as visões econômicas predominantes, que revelaram-se “restritivas em 

termos de apreensão da complexidade socioambiental e cultural e levaram ao 

agravamento de problemas de deterioração do meio ambiente e de exclusão social”, 

que direta e indiretamente acabam por refletir-se nas condições de saúde e na 

qualidade de vida da população (THIOLLENT; SILVA, 2007, p.93). 

De outra maneira, as TSA, estão na interface que labuta e abrange as TS e TA, 

dessa forma, são transdisciplinares e multidimensionais, promovendo uma interação 

entre as ciências sociais e naturais, assim como, entre o conhecimento científico com 

outras diversas formas de sabedoria, como a tradicional e popular, a filosófica, a 

artística, a espiritual, entre outras (ANDRADE et al., 2012).  

As TSA podem ser compreendidas como um conjunto de técnicas ou 

metodologias transformadoras, desenvolvidas em interação com as pessoas e 

comunidades e apropriadas por elas, que representem a possibilidade de 

multiplicação e desenvolvimentos em escala, voltados para as resoluções de 

problemas das populações mais carentes em aspectos fundamentais, como água, 

alimentos, educação, energia, habitação, renda, saúde e saneamento, entre outros e 

que promovam a inclusão social, a melhoria das condições de vida, bem como 

propiciam melhor qualidade ambiental (RODRIGUES; BARBIERI, 2008). 

Thiollent e Silva (2007, p.94) destacaram que o desenvolvimento de tecnologias 

na “perspectiva socioambiental requer uma abordagem sistêmica”, não pode limitar-

se à verificação de variáveis isoladas, mas ser “capaz de apreender o todo e as partes 

nas suas relações com o todo, enxergando a complexidade que resulta da interação 

entre as partes”. 

Se os atuais padrões tecnológicos são excludentes, criam miséria em larga 

escala e ampliam os problemas milenares, como a fome e a desnutrição, a 

desigualdade econômica e social, além da poluição em larga escala e da falta de 

saneamento adequado, promovendo a contaminação ambiental e prejuízos aos seres 

vivos. As TSA podem se tornar um dos elos de uma estratégia que utiliza-se de dois 

importantes pilares: “o envolvimento das pessoas e a sustentabilidade das soluções”, 

dessa maneira, propiciando melhoria nos ambientes e na qualidade de suas vidas 

(LASSANCE JR.; PEDREIRA, 2004, p.81). 

Dessa forma, a viabilidade das TSA favorecerá um desenvolvimento que 

beneficie a grande maioria da população, promovendo a salubridade dos ambientes e 

melhorias na qualidade de vida da população, com projetos endógenos, 
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contextualizados com as aspirações das comunidades envolvidas e que possam ser 

administrados de forma responsável pela comunidade assistida, na perspectiva do 

desenvolvimento local sustentável (DASILVA; BILICH, s/d). Nesse sentido, “um passo 

importante e muito comum é aliar a pesquisa e a extensão universitária com as 

práticas populares. Várias tecnologias, ao serem analisadas nesse âmbito, passam a 

ter status de solução recomendada pela academia” (LASSANCE JR.; PEDREIRA, 

2004, p.74). 
 

3.5 Saneamento ecológico sustentável 

Pereira, Silva e Souza (s/d) ressaltaram que saneamento caracteriza-se como 

o conjunto de ações socioeconômicas que têm por finalidade alcançar salubridade 

ambiental, controlando os fatores físicos e químicos dos dejetos humanos que podem 

exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social, sendo um fator 

essencial para melhorias na saúde da população, alavancando a qualidade de vida 

das pessoas e, consequentemente, a produção e a economia de um país. 

Em relação ao saneamento básico, este termo parece mais adequado para as 

populações dos centros urbanos, nos quais as pessoas perderam o contato com o 

meio natural, dessa forma, deixaram de utilizar um dos serviços fundamentais da 

natureza, que é a reciclagem de seus resíduos, visto que “em sistemas naturais, a 

matéria é constantemente reaproveitada” (SOARES, 1998, p.13). Utilizou-se durante 

muito tempo esse termo para referir-se às questões fundamentais da existência 

humana na sociedade moderna, relacionado especificamente aos sistemas de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de coleta de resíduos sólidos e de 

drenagem urbana, principalmente nas cidades, ficando as populações rurais e 

periurbanas, excluídas ou com eficiência reduzida desses serviços públicos. 

Entretanto, devido às habilidades humanas e à proximidade com o meio natural, as 

pessoas nessas localidades suprem-se da forma que podem desses sistemas 

essenciais de sobrevivência e eliminação de resíduos, geralmente, provocando a 

degradação do ambiente que os cercam.  

Sobre saneamento básico, segundo Teixeira (2011, p.02), “este termo foi 

substituído pelo saneamento ambiental, que envolve o saneamento básico acrescido 

de questões relativas à qualidade do meio ambiente, saúde da população e poluição”, 

ocasionadas, principalmente, pela ausência de tratamento na disposição de efluentes 

domésticos e resíduos sólidos no ambiente, promovendo a contaminação dos 

ambientes circundantes e interferindo na saúde pública e na qualidade de vida das 
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pessoas. Assim, a perspectiva do saneamento ambiental está mais condizente com a 

realidade de grupos historicamente oprimidos, que habitam regiões rurais e periféricas 

de centros urbanos entre outros tantos locais abandonados pela esfera pública. 

De acordo com Carr (2001), excrementos humanos e águas residuárias, 

geralmente, contêm altas concentrações de patógenos adsorvidos, especialmente em 

locais onde as doenças diarreicas e as parasitoses intestinais são particularmente 

prevalecentes. Uma vez que os agentes patogênicos são introduzidos no ambiente, 

podem permanecer por longos períodos de tempo, representando uma ameaça 

potencial para a saúde humana, podendo infectar as pessoas de diversas maneiras: 

por meio da água ou alimentos contaminados, através da pele ou do contato pessoal. 

Dessa forma, uma pessoa contaminada continua a excretar patógenos no ambiente 

circundante, criando um ciclo de contaminação, infecção e enfermidades no local 

(WINBLAD; SIMPSON-HERBERT, 2004). No entanto, a gestão adequada das águas 

residuárias e dos excrementos humanos atuam como a principal barreira para impedir 

a propagação de patógenos no ambiente. Deste modo, para a máxima proteção da 

saúde humana e ambiental, é importante tratar e conter os efluentes e os excrementos 

humanos tão perto da fonte quanto possível antes que sejam introduzidos no ambiente 

(CARR, 2001). 

Esrey e Andersson (2001) informaram que os excrementos humanos são 

compostos basicamente de dois componentes, urina e fezes. A urina contém cerca de 

80 % do nitrogênio (N) total encontrado nos dejetos humanos e cerca de dois terços 

do fósforo (P) e do potássio (K) excretado. A maior parte do carbono (C) excretado, 

até 70 %, é encontrado nas fezes. A excreção total de uma pessoa em um ano é de 

cerca de 4,5 kg de N, mais de meio quilo de P, e 1,2 kg de K. Se for considerado uma 

pequena comunidade rural com mil habitantes, a soma dos macros nutrientes NPK 

gerados com suas excretas em um mês, equivalem a 375 toneladas de N, cerca de 

50 toneladas de P e 100 toneladas de K. Se diluídos com mais de 3000 litros de águas 

residuárias nesse período, pelos mil residentes, que se fossem reutilizados na 

agricultura local poderiam suprir uma cultura de grãos por um mês para essa mesma 

população (WOLGART, 1993 apud ESREY; ANDERSSON, 2001).  

Winblad e colaboradores (1999) apontaram que uma pessoa gera em um ano 

cerca de 500 litros de urina e 50 litros de fezes, os quais são dissolvidos e dispersados 

no ambiente com cerca de 15.000 litros de água pura. Com a utilização da cozinha, 

lavandeira e higiene pessoal, geram-se de 15.000 a 30.000 litros de águas residuárias 
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para cada pessoa neste mesmo período. Deste modo, os autores afirmaram, que um 

dos principais objetivos do saneamento ecológico é captar de volta a água e os 

nutrientes presentes nos dejetos humanos e reciclá-los para a produção de alimentos. 

Para isso, o critério inicial é a separação na fonte e o fundamental do sistema de 

saneamento é constituir uma barreira para evitar a contaminação e disseminação de 

organismos patogênicos no ambiente, promovendo a destruição da maior parte ou de 

todos esses agentes contaminantes dos efluentes antes de sua utilização na 

agricultura. 

Segundo Alsén e Jensen (2004), o saneamento ecológico é fundamentado na 

separação dos esgotos domésticos na fonte, divididos em águas cinzas (águas de 

pias, chuveiros, lavanderia e limpezas em geral) e águas negras (águas com fezes e 

urina dos banheiros), o que facilita a reciclagem dos elementos e o fornecimento de 

soluções mais sustentáveis para os resíduos sanitários e de águas residuárias das 

residências do que os sistemas convencionais. A admissão do conceito de separação 

na fonte, na gestão dos esgotos residenciais, permite o tratamento adequado dos 

diferentes tipos de esgotos domésticos, que necessitam de tratamentos diferenciados 

de acordo com suas características, “esta é a chave de soluções técnicas para o reuso 

eficiente da água, energia e nutriente” dos efluentes (GALBIATI, 2009, p.02).  

Nesse sentido, de acordo com Diniz (2012), as alternativas tecnológicas da 

Permacultura têm muito a contribuir, pois além da simplificação e eficiência no 

tratamento dos efluentes domiciliares segregados, em seus princípios agregam-se os 

valores ambientais e humanos, dessa forma, as águas são reutilizadas, o dejetos 

viram adubo e os ambientes tornam-se mais belos e agradáveis com a disposição e 

ornamentação de plantas de alto poder de absorção de água e matéria orgânica, 

provendo a produção de alimentos saudáveis e nutritivos, como bananas e mamões, 

entre outros, para além de evitar que esses nutrientes alcancem os lençóis freáticos 

ou ambientes aquáticos, evitando o aumento da eutrofização. 

Galbiati (2009, p.03) destacou que: 

A Permacultura é um sistema de planejamento baseado em éticas e 
princípios que podem ser utilizados para criar e gerir sistemas humanos 
realmente sustentáveis. Não é uma disciplina acadêmica, porque se vale de 
diversas disciplinas, como arquitetura, economia, ecologia, entre outras, 
numa abordagem holística, integrando conhecimentos de culturas ancestrais 
com as conquistas da ciência moderna. É baseada no planejamento e 
implantação de sistemas humanos simples, integrados e sustentáveis, 
aliando a satisfação das necessidades humanas de habitação, alimento e 
energia, à recuperação do equilíbrio ambiental e da diversidade biológica. 
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3.6 Os princípios da Cultura Permanente 

Poucas pessoas estão cientes de que quase todo o padrão de vida no mundo 

moderno e industrializado é baseado na disponibilidade de petróleo. Não são apenas 

os veículos que são abastecidos pelos combustíveis fósseis não renováveis, uma vez 

que são eles que permitem o transporte de alimentos humanos de um local para outro, 

também são responsáveis pelos petroquímicos da agricultura industrial, com o 

provimento dos agrotóxicos e dos materiais plásticos para diversas finalidades da 

produção agrícola em grande escala da indústria alimentícia. Sem um fornecimento 

constante e abundante de petróleo, a vida humana como se conhece hoje pode mudar 

drasticamente. A triste realidade é que a maioria das pessoas não sabe mais como 

viver sem tudo o que o mundo industrializado proporciona (SEPÚLVEDA, 2007).  

No entanto, destacou Sepúlveda (2007), há uma outra realidade sendo vivida, 

difundida e implementada mundo afora: um modelo que resgata os conhecimentos 

ancestrais para que as pessoas possam transmutar a vida industrializada, a fim de 

tornarem-se autossuficientes e aprenderem a viver sem a dependência deste sistema, 

cujos dias estão contados. Esta é a Permacultura. 

A produção de alimentos de forma natural, de acordo com as leis da vida e da 

natureza, foi descrita e sistematizada pelo celebre Masanobu Fukuoka (2009). Seu 

sistema de agricultura natural inspirou os trabalhos de Bill Molison e David Holmgren, 

que em meados da década de 1970, cunharam a palavra Permacultura “para 

descrever um sistema integrado de espécies animais e vegetais perenes ou que se 

perpetuam naturalmente e são uteis aos seres humanos” (HOLMGREN, 2007, p.03).  

Segundo Holmgren (2007, p.03) e outros entusiastas, o conceito de 

Permacultura foi adaptando-se progressivamente, “assim, a visão da permacultura de 

uma agricultura permanente ou sustentável evoluiu para uma visão de uma cultura 

permanente sustentável”, dessa forma, “envolvendo fatores sociais, econômicos e 

sanitários para desenvolver uma verdadeira disciplina holística de organização de 

sistemas” (SOARES, 2008, p.02), onde “as pessoas, suas edificações e as formas 

como se organizam são centrais para a permacultura” (HOLMGREN, 2007, p.03). 

De acordo com Hill (2003, p.13): 

Permacultura diz respeito a valores e visões, a designs e sistemas de 
manejo baseados em compreensão holística, especialmente em nosso 
conhecimento e nossa sabedoria biotecnológicos e psicossociais. 
Particularmente, diz respeito a nossas relações com sistemas de manejo de 
recursos naturais, e ao seu design e redesign, de modo que eles possam 
sustentar a saúde e o bem-estar de todas as gerações presentes e futuras. 
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Soares (1998, p.04) apontou que “é necessário adotar uma ética específica de 

sustentabilidade que exija um repensar dos nossos hábitos de consumo e dos nossos 

valores, em geral”. De acordo com o autor, os princípios éticos da Permacultura estão 

fundamentados assim: O cuidado com a Terra; O cuidado com as pessoas; A 

distribuição dos excedentes e Limites ao consumo. 

Assim, a Permacultura se tornou a resposta “não apenas ética, mas também 

pragmática, filosófica e técnica” para a crise ambiental e social que se intensificou 

desde meados do século XX, de acordo com atitudes práticas do que se quer e se 

pode fazer e não apenas como crítica ao sistema negligente e o desejo de mudanças 

de outrem (HOLMGREN, 2013, p.27). 

Diegues (1992, p.27) evidenciou que uma “nova ética exige o abandono da 

perspectiva antropocêntrica para uma perspectiva mais global, biocêntrica” e a 

necessidade do planejamento como ferramenta para resolver as contradições entre o 

crescimento econômico e a conservação da natureza. Daí a necessidade de refletir o 

problema global sob a perspectiva de "sociedades sustentáveis" e não apenas de 

desenvolvimento sustentável. Isso denota que é imperioso que cada grupo se 

estruture em termos de sustentabilidades próprias, “segundo suas tradições culturais, 

seus parâmetros próprios e sua composição étnica específica, [...] voltadas 

principalmente para o "desenvolvimento harmonioso das pessoas" e de suas relações 

com o conjunto do mundo natural” (Ibid., p.28-29). 

Para esboçar os princípios permaculturais, Holmgren (2013, p.34) desenvolveu 

a Flor da Permacultura (Figura 01), em qual apresentou “os domínios-chave que 

requerem transformação para se criar uma cultura sustentável” de integração das 

pessoas e delas com o ambiente circundante, no caminho do desenvolvimento 

sustentável para a criação de sociedades sustentáveis. Determinados campos 

específicos do sistema de design permacultural e algumas das soluções que foram 

associadas a essa visão ampliada da permacultura são apontados na periferia da flor. 

“O caminho evolucionário em espiral, começando com a ética e com os princípios, 

sugere uma costura comum a todos esses domínios, inicialmente em um nível pessoal 

e local, prosseguindo para o nível coletivo e global” (Ibid., p.34). 
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Figura 01. A Flor da Permacultura, apresentando os princípios éticos e 

de planejamento para o desenvolvimento dessa cultura permanente. 

 

Fonte: Adaptado de Holmgren (2013). 

O desenvolvimento sustentável demanda proporcionar uma melhor qualidade 

da vida, buscando criar condições de associar o crescimento econômico com a 

manutenção da qualidade ambiental. Quando se fala em desenvolvimento 

sustentável, tem-se de pensar em ações conjuntas entre pesquisadores e atores, que 

possam ser transmitidas e divulgadas, para que cada localidade, urbana ou rural, 

aplique tais conhecimentos de forma contextualizada e as divulgue dentro das suas 

relações pessoais. 

De uma forma holística e transdisciplinar, tal qual a Permacultura, este trabalho 

perpassa por itens das diversas pétalas da flor permacultural, assim como: o Manejo 

da Terra e da Natureza através de atividades de hortas agroecológicas; o Espaço 

Construído com o reuso de água e resíduos; as Ferramentas e Tecnologias 

desenvolvendo tecnologias apropriadas, o uso de ferramentas manuais e reutilização 

de materiais; a Educação e Cultura trabalhando arte-educação ambiental e pesquisa-
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ação; além da Saúde e Bem-Estar Espiritual com a promoção da saúde preventiva e 

elevação da autoestima e a Economia e Finanças minimizando gastos e podendo-se 

incrementar a renda familiar com a venda de produtos e alimentos saudáveis. Em 

relação a Posse da Terra e Governo Comunitário, comtemplou-se esse item com a 

fortificação no desenvolvimento de grupos historicamente oprimidos, como 

comunidades rurais, periféricas, quilombolas e de reforma agrária, com as quais 

desenvolveram-se as atividades. 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a efetivação dessa dissertação, foi realizado revisão literária de diversas 

áreas afins, como desenvolvimento, sustentabilidade, educação, saneamento, 

resíduos, permacultura e outras, para o embasamento teórico metodológico no intuito 

da efetivação da pesquisa-ação apresentada. 

Utilizou-se neste trabalho, um método de abordagem sistêmico (DEMO, 2011), 

o método de procedimento histórico (MARCONI; LAKATOS, 2010), juntamente com 

técnicas de observação direta intensiva (MARCONI; LAKATOS, 2010; 2011), pesquisa 

bibliográfica (GIL, 1989), pesquisa-ação e observação participante (DEMO, 2011; 

MARCONI; LAKATOS, 2010; 2011; DIONNE, 2007; GREENWOOD; LEVIN, 2006; 

GIL, 1989), orientado pelas normas NBR 6023 e NBR 10520 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT.  

A abordagem sistêmica, é um método holístico de mundo integrado, como um 

organismo, que evidencia a inter-relação e interdependência entre todos os 

fenômenos, sejam eles físicos, biológicos, psicológicos, sociais ou culturais (CAPRA, 

1982). Dessa forma, a alteração em um elemento do sistema proporciona a 

modificação de mais elementos deste. Demo (2011, p.206) elucidou que esta 

abordagem “chama a atenção para o fato de que o todo “organiza” as partes e que é 

o tipo de organização que especifica o todo. Assim sendo, as partes, fora do todo, 

seriam apenas átomos isolados” não constituindo um organismo vivo ou coisa 

qualquer, assim, o sistema “é muito mais que mera inter-relação das partes e sua 

organização no todo” e sim os mecanismos de auto regulação que o dinamizam (Ibid., 

p.207). Esse método de abordagem está presente em todo o trabalho e suas ações, 

pois evidencia-se o mundo integrado e não apenas a divisão das partes que o compõe, 

no qual toda ação gera diversas reações e que devem-se estar atentos aos atos e 

suas consequências presentes e futuras.  
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O procedimento histórico parte do princípio que as atuais formas de vida e 

costumes da sociedade moderna tem origem no passado. Assim, esse método 

consiste em investigar acontecimentos e processos do passado para verificar a 

formação e sua influência na sociedade atual, assegurando “a percepção de 

continuidade e do entrelaçamento dos fenômenos” contemporâneos (MARCONI; 

LAKATOS, 2010, p.89). Esse método é evidenciado nos Capítulos 01 e 02, nos quais 

perfazem-se um levantamento bibliográfico dos acontecimentos históricos, para 

elucidar a situação atual de determinados grupos sociais. 

A observação direta intensiva é um método de pesquisa efetivado de duas 

maneiras: “observação e entrevista” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.173). A 

observação “é um elemento básico de investigação cientifica” (Ibid., p.174) e podem 

ser empregadas várias modalidades de observação na pesquisa científica. Dessa 

forma, de acordo com Ander-Egg citado por Marconi e Lakatos (2010, p.175), neste 

trabalho utilizou-se a observação participante individual, não estruturada em trabalhos 

de campo. Já as entrevistas, nesse caso, foram “despadronizadas” (Ibid., p.180), 

respeitando a formulação dos questionamentos no momento oportuno da experiência 

vivenciada nas comunidades.  

Severino (2007, p.120) elucidou que a pesquisa participante “é aquela em que 

o pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos, compartilha a vivencia dos 

sujeitos pesquisados, participando, de forma sistemática e permanente, ao longo do 

tempo da pesquisa, das suas atividades”. Deste modo, “consiste na participação real 

do pesquisador na comunidade ou grupo”, também caracterizada de “observação 

participante” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.79). Demo (2011, p.231), não faz 

distinção “entre pesquisa participante e pesquisa-ação”, ao fato que ambas se 

comprometem com ações práticas, “no sentido de aliar conhecimento com mudança” 

social.  

Utilizou-se neste trabalho o método da pesquisa-ação, para fazer um 

diagnóstico dos principais problemas enfrentados pelas comunidades estudadas, 

propondo um planejamento participativo transdisciplinar, para a construção de 

soluções de modo coletivo, assim como, a formação de gestores e multiplicadores 

dessas ações. Esta metodologia é um instrumento prático de intervenção na realidade 

de comunidades, para além da pesquisa, em parceria com os sujeitos implicados em 

determinadas situações precárias. Contudo, a intervenção não é imposta pelo 

interventor, mas tende a ser uma forma de promover mudanças, conduzida com base 
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na atitude comunitária de valores democráticos às resoluções dos problemas para o 

bem-estar e melhoria da qualidade de vida de sua população (THIOLLENT, 2007).  

O diagnóstico supracitado, realizou-se mediante a observação local e diálogos 

com seus residentes. Assim, “o intuito da pesquisa-ação diz respeito principalmente 

ao conhecer tendo em vista o agir”, dessa forma, “para além da pesquisa clássica” em 

ciências sociais, Dionne (2008, p.46-47) definiu “cinco importantes dimensões” para 

essa arte de pesquisa: 

 fortalecer a relação entre a teoria e a prática; 

 favorecer alianças e comunicações entre pesquisadores e atores; 

 perseguir um duplo objetivo de conhecimentos a desenvolver (pesquisa) 
e de situações a modificar (ação); 

 produzir um novo saber na ação e para a ação; 

 inserir-se em um processo de tomada de decisão com vista à resolução 
de problemas. 

 

Inferir sobre o real significado da vida e o papel evolutivo da humanidade no 

planeta fez-se presente como metodologia arte educacional ambiental, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento espiritual, intelectual e o poder criativo das pessoas 

à possível sensibilização dos indivíduos e grupos humanos, no intuito da valorização 

da natureza a partir de seu ambiente à melhoria da qualidade das vidas. Essas 

características são inerentes da espécie humana, mas suprimidas devido ao processo 

educacional implantado ser voltado para o mercado de trabalho e pelo deslumbre do 

consumo, transformando as vidas e os indivíduos em mercadoria e a existência nas 

sociedades humanas centralizadas no que se tem e não no que realmente se é.  

Dessa forma, a EA não deve se restringir apenas à divulgação de informações, 

é preciso que se estabeleça um vínculo permanente entre as pessoas e o ambiente, 

provocando outras percepções acerca do mundo em que vive-se, estas podendo criar 

novos valores e sentimentos que façam com que repensem suas atitudes, 

preservando o ambiente em que vivem e possibilitando inferir à imprescindível 

sustentabilidade. 

Nesse sentido, a EA esteve presente em todas as nossas atividades, com o 

desenvolvimento de rodas de conversa e oficinas de técnicas permaculturais e reuso 

de materiais à criação artística, destacando o Repensar das atitudes e valores em 

relação aos hábitos humanos cotidianos, enfatizando o consumo consciente e a 

Redução na geração de resíduos, a Reutilização de materiais e a separação dos 

resíduos na fonte geradora, fomentando a Reciclagem, numa perspectiva à prática 
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desses 4Rs, como formas de minimizar os impactos ambientais e sociais, promovendo 

outras formas de percepção da realidade. 

Outra atividade de intervenção visou à disseminação de técnicas de 

Permacultura, no intuito de melhorias no saneamento ambiental e, por conseguinte, 

na qualidade de vida das pessoas, com a construção de fossas ecológicas: tanque de 

evapotranspiração (TEvap) e círculo de bananeiras (CB), os quais promovem o 

tratamento e aproveitamento de águas residuárias e sanitárias das residências para a 

produção de alimentos e composição paisagística local. 

Dessa maneira, neste trabalho foram desenvolvidas ações de implementação 

e disseminação de TSA em algumas comunidades na região metropolitana de João 

Pessoa na Paraíba, tais como EA e hortas agroecológicas, com o aproveitamento de 

materiais descartados, no curso de Permacultura na escola, com alunos da Escola 

Municipal de Nova Vida em Pitimbu. Desenvolveu-se, também, rodas de conversa e 

oficinas de reutilização de resíduos sólidos e criação de artes, com pessoas da 

comunidade remanescente do Quilombo de Ipiranga, no município do Conde. 

Realizou-se oficinas de implementação de técnicas permaculturais de saneamento 

ecológico, com a construção de CBs com moradores da região do Vale do Gramame 

e de construção do TEvap, com moradores do C.A., ambas na região periférica da 

capital João Pessoa. 

A análise da aceitação das TSA implementadas, foi mediante a aplicação de 

questionários avaliativos para as pessoas dos locais trabalhados, aferindo a 

satisfação destes com os trabalhos realizados e se cumpriram os objetivos propostos 

(Apêndice A). A avaliação da eficiência tecnológica é verificada com a apresentação 

de imagens de antes e depois da execução das ações, pelo relato das pessoas nas 

comunidades e pela reaplicação das técnicas apreendidas pelos moradores nas 

localidades. 
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5 CAPÍTULO 01 

 

PERMACULTURA NA ESCOLA: PLANTANDO A SEMENTE 

 

5.1 Introdução 

Devido ao modelo expansionista da civilização, a produção de alimentos é de 

essencial importância à manutenção e à qualidade de vida da população. O cuidado 

com o solo e com as plantas são fundamentais, pois além de alimentar os bilhões de 

habitantes desta esfera, proporciona o contínuo ciclo que perpetua a vida no planeta. 

Dessa forma, é necessário a manifestação das características mais importantes à 

manutenção da vida, a ajuda mútua e a cooperação entre seus habitantes para “a 

preservação de cada espécie e sua evolução posterior” no Universo, como afirmou 

Kropotkin (2009, p.12). 

Com atuação na região Nordeste do Brasil e especialmente na Paraíba, a 

Organização não governamental (ONG) Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste 

– SPM-NE, desenvolveu entre os anos de 2008 e 2011, o Projeto “Preservar e 

Produzir: Recuperando o Meio Ambiente. Cultivando Esperança”, com o objetivo de 

ampliação e fortalecimento de experiências demonstrativas de reconversão de uso da 

terra e recuperação de remanescentes de Mata Atlântica, através do desenvolvimento 

de EA e implantação de Sistemas Agroflorestais – SAFs, visando a transformação 

social, a segurança alimentar e nutricional, incremento de renda e igualdades de 

gênero e geração em assentamentos de reforma agrária no litoral sul do Estado (SPM-

NE, 2011). 

Os SAFs podem ser considerados como TSA, pois são técnicas de 

planejamento que utilizam a dinâmica florestal como modelo de produção, com a 

interação de espécies e diversificação de produtos, aumento na fertilidade do solo, 

segurança alimentar e redução nos custos de produção, assim, promovendo 

sustentabilidade socioambiental e econômica. Devido ao fato de que, “a agricultura 

familiar no Brasil exerce um importante papel como principal fonte de abastecimento 

de alimentos do mercado interno”, a utilização sustentável dos recursos naturais, 

aliada a uma menor dependência de insumos externos, reúnem nesse sistema 

vantagens ambientais e econômicas, sendo uma excelente opção para a agricultura 

familiar no Brasil (ARMANDO, 2002, p.01). Nesse sentido, a EA exerce um papel 

central na implementação de TSA em pequena e grande escala. 
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De acordo com Jacobi (2003, p.196), a EA deve ser crítica e inovadora, com 

sua abordagem na perspectiva holística de ação, que relacione o indivíduo à natureza, 

à sociedade e ao Universo, assim, “deve ser acima de tudo um ato político voltado 

para a transformação social”. Dessa maneira, deve-se construir “uma educação 

ambiental complexa, capaz de responder a problemas igualmente complexos” que 

“pressupõe a capacidade de aprender, criar e exercitar novas concepções e práticas 

de vida, de educação e de convivência – individual, social e ambiental” (LIMA, 2003, 

p.116). 

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 diversos fatores que estão auxiliando a degradar a vida e a 

natureza, com métodos para o melhor aproveitamento da energia disponível, 

minimização dos desperdícios, otimização da água na residência, manutenção da 

fertilidade do solo, entre outros. Mollison e Slay (1994) elucidaram que a Permacultura 

é fundamentada na observação e aprendizagem com a natureza, conduzida pelas 

inter-relações e interdependência dos elementos à produção de jardins comestíveis e 

medicinais, onde a vivência da estética natural é ligada à produção de alimentos, 

seguindo a harmonia dos padrões naturais fundamentais. Por conta disso entre outros 

mais, a Permacultura está sendo considerada como uma estratégia com potencial de 

contribuições para todo o contexto educacional e escolar, em conexão com outros 

instrumentos e conhecimentos, constituindo-se como uma abordagem que merece ser 

melhor aproveitada (STUMPF, 2012). 

Legan (2009) propôs a Permacultura como metodologia educacional para um 

futuro sustentável, objetivando uma educação holística e criativa, transdisciplinar, que 

busca valores e estimula a ética, que institui parcerias e trabalha em equipe, que forma 

cidadãos com observação e senso crítico e ativo, assim, transformando problemas em 

soluções, tendo como meta um saudável ambiente físico e social, com indivíduos 

capazes de solucionar problemas e tomar decisões, possibilitando o uso das técnicas 

e sabedorias ancestrais aliada ao conhecimento cientifico moderno e suas 

tecnologias. 

A horta em mandala, palavra sânscrita que significa círculo sagrado, é uma 

dessas técnicas. Esse sistema de produção foge do convencional, buscando a 

atenção e a criatividade dos construtores, envolvendo técnicas alternativas e 

sustentáveis para a produção de alimentos, gerando assim, uma transformação no 
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ambiente e consequentemente no entusiasmo no trabalho com a terra. Nesse intuito, 

é importante que técnicas naturais de reciclagem orgânica e interações biológicas, 

sejam reintroduzidas à produção de alimentos saudáveis e nutritivos em nossas 

comunidades, especialmente nas rurais, que são a base de nossa alimentação. 

O projeto de Permacultura na Escola realizou-se com alunos do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal de Nova Vida em Pitimbu, Paraíba, junto ao Projeto 

Preservar e Produzir desenvolvido pelo SPM-NE no Assentamento de Nova Vida. O 

objetivo principal deste trabalho foi a sensibilização das crianças da Escola Municipal 

de Nova Vida, para a preservação dos ambientes, instituindo uma alimentação 

saudável, o cuidado com o solo e com os organismos vivos na elaboração e cultivo 

de hortas agroecológicas nos moldes da Permacultura.  

Nova Vida é um assentamento de reforma agrária do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, pertencente ao município de Pitimbu, antigo 

distrito da capital, na Região Metropolitana de João Pessoa na Paraíba. 

5.2 Referencial teórico 

5.2.1 Breve histórico da luta pela terra 

O problema fundiário do Brasil remonta desde o ano 1530, quando com a 

criação das capitanias hereditárias e do sistema de sesmarias - grandes glebas 

distribuídas pela Coroa portuguesa a quem se dispusesse a cultivá-las dando em troca 

um sexto da produção, nascia o latifúndio. Em 1822, com a Independência do País, o 

quadro agravou-se: a troca de donos das terras deu-se sob a lei do mais forte, em 

meio a grande violência. Os conflitos não envolviam trabalhadores rurais, todos 

praticamente eram escravos, mas sim proprietários e grileiros apoiados por bandos 

armados (BRASIL, 2008). 

Apenas em 1850, o Império decretou a Lei de Terras, o que solidificou a 

perversa concentração fundiária brasileira, na qual um de seus dispositivos proíbe a 

ocupação de áreas públicas e determina que para adquirir terras só mediante 

pagamento em dinheiro, reforçando o poder dos latifundiários, que através da 

grilagem e apropriação de terras por documentação forjada, regulamenta e consolida 

o modelo da grande propriedade rural, formalizando as bases para a desigualdade 

social e territorial que hoje é conhecida ao tornar ilegais as posses de pequenos 

produtores. 
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Desde essa época, porém, a semente para o surgimento do MST, talvez já 

estivesse lançada quando os primeiros indígenas levantaram-se contra a 

mercantilização e apropriação indevida de suas terras pelos invasores portugueses, 

esta que era um bem da natureza, portanto, de uso comum e coletivo (MST, 2009). 

Infelizmente, os antepassados indígenas não obtiveram muito êxito frente à força 

branca e seu poderio bélico, pois a violência e a pilhagem sempre foram “atos nobres” 

de se conseguir poder dentro da cultura vigente. 

Em meados do século XX, quando o domínio do capitalismo se expandiu para 

todo o ocidente, sendo sobremaneira avassalador nos países ex-colônias europeias, 

ditos libertos, entretanto, seguros ao modelo mercantilista como fornecedor de 

matérias-primas para a indústria crescente e inescrupulosa, no Brasil novas formas 

de organizações e lutas pela posse da terra e pela reforma agrária se originaram em 

diferentes regiões do país, contrapondo-se ao modelo latifundiário desde então 

implementado. 

Na década de 60, o governo brasileiro e seus atores sociais enxergavam o 

latifúndio como obstáculo essencial a ser ultrapassado, visto que, esse padrão 

concentrador da propriedade da terra gerava riqueza, poder e privilégios para poucos 

e produzia pobreza, fome, subordinação e ignorância para a maioria dos cidadãos. 

Grynszpan (2012) ressaltou que foi efetivamente no governo do Presidente João 

Goulart, que mais se investiu em reforma agrária neste país, com a criação da 

Superintendência de Políticas Agrárias – SUPRA, encarregada de sua 

implementação, e do Estatuto do Trabalhador Rural, aprovado em 1963. Por esse 

motivo, a questão agrária foi um dos principais pontos que culminaram no golpe militar 

de 1964, pois para a sua execução foram necessárias uma série de outras mudanças 

constitucionais, as “reformas de base” propostas pelo governo de João Goulart, 

vislumbradas como fundamentais ao desenvolvimento nacional. 

Devido à maioria dos parlamentares, eleitos pela massiva população 

doutrinada pelo sistema, estarem ligados direta ou indiretamente ao agronegócio, 

grande setor da economia detentor dos latifúndios de monocultura e pastoreio no 

Brasil, essas reformas ainda não foram completamente outorgadas. 

Com a instauração do Governo Militar, veio a proposta de modernização da 

agricultura, com incentivos fiscais e de créditos ao desenvolvimento de grandes 

monoculturas para a exportação da produção, incrementada pela utilização massiva 

de fertilizantes sintéticos e herbicidas, excluindo os pequenos produtores dos 
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subsídios financeiros, com isso impulsionando ao êxodo rural. Esse período, que 

durou mais de duas décadas, foi marcado pelo autoritarismo exacerbado com 

repressões armadas a todas as formas de manifestações de direitos humanos e de 

liberdade no País, dessa maneira, “as ocupações de terra se tornaram ferramenta de 

expressão camponesa e de contestação do autoritarismo” (MST, 2010, p.09). 

Ainda no período do regime militar, no ano de 1970, foi criado o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, com a missão prioritária de 

realizar a Reforma Agrária no País, sendo esta, estabelecida pelo Estatuto da Terra 

de 1964, como o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra, 

mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios de 

justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção, porém, 

conferida pelo presidente, ditador Castelo Branco, no intuito de minimizar a ação dos 

movimentos campesinos que se multiplicaram durante aquele período histórico 

nacional. 

No entanto, apenas nos últimos anos, a autarquia incorporou entre suas 

prioridades a implantação de um modelo de assentamento com a concepção de 

desenvolvimento territorial, objetivando implantar modelos compatíveis com as 

potencialidades e biomas de cada região do País, fomentando a integração espacial 

dos projetos, o equacionamento do passivo ambiental e o desenvolvimento 

sustentável dos mais de oito mil assentamentos existentes no Brasil (BRASIL, 2008). 

Pelo propósito da tão sonhada Reforma Agrária, oficialmente em 1984 no 

Paraná, foi criado o MST, movimento camponês nacional que está em luta constante 

por seus direitos à terra e por uma sociedade mais justa e fraterna. Nessa época, o 

País vivia um período de esperança com o primeiro presidente civil após o regime 

autoritário, fomentado pelo Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA, prometendo 

e não efetivando assentar 1,4 milhão de famílias (MST, 2010). 

No estado da Paraíba não foi diferente e, na década de 50, surgiram as 

primeiras Ligas Camponesas em contraposição à estrutura agrária formada desde o 

processo de ocupação e de estruturação do espaço agrário nordestino através da 

expansão da cana-de-açúcar e da pecuária, ambas absorvedoras de grandes 

extensões de terra. Em 1975, com a criação do Programa Nacional do Álcool – 

PROÁLCOOL, foi promovida a modernização e expansão das usinas e destilarias de 

cana-de-açúcar, além da utilização de fertilizantes e insumos químicos sintéticos no 

campo, acentuando a crescente busca de terras pelos grandes latifundiários, assim, 
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intensificando a expulsão dos pequenos produtores que viviam no interior e nas 

margens das propriedades (SILVA, 2000). 

Diante disso, no final da década de 80 surgiu o MST na Paraíba, como um novo 

ator na luta pela terra, pela Reforma Agrária e por um novo modelo de organização 

socioeconômica no Estado. Na década de 90, depois de tentativas frustradas de 

conquistar terras no sertão paraibano, o MST fundou a sua sede na capital João 

Pessoa e voltou-se para o litoral do estado, em que propôs a posse da Fazenda Sede 

Velha e Covoada, antiga Fazenda Abiaí, no município de Pitimbu (SILVA, 2000), 

efetivando a formação de vários assentamentos de Reforma Agrária nessa região do 

Estado. 

5.3 Caracterização da área de estudo 

O Assentamento de Nova Vida está localizado na microrregião do Litoral Sul e 

na mesorregião da Mata Paraibana, no município de Pitimbu, a cerca de 50 km da 

capital João Pessoa. Possui uma área de 936 hectares dividida em parcelas para as 

134 famílias assentadas no local. Dentro do conceito de cosmografia, utilizado por 

Little (2001 apud LITTLE, 2002), definido como os saberes ambientais, ideologias e 

identidades de um grupo social para manter seu território, inclui o regime de 

propriedade, que no caso de Nova Vida, se estabeleceu pela forma de parcelas com 

cerca de seis hectares de terra para cada uma das famílias que ocupam esse espaço. 

Esse assentamento está sob a forma de agrovila, modelo que é incentivado pelo 

INCRA, no qual a casa do assentado fica locada numa vila afastada de sua parcela 

de terra individual, com o objetivo de proporcionar maior interação entre os integrantes 

da comunidade (ALBUQUERQUE; COELHO; VASCONCELOS, 2004). 

O Assentamento é reconhecido por seu potencial produtor de diversos 

espécimes alimentares para a região, como macaxeira, inhame, feijão, acerola, 

mamão, maracujá entre outras. Possui uma Escola Municipal de Ensino Fundamental 

– EMEFNV, um Posto de Saúde da Família – PSF, uma Cooperativa de agricultura 

familiar denominada COOPERVIDA, que conta com cerca de trinta a quarenta 

agricultores, os quais foram beneficiados com a compra de seus produtos por alguns 

programas governamentais para aquisição de alimentos diretos do produtor e um 

Viveiro de mudas de plantas, que foi administrado pelo SPM-NE, entidade que 

patrocinou esse trabalho dentro do seu Projeto Preservar e Produzir, desenvolvido em 

assentamentos de Reforma Agrária nessa região da Paraíba. 
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5.4 Procedimentos Metodológicos 

O projeto de Permacultura na Escola realizou-se no primeiro semestre de 2011, 

no Viveiro de mudas do Assentamento de Nova Vida em Pitimbu na Paraíba, com dois 

grupos de alunos da EMEFNV. Essas atividades estavam adjacentes ao Projeto 

Preservar e Produzir desenvolvido pelo SPM-NE nesse assentamento rural. Os 

encontros aconteceram uma vez por semana no período matutino, em horários 

distintos, com duração de uma hora com cada grupo. Uma das turmas, com cerca de 

vinte alunos que estudavam no 1°ano no período matutino, a maioria com 06 anos 

idade, os quais foram acompanhados pela Professora durante as atividades. O outro 

grupo foi de alunos que frequentavam a escola no período vespertino, do 2° ao 5° ano, 

com idades entre 07 e 13 anos, com uma média de quinze alunos por aula.  

Na perspectiva de “plantar a semente” no coração dessas crianças e jovens 

para a preservação de seus ambientes, fomentando o desenvolvimento de uma 

sustentabilidade socioambiental e instituindo o cuidado com a mãe Terra e suas vidas, 

desenvolveu-se um trabalho cooperativo entre os participantes, empregando técnicas 

permaculturais, as quais visam à criação de sistemas ecologicamente corretos e 

economicamente viáveis, que supram suas próprias necessidades e sejam 

sustentáveis em longo prazo (MOLLISON; SLAY, 1994). 

O trabalho em todos os encontros dividiu-se em duas etapas, uma expositiva 

de sensibilização e aprendizagem no interior de uma das salas no Viveiro de mudas 

do assentamento rural, valendo-se de dinâmicas interativas e jogos pedagógicos. A 

segunda parte de atividades práticas, relacionadas com o cultivo e manejo de 

espécimes vegetais utilizadas como alimento humano, com a elaboração de hortas 

agroecológicas e desenvolvidas na área externa do Viveiro de mudas em Nova Vida. 

Na construção desse trabalho, utilizou-se um método de abordagem sistêmico 

(DEMO, 2011), elucidando e ratificando a inter-relação e interdependência entre os 

seres vivos e os elementos abióticos na formação ambiental, suas características e 

importância ao Todo da vida. Com o método de procedimento histórico (MARCONI; 

LAKATOS, 2010), levantou-se através de pesquisa bibliográfica (GIL, 1989), aspectos 

do problema fundiário brasileiro para a formação dos assentamentos sem-terra na 

Paraíba. Utilizou-se a observação participante, como metodologia de pesquisa 

(DEMO, 2011; MARCONI; LAKATOS, 2011; 2010; GIL, 1989), observando e 

interagindo em benefício da educação para uma cultura sustentável. 
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5.5 Resultados 

Como resultados da sensibilização de parte dos alunos da EMEFNV, em sala 

foram discutidas as vantagens de uma alimentação saudável baseada em vegetais e 

os benefícios que as plantas proporcionam à saúde humana e ao ambiente, também, 

elucidadas as funções dos principais órgãos vegetais e os fenômenos naturais 

essenciais para o melhor desenvolvimento desses seres viventes, além do papel dos 

animais responsáveis pela manutenção do solo, polinização e dispersão de sementes, 

fatores interdependentes que promovem interações interespecíficas e a 

sustentabilidade dos sistemas naturais e artificiais, enfatizando a importância de 

respeitar a biodiversidade e a não degradação dos ambientes naturais, apresentados 

na Figura 02. 

Figura 02. Atividades em sala do Viveiro de mudas do Assentamento de Nova Vida.  

a) Com os alunos do 1º ano; b) Alunos do 2° ao 5°ano da Escola Municipal de Nova Vida. 

 

  

 

  

 

 

 

     

 

Fotos: Darcy Lima, SPM-NE (2011). 

Outro assunto debatido em sala, foi sobre a alarmante produção de lixo e sem 

destino adequado, poluindo o solo, a água e o ar, contaminando os organismos vivos 

e podendo causar o sofrimento e a morte destes. Para promover a sensibilização dos 

participantes neste aspecto, utilizou-se o jogo dos erros, desenvolvido pelo educador 

com esse intuito, demonstrado na Figura 03, e foi solicitado aos participantes que 

coletassem as garrafas plásticas de refrigerantes de 2 litros em casa e encontradas 

pelo Assentamento de Nova Vida, retirando-as desse ambiente para a confecção dos 

canteiros circulares da horta agroecológica. 
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Figura 03. Jogo dos Erros, utilizado como recurso  
didático e colorido por uma aluna da EMEFNV. 

  
 Foto: Wellington Paes (2011). 

No desenvolvimento das atividades práticas, permitiu-se inferir e acompanhar 

o crescimento de algumas espécies vegetais como alface (Lactuca sativa), coentro 

(Coriandrum sativum), nabo (Brassica napus), rúcula (Euruca sativa) e tomate 

(Solanum lycopersicum), que cresciam em canteiros lineares preparados com esse 

propósito pela equipe do Projeto Preservar e Produzir em sua sede no Viveiro de 

mudas de Nova Vida, seguido da colheita desses vegetais pelos alunos, para auxiliar 

na merenda escolar e alimentação familiar. Os participantes também fizeram o 

transplante de mudas de alface e rúcula, e semearam beterraba (Beta vulgaris), couve 

(Brassica oleracea), coentro entre outras espécies vegetais, este último a partir de 

frutos colhidos por eles dentro das atividades no Viveiro de mudas, evidenciados na 

Figura 04. 

Figura 04. a) Transplante de rúcula realizado pelos alunos do 1º ano; b) Semeadura de espécies 

vegetais realizada pelos alunos da EMEFNV no viveiro de mudas de Nova Vida em Pitimbu, PB. 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

             

Fotos: a) Darcy Lima, SPM-NE; b) Wellington Paes (2011). 
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Durante as atividades práticas, foram elaborados e construídos dois canteiros 

circulares no formato de “buraco de fechadura” pelas crianças em Nova Vida. Depois 

de demarcados os canteiros, um deles foi delimitado com cerca de 130 garrafas 

plásticas do tipo Pet de 2 litros, recolhidas pelos alunos, expostos na Figura 05. O solo 

foi preparado na proporção de três partes de terra para uma parte de esterco de gado 

curtido, utilizado adubação com matéria verde morta na camada inferior e na cobertura 

vegetal dos canteiros, para auxiliar na manutenção da umidade no solo, minimizar o 

desenvolvimento de espécies competidoras e promover o incremento de nutrientes. A 

retirada dessa matéria orgânica foi praticada pelos alunos, a partir da poda da leucena 

(Leucaena leucocephala), uma espécie perene de porte arbustivo a arbóreo da família 

das leguminosas, que compõe a cerca viva do Viveiro de mudas. A cobertura vegetal 

também foi utilizada nos canteiros lineares de rúcula, esta foi remanejada e adubada 

pelas crianças, que verificaram nitidamente melhora em seu desenvolvimento após 

esses trabalhos realizados por elas. 

Figura 05. a) Demarcação do canteiro pelas crianças da escola; b) Trabalho cooperativo dos alunos  

da EMEFNV no canteiro produzido com garrafas plásticas no Viveiro de Nova Vida, Pitimbu, PB.                     
      

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

Fotos: Wellington Paes (2011). 

Depois de preparados pelos alunos, os canteiros receberam mudas de 

indivíduos de alface, berinjela (Solanum melongena), quiabo (Hibiscus esculentus) e 

rúcula que estavam em estádio para transplante e houve o semeio do coentro nestes. 

Mudas de alface e rúcula e sementes de coentro, também foram doadas para que os 

participantes pudessem desenvolver suas próprias hortas nas residências, 

demonstrados na Figura 06. 
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Figura 06. a) Plantio de coentro pelos alunos no canteiro construído por eles; b) Doação de mudas de 

rúcula para as crianças da EMEFNV no Viveiro de mudas de Nova Vida em Pitimbu, Paraíba. 

             
                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
              

Fotos: a) Wellington Paes; b) Darcy Lima, SPM-NE (2011). 

 Na Figura 07, apresenta-se o antes, no início da confecção dos canteiros 

mandalas, e o depois da implementação dessa TSA, instituída pelos alunos da Escola 

Municipal de Nova Vida, no Viveiro de mudas da comunidade. A Figura 08, mostra 

como ficou o canteiro buraco de fechadura, com a cobertura vegetal e o 

desenvolvimento de alguns espécimes vegetais transplantadas pelas crianças de 

Nova Vida. 

Figura 07. a) O início da confecção dos canteiros; b) Os canteiros circulares construídos  

pelas crianças da EMEFNV no Viveiro de mudas de Nova Vida em Pitimbu, Paraíba. 

 
        

          

 

  

 

 

 

 

             
Fotos: Wellington Paes (2011). 

 

 

 

 

 



60 

PAES, W. M. 2014. Técnicas de Permacultura como Tecnologias Socioambientais para a melhoria na... 

 
 

Figura 08. O canteiro buraco de fechadura confeccionado com garrafas plásticas pelos 

alunos da EMEFNV no Viveiro de mudas do Assentamento Nova Vida em Pitimbu, PB. 

 
Foto: Wellington Paes (2011). 

5.6 Discussão  

No trabalho da horta escolar, verificou-se que o componente da EA está 

fortemente inserido, servindo de tema transversal para abordar diversos assuntos, 

fatos já expressos por Netto (2005); Morgado e Santos (2008); Criib (2010); Araújo e 

Drago (2011); Silveira-Filho e colaboradores (2011); Pimenta e Rodrigues (2011); 

Azario e Martins (2012), evidenciando a íntima relação entre os temas. Nesse sentido, 

a EA não deve se restringir à divulgação de informações, é preciso que se estabeleça 

um vínculo permanente entre os educandos e o ambiente, estes podendo criar novos 

valores e sentimentos que façam com que repensem suas atitudes, preservando o 

meio em que vivem e possibilitando inferir a indispensável sustentabilidade, nos 

diversos aspectos que integram a vida. 

A horta, inserida no ambiente escolar é um laboratório vivo, possibilitando a 

união entre a teoria e a prática de forma contextualizada, também, o desenvolvimento 

de atividades pedagógicas, EA e educação alimentar, auxiliando na promoção do 

trabalho coletivo e cooperativo e no processo de ensino-aprendizagem dos 

envolvidos, como destacado por Netto (2005); Morgado e Santos (2008); Pimenta e 

Rodrigues (2011); Azario e Martins (2012). Araújo e Drago (2011, p.138) elucidaram 

que horta escolar é “pensar, aprender, ensinar, criar e conscientizar”, comprovando 

mudança nos hábitos alimentares dos educandos e que, assim, passam a valorizar o 

seu ambiente, a apreciar o trabalho do agricultor e a adotar uma alimentação mais 



61 

PAES, W. M. 2014. Técnicas de Permacultura como Tecnologias Socioambientais para a melhoria na... 

 
 

saudável e nutritiva.  

Silveira-Filho e colaboradores (2011) ressaltaram uma maior e melhor 

aceitação das hortaliças pelas crianças, ao passo em que as mesmas participaram de 

todo o processo de aprendizagem das culturas alimentares na horta e consumidas na 

merenda escolar. Isso ficou evidente neste trabalho, demonstrado com a cultura da 

rúcula, uma erva de folhas comestíveis com sabor característico, picante e melhor 

apreciada crua. A maioria dos alunos não a conhecia devido aos hábitos familiares, o 

que aguçou a curiosidade de todos, satisfazendo o apetite de alguns, que se 

arriscaram em degustá-la in natura nas atividades, despertando anseio de apresentá-

las aos pais e cultivá-las em suas residências, assim, influindo no seu consumo pelas 

crianças. 

Para Cribb (2010, p.56-57),  

[...] Ao cuidar da horta os alunos adquirem novos valores, novas formas de 
pensar e mudam suas atitudes em relação aos cuidados com a vida. Já que, 
através do trabalho em equipe, da solidariedade, das práticas do cuidar, da 
cooperação desenvolvem o senso respeito e de responsabilidade, de 
autonomia e da sensibilidade em compreender que os ciclos ecológicos estão 
presentes na vida de todos os seres vivos e estes precisam de respeito, 
atenção e cuidado. 

O postulado por Araújo e Drago (2011) clarificou que a horta didática pode 

desenvolver um importante fator no resgate da cultura agrícola e da região, assim 

como na elevação de consciência e da cidadania planetária. Os autores evidenciaram, 

que tal projeto deveria ser adotado por todas as escolas públicas nas séries iniciais, 

onde as hortaliças poderiam fazer parte da alimentação escolar, pois sensibilizam os 

alunos sobre a importância de uma boa alimentação, melhorando a capacidade física 

e intelectual dos educandos, provocando um maior interesse no conhecimento e nas 

relações estabelecidas com o ambiente no desenvolvimento da experiência da vida 

no planeta. 

Dentre os trabalhos analisados que realizaram atividades práticas ligadas à 

confecção de horta escolar, notou-se que eles mantêm a estrutura retangular para os 

canteiros da horta (NETTO, 2005; ARAÚJO; DRAGO, 2011; PIMENTA; RODRIGUES, 

2011). Verificou-se, também, que alguns manuais educativos (IRALA; FERNANDEZ, 

2001; FAO, 2006; FERNANDES, 2009) orientam a construção desse modelo linear de 

horta. Porém, no sentido de uma Permanente Agricultura, origem da palavra 

Permacultura criada por Bill Mollison e David Holmgren na década de 1970 

(MOLLISON; SLAY, 1994; SOARES, 1998; HOLMGREN, 2007; 2013), para o resgate 
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de técnicas ancestrais de cuidado com a terra e produção de alimentos sadios, aliada 

aos conhecimentos modernos, trabalhando com as formas e padrões naturais à 

otimização da energia dos sistemas, assim, de forma natural nada é quadrado ou 

retangular neste mundo. Nesse sentido, “a permacultura envolve o planejamento, 

implantação e a manutenção conscientes de ecossistemas produtivos, que tenham a 

diversidade, a estabilidade e a resistência dos ecossistemas naturais” (GODOY et al., 

s/d, p.02-03).  

Assim sendo, a horta escolar é uma ótima estratégia para a EA e alfabetização 

ecológica, visando promover reflexão e maior conexão dos educandos com o 

ambiente. O formato circular da horta mandala proporciona maior interação dos 

elementos que compõem o ambiente, aproveitando melhor o espaço, suas bordas e 

a otimização da água na irrigação, propõe a diversidade de espécies ao invés da 

monocultura dos sistemas lineares, demonstrando a inter-relação e interdependência 

dos organismos nos ecossistemas, dessa forma, estimulando a criatividade e 

promovendo o entusiasmo no trabalho com a terra, além, de desenvolver o senso 

crítico e fomentar a mudança de padrões insustentáveis arraigados no modelo 

vigente, essencial na formação dos cidadãos para a cultura sustentável. 

Em Porto Alegre, a Rede Municipal de Ensino (RME) implantou, desde o início 

do milênio, a Permacultura como método de EA, no intuito da revitalização dos pátios 

de suas unidades escolares e a difusão das práticas ecológicas. Stumpf (2012) 

levantou junto aos educadores responsáveis pela implementação metodológica em 

dez escolas locais, as potencialidades e limitações dos fundamentos permaculturais 

para o ensino formal. Assim, obteve relatos de facilitação na aprendizagem, pois no 

pátio estão presentes todas as áreas do conhecimento, desenvolvendo a 

transdisciplinaridade em projetos conjuntos de horta orgânica. Com o incentivo a 

valores humanos de inclusão, cooperação e solidariedade, cuidado com si próprio e 

com os outros, a Permacultura promoveu mudanças de comportamento e 

envolvimento comunitário, resgatando saberes populares e possibilitando mais 

interação da escola com a realidade local. Além disso, fomentou a visão sistêmica dos 

alunos, na tradução dos padrões fundamentais da natureza aos princípios de design 

nos sistemas humanos, com a valorização dos ambientes e o aproveitamento de 

recursos, potencialmente elencados pelos educadores pesquisados. 

As limitações referem-se à deficiência de recursos humanos, pela falta de 

formação dos professores e dificuldade de engajamento da comunidade escolar, 
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“principalmente devido a uma resistência para mudar padrões e estruturas já 

enraizadas”. Dessa forma, a autora concluiu que a Permacultura está sendo 

visualizada como estratégia potencial de contribuições à educação formal e ambiental 

e na formação geral dos cidadãos, em conexão com outros instrumentos e 

conhecimentos, constituindo-se “como uma abordagem que merece ser mais 

pesquisada, experimentada, explorada e difundida” em todos os âmbitos educacionais 

(STUMPF, 2012, p.13-14). 

No livro Criando habitats na escola sustentável, Lucia Legan (2009) apresentou 

orientações para os educadores interessados em começar este movimento, utilizando 

a Permacultura como procedimento metodológico na educação para a 

sustentabilidade, desenvolvida através de seus princípios e práticas para a criação de 

escolas sustentáveis. Assim, recomenda-se aos educadores utilizar seu poder de 

interferir na realidade, fomentando a ecoalfabetização e assumindo a 

responsabilidade do cuidado com Gaia e seus habitantes, promovendo uma ética de 

parceria integrada, na qual se constituam capacidades de desvendar novos modelos 

culturais e econômicos para suprir as necessidades vitais dos organismos, garantindo 

a salubridade ambiental e alcançando melhoria na qualidade das vidas, em sua 

totalidade. 

5.7 Considerações  

Averiguou-se que horta escolar e EA caminham juntas, porém, constatou-se 

que a EA, ainda está concentrada na teoria e na prática aos métodos convencionais 

do desenvolvimento linear moderno. Assim, sugere-se como metodologia educacional 

para uma cultura permanente, a alfabetização ecológica, que é muito mais que EA 

(CAPRA, 2005), incorporada às técnicas de Permacultura, que sustentam-se em 

éticas e princípios de cuidado com a Terra e seus habitantes, valorizando saberes 

ancestrais aliado ao conhecimento científico e os padrões da natureza à criação de 

sistemas humanos sustentáveis.  

Pode-se contemplar a horta escolar como elemento fundamental à mudança 

do atual paradigma desenvolvimentista, imprescindível à perpetuação da espécie 

humana no planeta. O cuidado com as plantas, da germinação à colheita, observando 

seu crescimento e desenvolvimento elevam a autoestima dos educandos, valorizam 

o seu potencial de agricultor, modificam positivamente a paisagem e incentivam a 

pesquisa sobre as utilizações e o cultivo dos vegetais, promovendo entusiasmo 
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cognitivo e uma relação de amor e respeito com os seres vivos, proporcionam o 

interesse para a realização das atividades em suas residências, influindo em uma 

alimentação saudável, essencial ao desenvolvimento físico, intelectual e emocional 

das criaturas. Dessa forma, pode-se trabalhar a transdisciplinaridade, com 

desenvolvimento do pensamento sistêmico nas crianças, reintegrando os seres 

humanos ao mundo natural, principalmente na formação inicial dos cidadãos.  

Considera-se frente ao trabalho realizado com as crianças da escola e do relato 

de alguns pais, a necessidade de atividades que possam inserir valores educacionais 

diferenciados e complementares à educação formal das crianças, na perspectiva da 

Ecopedagogia, para uma melhor percepção, interação e gestão de seus ambientes. 

Dessa forma, desenvolver o interesse e desenvoltura pela cultura de subsistência, no 

intuito de promover a sensibilização para a sustentabilidade socioeconômica e 

ambiental de suma importância na atual conjuntura das sociedades humanas e 

prepará-las adequadamente para a vida que se abre, resgatando o amor, a 

solidariedade e a criatividade na melhoria da qualidade das vidas da comunidade. 

Nesse sentido, foram fundamentais os trabalhos realizados pelo SPM-NE em Nova 

Vida, assim como, as atividades de EA, Horta agroecológica e Permacultura no Viveiro 

de mudas do Assentamento, proporcionando-as uma visão mais abrangente do 

mundo, distinta da realidade local. Com satisfação e pesar, este trabalho encerrou as 

atividades do Projeto Preservar e Produzir ao fim da parceria do SPM-NE com a 

entidade espanhola Manos Unidas, financiadora das ações na região. 
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6 CAPÍTULO 2  

 

AS INFINITAS POSSIBILIDADES ARTÍSTICAS PARA A TRANSFORMAÇÃO DOS 

MATERIAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE IPIRANGA – PARAÍBA 

 

6.1 Introdução 

Arte Mutante é um trabalho que contempla o aperfeiçoamento dos seres 

humanos através da livre manifestação da imaginação criativa e de habilidades 

humanas para o desenvolvimento pessoal, intelectual, sensitivo e cognitivo, além do 

espírito de participação e pertencimento à natureza no apoio mútuo entre as criaturas 

da Terra ao bem universal.  

A arte de educar não pode se limitar apenas à transmissão de conhecimento já 

estabelecido, é necessário estimular que o educando formule ideias próprias 

possibilitando condições para que seu desenvolvimento sensitivo e intelectual 

aconteça. Nesse processo, o interesse do educando é fundamental e o educador pode 

criar situações estimuladoras realmente eficazes e proporcionar o maior número de 

descobertas e desafios à sua curiosidade e habilidades. 

A arte pode ser entendida como uma atividade humana ligada aos 

conhecimentos e habilidades para realizar determinadas manifestações de ordem 

espiritual, cultural e estética, a partir de percepções, emoções, imaginações e 

necessidades, com o objetivo de estimular a criatividade e o desenvolvimento de 

consciência em outras pessoas, através de objetos, produtos ou processos. Por outro 

lado, segundo Weitz (1957), o conceito de arte seria intrinsecamente aberto e mutável 

e designa um campo que se orgulha da sua originalidade e inovação, e mesmo que 

se conseguisse agora definir arte nada nos garante que a arte futura vai se conformar 

com esses limites. O mais provável é que as suas transformações não parem de 

acontecer. Assim, segundo o autor citado, o caráter extremamente expansivo e 

instável da arte torna a sua definição logicamente impossível. 

Arte Mutante é o pseudônimo artístico do autor deste trabalho, que desde o ano 

de 2005, vem se aprimorando na arte educacional ambiental para o fomento e 

desenvolvimento de metodologias e atitudes, no sentido de promover a 

sustentabilidade nas dimensões ambiental, social e econômica, através de 

exposições, palestras, oficinas de reuso de materiais e incentivo a criação artística. 

Desta forma, visa aplicar esses conhecimentos, através de capacitação a pessoas e 
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grupos na produção de artigos a partir de resíduos descartados, de maneira a 

contribuir com o gerenciamento dos resíduos sólidos por indivíduos e comunidades.  

O Programa Brasil Quilombola – PBQ, articulado pela Secretaria de Políticas 

de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República – SEPPIR, oferece 

um panorama geral da situação precária dos remanescentes quilombolas no país, 

retratando que cerca de 80%, das quase duas mil comunidades quilombolas 

reconhecidas no país, não possuem saneamento adequado (BRASIL, 2012), visto 

que, são elementos básicos à existência da vida humana em sociedade, assim, 

garantidos pela Lei Federal nº 11.445 de 2007, a universalização do acesso aos 

serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e a coleta 

e disposição final do lixo doméstico, de formas adequadas à saúde pública e à 

proteção ambiental (PEREIRA JR., 2008). 

A ausência da Prefeitura Municipal do Conde na coleta dos resíduos sólidos no 

distrito de Gurugi é constante, tornando a questão do lixo um sério problema na 

comunidade e na região. A acumulação e a dispersão desses resíduos nos ambientes 

quilombolas, contribui indubitavelmente para o aumento e disseminação de vetores e 

contaminação ambiental, assim, interferindo na saúde pública.  

Dessa forma, o objetivo deste capítulo foi o de apresentar possibilidades de 

reuso de materiais, que seriam descartados no lixo (para queima) ou no ambiente, 

efetivando o desenvolvimento de alternativas para a minimização da disposição 

inadequada dos resíduos sólidos domiciliares no ambiente da comunidade 

Remanescente Quilombola de Ipiranga, localizada no distrito de Gurugi, município do 

Conde. Para isso foram realizadas oficinas técnicas, para reutilização de materiais 

rejeitados na produção de objetos artísticos e utilitários com as pessoas na 

comunidade negra de Ipiranga na Paraíba. 

6.2 Referencial teórico 

6.2.1 A Formação Quilombola 

A escravidão negra no País emergiu com a colonização portuguesa por volta 

do ano de 1500, extinguindo-se com a Lei Aurea em 1888. Os quilombos formaram 

uma das primeiras e principais manifestações de oposição ao sistema escravista 

brasileiro. Essa forma de resistência dos africanos e de seus descendentes ao 

cativeiro permaneceu durante todo o período do regime escravocrata no Brasil e 

configurou-se na constituição dos territórios chamados hoje de comunidades 
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remanescentes quilombolas (MONTEIRO; GARCIA, 2010).  

Os africanos aportaram em terras tupiniquins junto aos invasores europeus no 

início do século XVI. Nestas terras viviam grupos humanos de culturas diversificadas, 

o que os portugueses chamaram de índios, em alusão ao território localizado na Ásia 

Meridional, lugar de rotas comerciais históricas e vastos impérios, que foi colônia 

exploratória do Reino Unido até quase meados do século XX. A Índia é considerada 

um dos países com a maior diversidade cultural de nossa civilização.  Segundo Laraia 

(2006, p.27), o primeiro conceito de cultura foi formulado pelo antropólogo Edward 

Tylor em 1871 que “definiu cultura como sendo todo o comportamento aprendido, tudo 

aquilo que independe de uma transmissão genética” o que inclui todo o complexo do 

conhecimento, a moral, as crenças e religiões, as artes, as leis, os costumes e todos 

os outros hábitos, habilidades e capacidades adquiridos pelos homens como 

membros de sociedades. 

Em situação oposta à dos colonos brancos, os escravos negros formaram, sob 

rechaços e humilhações, a força de trabalho que promoveu a construção nacional 

desde os séculos subsequentes à invasão portuguesa até os dias atuais. Desta forma, 

os afrodescendentes e sua cultura estão na gênese do povo brasileiro. Entretanto, o 

regime escravista foi extremamente desumano, o servo era simplesmente 

considerado como mercadoria, um objeto qualquer, a ser comprado, usado ao 

máximo, vendido ou eliminado de outra maneira (AACADE, 2012), da mesma forma 

que, hoje em dia, acontece com os animais não-humanos, vistos “como parte do 

mundo inferior, que existe para servir ao homem racional" (KHEEL, 2004, p.332, 

tradução nossa), que vale-se de seu “dom”, para criar formas de dominação, opressão 

e sacrifício de seus irmãos humanos e não-humanos. 

Sendo assim, a servidão negra esteve presente durante os mais de três séculos 

de duração do regime escravocrata no Brasil e os quilombos formaram uma das 

primeiras e principais manifestações de resistência a essa exploração humana 

(MONTEIRO; GARCIA, 2010). Por volta do ano de 1850, os donos dos meios de 

produção admitiam ser inevitável a abolição da escravidão, assim, o Império decretou 

a Lei de Terras, que instituiu a propriedade privada como única forma de acesso à 

terra, impedindo esse direito a pobres, índios, negros e mulatos (CALHEIROS; 

STADTLER, 2010). 

 Monteiro e Garcia (2010) destacaram que mesmo com a proclamação da Lei 

Áurea nº 3.353, em 13 de maio de 1888, os quilombos permaneceram e continuaram 
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se organizando após a extinção da escravidão. Ainda que, oficialmente o escravo 

tivesse conquistado o direito de ir e vir, a maioria deles permaneceu trabalhando para 

seus antigos donos, nas plantações de monocultura, com a novidade da precária 

remuneração, sob a forte humilhação de sempre e necessitando custear moradia e 

alimentação para sobrevivência. Desta forma, passaram de servos a assalariados, 

permanecendo subalternos ao modelo imposto na compra das mercadorias 

produzidas pelas indústrias, em ascensão no século XIX, assim, transformados em 

consumidores dos produtos refutados pela classe dominante. 

Calheiros e Stadtler (2010) apontaram que se a instituição legal da escravidão 

marcou o início da organização quilombola no País, não se pode, entretanto, imaginar 

que a sua proibição pôs fim aos quilombos. Mesmo quando escravizar tornou-se ilegal, 

as práticas opressoras continuaram reproduzindo-se contra a população negra e daí 

a manutenção da sua resistência. Assim como a exploração se manteve, as fugas 

para os rincões inabitados, para as terras de ninguém, continuaram a ocorrer, 

propiciando o surgimento de comunidades em ruptura com a sociedade moderna, o 

que indica que os quilombos não podem estar associados apenas às comunidades 

formadas por ex-escravos, também, por outros segmentos excluídos da sociedade, 

como índios, mulatos e brancos pobres. 

Segundo Monteiro e Garcia (2010), essa resistência negra está na origem da 

constituição do que são chamados hoje os territórios conhecidos como 

“remanescentes de quilombos”, constituindo-se em comunidades rurais formadas por 

descendentes de negros escravizados ou não. Essas autoras enfatizam que segundo 

estimativas dos movimentos sociais negros existem cerca de 4.500 comunidades 

quilombolas localizadas em todas as regiões brasileiras. Devido a isso, e a outros 

fatos já suscitados, os territórios quilombolas estão inseridos no debate sobre a 

questão fundiária e propriamente da Reforma Agrária no País e a sua visibilidade 

nesta discussão responde a um processo de luta política, eminentemente de 

reivindicações e conquistas dos movimentos negros organizados há mais de 30 anos, 

o que culminou com a aprovação do artigo nº. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, tornando 

obrigatório o reconhecimento e a titulação dos territórios quilombolas no Brasil, assim 

instituído: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-

lhes os títulos respectivos”. 



73 

PAES, W. M. 2014. Técnicas de Permacultura como Tecnologias Socioambientais para a melhoria na... 

 
 

De acordo com Sundfeld e colaboradores (2002), a Constituição Federal de 

1988 foi um marco histórico da democracia no País, expressão dos mais conflituosos 

anseios de reforma social, no intuito de se atender simultaneamente a interesses 

diversos. Seguindo aos preceitos do mecanismo do bem estar, promulgados na 

segunda metade do século XX, o qual enseja o amplo reconhecimento de direitos, 

somando às liberdades individuais, os direitos sociais e coletivos.  

[...] Evento com grande carga simbólica, o momento constituinte representou 
um acerto de contas. Pairava na consciência de todos que se engajaram 
naquele processo um dever moral de emancipar os grupos desprivilegiados 
da história nacional, até então alijados das condições necessárias para uma 
existência digna (SUNDFELD et al., p. 06). 

Um século se passou para que o Estado brasileiro reconhecesse o direito à 

terra das comunidades remanescentes de quilombos, no intuito de amenizar uma 

dívida histórica do povo e do governo brasileiro com esses grupos. No entanto, a 

aplicação dessa Lei foi inviabilizada, durante muito tempo, pela falta de decretos 

aplicativos a sua efetivação, bem como pela forte oposição de várias forças políticas 

ligadas aos interesses dos grandes latifundiários, grileiros, mineradoras, entre outros 

grupos do poder capitalista (AACADE, 2012).  

Assim, foram necessários mais quinze anos para que houvesse a possibilidade 

de aplicação da Lei com a promulgação do Decreto nº 4.887 de 20 de novembro de 

2003, no qual se delega competências ao “Ministério do Desenvolvimento Agrário, por 

meio do INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação 

das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos” e afirma 

que:  

Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos 
quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo 
critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 

Nesses anos de intervalo, entre a promulgação das leis de retaliação perante 

as comunidades negras e sua viabilidade como política pública aplicada, houve o 

surgimento e o fortalecimento de grupos interessados em sua efetivação, bem como 

os legisladores mantenedores da ordem excludente. Na Paraíba destacam-se duas 

entidades, com atuação desde o final do século passado, sobre as questões 

quilombolas: a Associação de Apoio aos Assentamentos e Comunidades 

Afrodescendentes – AACADE, que iniciou essa discussão no Estado e a Coordenação 

Estadual de Comunidades Negras e Quilombolas da Paraíba – CECNEQ/PB, fundada 
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pelo empenho de membros da AACADE, as quais buscam promover o 

desenvolvimento das comunidades quilombolas do Estado e auxiliá-las no acesso às 

políticas públicas (ARAÚJO; BATISTA, 2008). 

Dessa forma, essas comunidades tradicionais foram compostas pela 

miscigenação de grupos historicamente oprimidos, tal qual escravos negros, índios 

desterrados e outros desafortunados, que sempre procuraram manter suas vidas 

arraigadas às tradições ancestrais. Os saberes indígenas ou tradicionais aproximam-

se mais da sabedoria do que do conhecimento, pois são orientados através do 

conjunto de práticas que integram os processos de produção e reprodução material 

da cultura, como sistemas de crenças, por onde sua cultura alcança a sua produção 

e reprodução simbólica (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008).  

Atualmente, as comunidades remanescentes quilombolas lutam para garantir o 

seu cotidiano, pela reprodução de sua cultura e seus modos de vida característicos, 

pelo direito ao acesso e permanência na terra historicamente negada, formação 

territorial na qual está inserida presentemente a Comunidade de Ipiranga na Paraíba. 

6.3 Caracterização da área de estudos 

A Comunidade Negra de Ipiranga (Figura 09) situa-se no distrito de Gurugi, 

município do Conde na Paraíba. O município do Conde está localizado na Mata 

Paraibana, 13 km ao sul da capital João Pessoa e junto à Bayeux, Santa Rita e 

Cabedelo forma a Grande João Pessoa. Ele ainda faz fronteira com Santa Rita a 

Oeste, ao Sul com Alhandra e Pitimbu e a Leste com o Oceano Atlântico. Possui uma 

área quase do tamanho da capital do Estado e uma população de pouco menos de 

3% da população de João Pessoa. A maior parte de sua população está localizada na 

área rural, atuando na agricultura de base familiar. Têm várias vilas e distritos 

espalhados pelo seu território, entre os quais destacam-se Jacumã, no litoral, pelo 

desenvolvimento que teve nos últimos anos e Gurugi, pelos fatos dramáticos vividos 

pelas comunidades quilombolas na luta dos agricultores pela permanência na 

utilização de suas terras, desde a década de 1970 (SAMPAIO, 2001). 

Segundo o Histórico da Comunidade em exposição no Museu Quilombola do 

Ipiranga (2013), seu território, apresentado na Figura 09, está localizado entre os 

Assentamentos de Barra de Gramame e Gurugi II e o Quilombo de Gurugi I, é 

reconhecido como Comunidade Remanescente Quilombola pela Fundação Cultural 

Palmares, desde o ano de 2006, em menção ao antigo quilombo no Sítio Ipiranga, 
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formado há mais de cento e cinquenta anos por sete famílias negras e, sendo assim, 

está amparado pela Portaria INCRA nº 307/95, que determina às comunidades 

remanescentes de quilombos que “tenham suas áreas medidas e demarcadas, bem 

como tituladas mediante a concessão de título de reconhecimento, com cláusula “pro 

indiviso”, na forma do que sugere o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal” (SUNDFELD et al., p.13), podendo apenas, ser 

repassada às gerações futuras na comunidade, mantendo o patrimônio quilombola. 

Figura 09. Vista aérea da comunidade de Ipiranga, evidenciando o local das oficinas  

com as famílias quilombolas que participaram das ações, na Paraíba. 

 
Fonte: Google Earth, 27/07/2013. 

No início da comunidade, a população organizada conseguiu junto aos órgãos 

públicos a construção de cerca de cinquenta casas de alvenaria, apresentadas na 

Figura 10, conferindo maior resistência e durabilidade às residências, até então de 

taipa ou pau-a-pique (Figura 11), que é uma técnica ancestral de habitações humanas 

formada de estruturas de madeiras, preenchidas com barro e cobertura de folhas 

(SILVA, 2007). Com o passar do tempo, o número de famílias foi aumentando, sendo 

necessária a edificação de mais 67 (sessenta e sete) residências em Ipiranga, 

território este que, atualmente, abriga um haras e um amplo condomínio fechado, 

entre outros imóveis pertencentes a pessoas não descendentes da população 

remanescente do antigo sítio quilombola.  
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Figura 10. Residências da comunidade Quilombola de Ipiranga, PB. 

 
Foto: Wellington Paes (2012). 

Figura 11. Uma das últimas residências de pau-a-pique na comunidade,  

atualmente, abriga o Museu Quilombola de Ipiranga na Paraíba. 

      

            

 

 

 

  

 

 

 

 
 

                                      

Fotos: a) Rossana Holanda; b) Helder Oliveira (2014). 

A comunidade quilombola de Ipiranga possui cerca de cento e cinquenta 

famílias e aproximadamente cento e vinte casas, em algumas dessas residem até três 

famílias. Dessas casas, cerca de 20%, estão fechadas e/ou alugadas para pessoas 

da própria comunidade. No sentido de melhorar a acomodação dessas famílias e a 

estrutura da comunidade, foi articulada com o governo do Estado junto à Companhia 

Estadual de Habitação Popular (CEHAP) a construção de mais 40 casas no valor de 

R$ 25.000,00 cada. Essas casas são a título permanente de moradia para as famílias 

contempladas, já foram regularizadas e aguardam o início das obras. As famílias 

contempladas devem ser descendentes da população residente no antigo quilombo e 

não possuir residência na comunidade, dessa forma, abrigam-se com outras famílias 
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de parentesco próximo ou pagam aluguel. A CEHAP, também promoverá a reforma 

das residências de Ipiranga que necessitem de reparos estruturais, entre outros 

indispensáveis à segurança dos moradores. 

Grande parte dos moradores da comunidade passa a maior parte do dia fora. 

Essa maioria da população trabalha nas indústrias de cimento, têxtil, cerâmica, 

construção civil, entre outras, no Distrito Industrial da região Metropolitana de João 

Pessoa, situadas nos perímetros da rodovia BR 101, no qual está inserida parte do 

município do Conde. Outros trabalham nas pousadas em Jacumã ou são funcionários 

públicos. A taxa de desemprego é alta nessa população, havendo sérios problemas 

com a venda e consumo de entorpecentes, sendo o álcool o mais grave deles, dado 

ao uso histórico e a facilidade de acesso, dentre os jovens no distrito de Gurugi. 

Devido a alguns benefícios fornecidos pelos empregadores e outros adquiridos 

pela classe trabalhadora através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tais 

como: transporte para ir e voltar do local de trabalho, Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), alimentação, salário fixo em dia certo, carteira assinada possibilitando 

direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), entre outros, 

sorrateiramente os descendentes quilombolas foram se afastando da agricultura. Os 

poucos que desenvolvem plenamente suas atividades na lavoura, deslocam-se ao 

Assentamento de Barra de Gramame para plantar, esta é uma comunidade vizinha 

com cerca de 70 famílias e posse coletiva da terra por ser um assentamento da 

Reforma Agrária (SILVA et al., 2009).  

Dessa forma, na comunidade de Ipiranga não há mais agricultura comercial, 

apenas algumas pessoas mais antigas e poucos seguidores, que continuam com essa 

prática centenária na região e de derradeira importância ao desenvolvimento da 

humanidade, extremamente desvalorizada perante os avanços do capitalismo e do 

progresso tecnológico. 

6.4 Procedimentos Metodológicos 

Inferir sobre o papel humano no planeta para uma evolução coletiva fez-se 

presente como metodologia arte educacional ambiental, objetivando promover o 

desenvolvimento espiritual e intelectual, além do poder criativo das pessoas à possível 

sensibilização de sujeitos ou grupos, no intuito da valorização da natureza a partir de 

seu ambiente para a melhoria da qualidade das vidas. Essas características, inerentes 

da espécie humana, são suprimidas devido ao processo educacional brasileiro 
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direcionado para o mercado de trabalho e pela propaganda do consumo, 

transformando vidas e indivíduos em mercadoria e a essência das sociedades 

modernas centradas no que se tem e não no que se é verdadeiramente. 

Dessa forma, utilizou-se um método de abordagem sistêmico (DEMO, 2011), 

relacionando a cadeia dos materiais, da extração da matéria-prima ao descarte dos 

materiais, assim, os resíduos sólidos ao saírem de nosso campo de visão estão em 

outro lugar no planeta e perdurarão por muito tempo, de acordo com os materiais que 

o compõem, comprometendo a qualidade ambiental e suas vidas. 

O método de procedimento histórico (MARCONI; LAKATOS, 2010), é utilizado 

no sentido de elucidar, através de pesquisa bibliográfica (GIL, 1989), aspectos sobre 

a formação dos quilombos e a delongada justiça do Brasil, perante o grupo de 

explorados que consolidou o país. 

Utilizou-se como método de pesquisa a observação direta intensiva, com 

entrevistas não estruturadas em conversas informais (MARCONI; LAKATOS, 2010; 

2011), juntamente com técnicas de pesquisa-ação (DEMO, 2011; DIONNE, 2007; 

GREENWOOD; LEVIN, 2006; GIL, 1989), para fazer um diagnóstico dos principais 

problemas enfrentados pela comunidade quilombola estudada, propondo um 

planejamento participativo transdisciplinar, para a construção de soluções de modo 

coletivo, assim como, a formação de multiplicadores dessas ações. De acordo com 

Thiollent (2007), essa metodologia é um instrumento prático de intervenção na 

realidade de comunidades, para além da pesquisa, em parceria com os sujeitos 

implicados em determinadas situações problemáticas, conduzida com base na atitude 

comunitária de valores democráticos para as soluções das dificuldades, para o bem-

estar e melhoria da qualidade de vida das pessoas, que neste trabalho foi 

desenvolvido com a comunidade quilombola de Ipiranga na Paraíba.  

Visou-se também, a reutilização dos resíduos no sentido de discutir e 

experimentar as infinitas possibilidades artísticas para a transformação dos materiais, 

proporcionando nova utilidade para os descartados e seu retorno ao ciclo produtivo. 

O seu propósito foi fomentar a economia criativa, desenvolvendo metodologias e 

atitudes promotoras de sustentabilidade socioeconômica e ambiental, dessa forma, 

diminuindo o descarte inadequado no ambiente. 

Nesse sentido, foram promovidas rodas de conversa com as famílias da 

comunidade que participaram da ação, destacando a Redução na geração de 

resíduos, com um consumo consciente; a Reciclagem, com a separação dos resíduos 
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na fonte geradora e a Reutilização dos materiais descartados, como medidas de 

minimizar os impactos ambientais, enfatizando o Repensar atitudes e valores, em que 

os cidadãos passam a assumir efetivamente seu papel na coletividade e na 

preservação de seu ambiente, buscando a formação de multiplicadores numa 

perspectiva da prática desses 4R’s. Dessa forma, salientando o vínculo entre as 

pessoas e seu ambiente, o espírito de participação, a solidariedade e o estímulo à 

criatividade humana. 

Desenvolveram-se algumas oficinas para a reutilização dos resíduos sólidos da 

comunidade e produção artística com essas pessoas, como a confecção de 

vassouras, pufes e borboletas de garrafas plásticas descartadas e a produção de 

mandalas de fios Olho de Deus, com reuso de palitos de madeira e outros resíduos. 

A reutilização dos materiais é uma forma de redução de consumo e de descarte de 

resíduos, pois consiste em utilizar o mesmo produto de outras maneiras, ao invés de 

descartá-lo no ambiente, prolongando sua vida útil e isto depende da criatividade do 

gerador, podendo-se confeccionar diversos artigos numa perspectiva de economia 

criativa. 

A Economia Criativa é uma abordagem holística e multidisciplinar, que labuta 

com as interfaces entre a economia, a cultura e a tecnologia, centrada na 

predominância de produtos e serviços de conteúdo criativo e valor cultural acentuado, 

resultantes de uma mudança gradual de paradigma na promoção do desenvolvimento 

sustentável (DUISENBERG apud LIMA, 2012). 

Dessa forma, o projeto em Ipiranga ocorreu no segundo semestre de 2012, com 

cerca de sete pessoas de três famílias da comunidade quilombola. Os encontros 

ocorreram uma vez por semana, geralmente no período noturno, turno mais 

conveniente para as participantes devido às suas atividades diárias. 

Nesse período, durante as rodas de conversas, foram demonstrados alguns 

objetos artísticos e funcionais criados pelo pesquisador e propositor das oficinas em 

seu trabalho “Arte Mutante”, como instrumentos musicais alternativos, mobiliários, 

jogos pedagógicos, papel artesanal, isopor gravura entre outros, e apresentou-se, 

através de imagens e apostilas, diversas outras alternativas para a reutilização dos 

materiais. Assim, as participantes optaram pelo que seria mais interessante de 

confeccionar nas oficinas, a partir de suas necessidades materiais e dos resíduos 

sólidos das residências e comunidade, evitando-se o consumo com a produção de 

bens utilitários e, ainda, podendo gerar renda se necessário. 



80 

PAES, W. M. 2014. Técnicas de Permacultura como Tecnologias Socioambientais para a melhoria na... 

 
 

A análise da aceitação dessa TSA desenvolvida, foi mediante a aplicação de 

questionários avaliativos (Apêndice A) para as três pessoas da comunidade de 

Ipiranga, representantes das famílias que participaram das ações, aferindo a 

satisfação destas com os trabalhos realizados e se cumpriram os objetivos propostos. 

6.5 Resultados 

6.5.1 Diagnóstico do saneamento básico na comunidade de Ipiranga 

6.5.1.1 Diagnóstico do abastecimento de água e a disposição de efluentes 

Antigamente, no Sítio Ypiranga, nome indígena que significa água vermelha ou 

barrenta, retirava-se água de uma nascente e seu pequeno riacho próximo à 

comunidade, limítrofe entre as fazendas na parte mais alta da propriedade. A nascente 

é o afloramento do lençol freático que fornece água de boa qualidade, abundante e 

continuamente, podendo originar uma fonte de água de acúmulo (represa), ou cursos 

d’água (regatos, ribeirões e rios) nesse caso. O desenvolvimento civilizatório na 

região, o desmatamento e a destinação inadequada de resíduos sólidos, acabaram 

por sufocar o olho d’água e assorear, quase totalmente, o canal que abasteceu de 

água a população local por décadas. Dessa forma, o abastecimento de água e a 

destinação do lixo, tornaram-se sérios problemas para a comunidade. 

Segundo a Presidente da Associação dos Moradores da Comunidade Negra de 

Ipiranga – AMCNI, todas as residências da comunidade possuem fossas 

rudimentares, para onde são direcionados, geralmente, todos os resíduos das águas 

servidas. Somente nos tanques de lavar roupas, situados na área externa das casas, 

as águas utilizadas são descartadas diretamente nos quintais, sem nenhum 

tratamento. Sobre o abastecimento de água em Ipiranga, a situação atual é a seguinte: 

existem três poços subterrâneos que abastecem de água a comunidade quilombola, 

sendo a força da gravidade encarregada no processo de distribuí-las entre as 

residências, sem nenhum tipo de tratamento. Desses poços, apenas um distribui água 

para toda comunidade e está em atividade desde novembro de 2012. Dessa forma, 

ficou estabelecido entre os moradores, o modo alternado de distribuição dessas águas 

às duas áreas da comunidade, a parte mais alta recebe água pela manhã e a parte 

baixa recebe água à tarde.  

Essas residências situadas na localidade mais baixa da comunidade dispõem 

de água o dia todo, constituindo parte de água doce e parte de água salobra, visto 

que, são abastecidas com água retirada do poço da Escola Municipal de Ensino 
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Fundamental José Albino Pimentel, localizada nas margens da rodovia PB 018, em 

uma região limítrofe com a comunidade de Gurugi II, permanecendo os lotes que se 

localizam acima desse ponto desprovidos de tal serviço, fornecido apenas pelo 

período matutino. No entanto, as pessoas de Ipiranga a classificam como água 

salobra, não sendo adequada para o consumo humano.  

Segundo a legislação ambiental vigente, Resolução Conama nº 357/2004, as 

águas no território brasileiro são classificadas de acordo com a sua salinidade, sendo 

água doce se a salinidade for inferior a 0,5%, água salobra se estiver entre 0,5 e 30% 

e água salina quando superior a 30%. Em se tratando da classificação mundial das 

águas dentro do Sistema Internacional de Unidades – SI, a salinidade é referida como 

sólidos totais dissolvidos (STD), sendo água doce aquela que apresenta STD inferior 

a mil mg/l, salobra com STD entre mil e 10 mil mg/l e superior a 10 mil mg/l de STD 

as águas são consideradas salinas. Vale ressaltar que o SI pode ser mais preciso, ao 

fato que nem todos os constituintes sólidos na solução da água são, necessariamente, 

sais (REBOUÇAS, 2006). 

Marinho (2006) relatou que, no ano de 2006, para o abastecimento de água da 

comunidade quilombola existia, apenas, um poço semi-artesiano3 acoplado a um 

conjunto motor-bomba, implantados pela prefeitura do Conde, que recalcava o líquido 

direto para uma rede, na qual cada morador se encarregava de fazer a ligação 

hidráulica à sua residência, sendo sua vazão insuficiente para atender a demanda da 

população local. 

No ano de 2007, os moradores de Ipiranga conseguiram, através da prefeitura 

municipal, o aumento da profundidade do poço existente e a perfuração de mais um 

poço para o abastecimento da comunidade, também, a instalação de dois 

reservatórios de dez mil litros e a bomba d’água para enchê-los, sendo um conjunto 

desses no mesmo local do poço supracitado. No entanto, passaram-se mais de cinco 

anos e esse sistema ainda não havia entrado em atividade, pelo fato da falta de 

energia elétrica para ligar a bomba de sucção de água do subsolo, por não haver 

quem custeasse a instalação elétrica e seu consumo junto à Empresa de Energia 

Elétrica da Paraíba – ENERGISA.  

A perfuração do segundo poço na comunidade, ocorreu dentro de uma 

                                                                 
3 Os poços semi-artesianos podem atingir profundidades de mais de 100 metros, porém, necessitam de bomba 

d’água para que o líquido alcance a superfície. Enquanto que um poço artesiano atinge grandes profundidades e 

possui água jorrante. 
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propriedade particular e seus donos assumiram a responsabilidade de arcar com a 

despesa de energia elétrica para o acionamento da bomba d’água, deste modo, 

cobravam dos outros moradores, em 2012, o valor de quinze reais para retirada de 

água do terreno de sua residência, no qual o equipamento foi instalado com dinheiro 

público destinado ao abastecimento de água para a comunidade quilombola. 

Assim, de acordo com a presidenta da AMCNI, próximo ao final do ano de 2012, 

após sucessivas visitas à Prefeitura do Conde para solucionar o problema, resolveram 

ligar a energia elétrica na bomba, para abastecer a caixa d’água e distribuir o líquido 

precioso para o território quilombola. Nas reuniões quinzenais, realizadas pela 

diretoria da AMCNI com a comunidade, ficou estabelecido que todas as residências 

poderiam desfrutar do benefício, desde que os moradores se responsabilizassem pela 

instalação hidráulica residencial e contribuíssem com o valor simbólico de dez reais 

junto à Associação, incumbida de pagar a conta da energia consumida pela bomba de 

sucção junto à ENERGISA, assim, efetivando a sua distribuição. 

Diante do atual modelo de desenvolvimento apresentado pelas sociedades 

humanas, preconizando a cultura dos desperdícios, assim, tudo que se tem em 

abundância pode seguir esse caminho facilmente. Na falta de água, as pessoas criam 

diversos mecanismos de economia do bem, possibilitam alternativas para reuso, entre 

outras, visando à otimização da substância. Isso é evidenciado na Figura 12, que 

demonstra uma das maneiras utilizadas por famílias de Ipiranga para valer-se do ciclo 

hidrológico natural, configurando alternativa diante da escassez desse elemento vital. 

Figura 12. Alternativa simples para coleta de água de chuva 

realizada em residência na comunidade de Ipiranga, PB.

 
Foto: Wellington Paes (2012). 
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Todavia, quando se tem água à vontade para saciar as necessidades humanas 

básicas, ocorre quase sempre, desperdício exacerbado e certo descaso quanto à 

minimização de uso e o melhor aproveitamento desse elemento fundamental. Esse 

fato está em eminência no remanescente quilombola, necessitando de ações 

educativas sobre as questões hidrológicas, consumo consciente, armazenamento e 

tratamento das águas para consumo e residuárias, entre outros aspectos, visando à 

melhoria das condições ambientais e consequentemente à qualidade de vida das 

pessoas em questão.  

6.5.1.2 Diagnóstico da destinação dos resíduos sólidos e a reutilização de  
materiais  

Devido à ineficiência do serviço de coleta de lixo municipal no distrito de Gurugi, 

onde localiza-se a comunidade de Ipiranga, moradores locais costumam incinerar os 

resíduos sólidos domésticos. Outros resíduos são descartados em terrenos sem 

construções e acabam se espalhando pela comunidade ou são depositados junto ao 

muro da escola municipal local à espera da coleta pública. Isso causa transtorno aos 

alunos e prejuízos à escola, verificando-se já o afundamento do muro, ocasionado 

pelo acúmulo do lixo no local (Figura 13).  

Figura 13. Escola Municipal do distrito de Gurugi, Paraíba, 

o seu entorno serve de depósito de lixo. 

 
Foto: Wellington Paes (2012). 

Evidenciado na Figura 14, a prática de “queimar o lixo” acaba por ser recorrente 

na comunidade de Ipiranga, favorecendo a continuidade de hábitos culturais antigos, 

que na modernidade tornaram-se insalubres ao ambiente e suas vidas.  
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Figura 14. a) Local de depósito e queima de lixo; b) Amontoamento e queima, por residente 

local, de resíduos naturais e humanos espalhados na comunidade de Ipiranga no Conde, PB. 

      
  

  

 

 

 

 

                      

Fotos: Wellington Paes (2012).

Esses fatos levaram o pesquisador a participar de algumas reuniões junto à 

AMCNI no território quilombola, para propor alternativas aos moradores da 

comunidade na minimização de alguns dos problemas enfrentados, perante o descaso 

do poder público para com a realidade local, demonstrado na Figura 15. Aproveitaram-

se essas ocasiões, para se falar sobre o descarte de resíduos e a possibilidade de 

seu reuso, com a demonstração de artigos do trabalho “Arte Mutante” e apresentaram-

se algumas oficinas que poderiam ser desenvolvidas junto aos moradores da 

comunidade, para a resolução desses aspectos negativos que afligem a população, 

que é o caso do volume e disposição inadequada de resíduos sólidos, evidenciados 

pela carência de coleta no distrito de Gurugi. 

Figura 15. Participação em reunião na comunidade de Ipiranga, PB. 

 
Foto: Elza Fernanda (2012). 
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Dentre os presentes nas reuniões, em média quinze pessoas, ou seja, cerca 

de 10% dos representantes familiares da comunidade, sendo a maioria de mulheres, 

20% dessas aceitaram o desafio de serem autores de evolução e transformar seus 

resíduos em arte, minimizando a disposição imprópria dos mesmos no ambiente 

quilombola. No trabalho com essas famílias da comunidade quilombola de Ipiranga, 

foram desenvolvidos trabalhos educativos de percepções histórico contemporâneas, 

de atitudes e práticas cotidianas, entre outros, e atividades práticas de fomento à 

habilidades e criatividade, com rodas de conversa e oficinas de reutilização de 

materiais, possibilitando o reaproveitamento de parte do descarte de garrafas 

plásticas e outros resíduos da comunidade, para a produção de bens artísticos e 

utilitários. 

Nas oficinas, confeccionaram-se duas vassouras de garrafas plásticas tipo Pet 

de 2 litros, reaproveitando cerca de trinta garrafas descartadas pela comunidade 

quilombola, apresentadas nas Figuras 16 e 17. 

         Figura 16. As duas vassouras produ-       

          zidas em Ipiranga, uma delas com o          Figura 17. A vassoura confeccionada em oficinas 

           cabo reutilizado de outra vassoura.                 na comunidade de Ipiranga sendo utilizada. 

                     
                                                                           Foto: Wellington Paes (2012). 

 

           
  
             Foto: Elza Fernada (2012). 
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            Reutilizaram-se outras trinta e duas garrafas Pet de 2 litros, com o 

desenvolvimento da oficina de confecção de pufe com garrafas plásticas e câmaras 

de pneus, rejeitadas na comunidade negra, para a produção de uma peça 

demonstrativa dessa mobília artesanal, exibidos nas Figuras 18 e 19. 

Figura 18. a) Corte do gargalo da garrafa; b) Amarração das garrafas plásticas, com tiras de borrachas 

de câmaras residuais de bicicleta, na oficina de confecção de pufe em Ipiranga no Conde, Paraíba. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  

Fotos: Wellington Paes (2012). 

 

Figura 19. O pufe encapado pela professora participante das oficinas, podendo ser 

colocado uma cobertura estofada ou utilizá-lo dessa forma, como demonstrado por  

sua filha em outro momento das oficinas na comunidade de Ipiranga no Conde, PB. 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Wellington Paes (2012). 
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Aproveitando-se os gargalos das garrafas plásticas, cortadas para a produção 

do pufe, fez-se a confecção de borboletas coloridas, demonstrados na Figura 20. 

Figura 20. a) Confecção e pintura das borboletas e produção do pufe de garrafas Pet, em oficinas na 

comunidade de Ipiranga no Conde, Paraíba; b) Participante das oficinas exibindo a borboleta que 

confeccionou; c) As quatro borboletas produzidas nas oficinas de arte com reuso de resíduos sólidos. 

 

                                                           

                                                       

Fotos: Wellington Paes (2012). 

 

Outra oficina desenvolvida, foi a de confecção de Mandalas em Fios “Olho de 

Deus”, com a reutilização de palitos de madeira, hastes de guarda-chuvas e gravetos, 

evidenciadas na Figura 21. Essa é uma técnica indígena ancestral, que proporciona 

equilíbrio, reflexão, meditação e serenidade aos construtores e é um símbolo de 

proteção espiritual e ambiental aonde estiver alocado. 
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Figura 21. a) Participante das oficinas confeccionando uma mandala de fios com reuso de palitos;           

b) A produção das Mandalas de Fios “Olho de Deus”; c, d e e) A presidente da AMCNI; A professora e 

contadora da AMCNI e sua filha, respectivamente, demonstrando os colares mandalas “Olho de Deus”, 

confeccionados por elas nas oficinas realizadas na comunidade de Ipiranga no Conde, PB.  

 

 
 

    

   

                                                     

                                                       

Fotos: Wellington Paes (2012). 

 

Apresenta-se descrito na Figura 22, todo o processo de confecção da vassoura 

com resíduos de garrafas plásticas, efetivado nas oficinas com o grupo da comunidade 

quilombola de Ipiranga na Paraíba. 
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Figura 22. Confecção das vassouras a partir de garrafas plásticas descartadas. a) Garrafas tipo Pet de 2 

litros, resíduos da comunidade; b) Corte em tiras com ≈ 5mm; c) Garrafas cortadas e separadas por 

modelo ou semelhança, utilizou-se cerca de 15 por vassoura; d) Retirada do gargalo das garrafas, exceto 

de duas, e encaixando-se as garrafas sobre uma dessas com gargalo, depois coloca-se a outra com gargalo 

por cima de todas; e) Furando as garrafas, fez-se dois furos paralelos e transpassados; f) Passando arame 

pelos furos, apertou-se para ficar no formato de vassoura; g) Vassoura semi pronta, colocou-se um cabo 

de vassoura e pregou; h) A vassoura de garrafas Pet pronta, confeccionada nas oficinas de reuso de 

materiais na comunidade quilombola de Ipiranga no Conde, Paraíba. 

                             

 

  

 

  

                                                       

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                       

         
   

Fotos: a, b, c, h) Wellington Paes; d, e, f, g) Elza Fernanda (2012). 
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6.5.2 A eficácia da Tecnologia Socioambiental  

Na concepção avaliativa das ações empreendidas na comunidade de Ipiranga, 

foi acurado a eficácia da TSA de reuso de materiais, pelas pessoas que participaram 

das atividades e que responderam ao questionário analisado. Neste, a questão 

número 02 não se aplica, mesmo havendo respostas por parte das entrevistadas, pois 

não foi efetivado atividades para o reuso de águas nesta comunidade, apenas, 

especulou-se a viabilidade de tais ações com essas pessoas. 

Diante das afirmativas, constatou-se que houve melhoria na disposição dos 

resíduos sólidos por parte das entrevistadas: “com a utilização das garrafas diminuiu 

os resíduos sólidos”, de tal modo que “no reaproveitamento desses materiais” “não 

tem desperdício, sim aproveitamento”. 

Dessa forma, elas indicariam essa TSA a outras pessoas da comunidade, visto 

que: trabalha “na questão ambiental”, portanto “é bom para o meio ambiente”, deste 

modo “criamos objetos de grande utilidade (vassoura de Pet)”.  

Assim, haveria mais saúde se outras pessoas fizessem o mesmo em Ipiranga: 

pois “não acumula lixo”, consequentemente “evitaria mais doenças”, influindo “na 

melhoria da qualidade de vida”.  

E seria mais seguro para as crianças do remanescente quilombola, de modo 

que: “elas não teriam contato com o lixo”, trabalhando-se “na conscientização” “a 

importância sobre a reciclagem”. 

Sobre a TSA vivenciada em Ipiranga: é “uma forma de conscientização, 

melhoria na percepção de reutilização de materiais e na questão ambiental”. “Através 

dela podemos reaproveitar o lixo e transformá-lo em objetos de consumo e até poder 

vender e ganhar algum dinheiro”. 

6.6 Discussão  

6.6.1 Sobre o abastecimento de água e a disposição de efluentes 

O Brasil é um dos países mais abastados em água doce do planeta, mesmo 

assim muitas comunidades, principalmente grupos historicamente oprimidos, sofrem 

pela falta desse bem essencial, que deveria estar disposto em abundância para todos 

os organismos da Terra, dada sua importância à vida. Dessa forma, é garantido por 

Lei o fornecimento de água potável, para todos os cidadãos brasileiros. 

Dados publicados pelo PBQ (BRASIL, 2012) retrataram que mais de 60% das 

comunidades quilombolas reconhecidas no país não dispõem de água encanada. 
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Esse aspecto foi averiguado, respectivamente, por Silva (2007); Correia, Costa e 

Balbino (2007); Araújo, Santana e Azevedo Filho (2009), nas comunidades 

quilombolas de Caiana dos Crioulos na Paraíba, Monte Alegre no Espírito Santo e 

Serra do Osso em Pernambuco. Assim como, foi verificado neste trabalho, nos 

remanescentes quilombolas de Mituaçu e Ipiranga na Paraíba, que são supridos por 

poços subterrâneos, nem sempre com água suficiente para toda a comunidade, da 

qual os moradores se responsabilizaram pela instalação hidráulica às residências ou 

não. O remanescente quilombola de Mituaçu será melhor apresentado no Capítulo 3 

deste trabalho. 

Em relação aos efluentes, os quilombolas de Monte Alegre, ES (CORREIA; 

COSTA; BALBINO, 2007) e Ipiranga, utilizam fossas rudimentares para os esgotos 

sanitários e a maioria das águas residuárias das residências, porém, algumas dessas 

águas são descartadas expostas no ambiente, podendo acumular-se e ser foco de 

vetores ou hidratar plantas. As fossas rudimentares ou fossas negras, de maneira 

geral, são buracos abertos no solo para receber os resíduos de águas proveniente 

das residências, não possuem um revestimento interno seguro e permitem o contato 

do efluente diretamente com o solo. São modelos precários de esgotamento sanitário, 

que não seguem as recomendações técnicas de segurança, dessa forma, causam a 

contaminação do solo e podem contaminar o lençol freático, com a percolação das 

águas poluídas, assim, gerar diversas enfermidades naqueles que consomem as 

águas subterrâneas dos poços próximos (MORAES et al., 2013). 

6.6.2 Sobre a destinação dos resíduos sólidos e oficinas comunitárias 

Sobre a disposição dos resíduos sólidos, o diagnóstico do PBQ (BRASIL, 2012) 

relatou que apenas 20% das comunidades remanescentes de quilombos 

reconhecidas pela União, possuem coleta regular de lixo, outros 58% queimam ou 

enterram o lixo no seu território. Em trabalhos analisados sobre a destinação dos 

resíduos sólidos em remanescentes quilombolas, apenas, Correia, Costa e Balbino 

(2007), registraram que a coleta de lixo é regular, ocorrendo semanalmente na 

comunidade de Monte Alegre, ES. 

Nas comunidades de Serra do Osso, PE e Caiana dos Crioulos, PB, parte dos 

resíduos são cremados, sendo a maior parte destes, jogados nos arredores das 

residências (ARAÚJO; SANTANA; AZEVEDO FILHO, 2009; SILVA, 2007), esses 

métodos, também, foram observados pelo pesquisador no remanescente quilombola 
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de Mituaçu, devido à ausência de coleta de lixo na comunidade (Figura 23). Essa 

destinação inadequada foi verificada por Martins e Nishijima (2010), no remanescente 

de Passo do Maia, Rio Grande do Sul, embora possua coleta de lixo no local, porém, 

esporadicamente.  

Figura 23. Destino do lixo de residências em Mituaçu, Paraíba,  

no meio do ambiente da floresta Mata Atlântica. 

 
Foto: Wellington Paes (2013). 

Na comunidade de Ipiranga, ocorre a junção desses três últimos métodos de 

destinação para os resíduos sólidos domésticos: existe uma coleta de lixo esporádica 

no distrito de Gurugi, entretanto, as famílias que residem distantes da rodovia em que 

circula o carro da coleta, ficam sem garantia desse recolhimento e acabam por 

descartá-los em terrenos inabitados por humanos ou, em sua maioria, incineram seus 

resíduos domiciliares, geralmente, junto aos resíduos orgânicos dos quintais. 

A incineração dos resíduos sólidos é uma prática tradicional e comum em 

comunidades rurais modernas e em toda essa região da Paraíba, devido à 

necessidade humana de manter o “terreno limpo”, ou seja, sem a vegetação natural e 

seus resíduos, rompendo o feedback positivo, assim, empobrecendo 

substancialmente o solo e suas vidas. Porém, ao reunir os resíduos naturais dos 

quintais com o lixo doméstico, que não mais é composto apenas por resíduos 

orgânicos, como no início das civilizações, contendo diversos tipos de materiais 

agregados e que quando cremados liberam substâncias nocivas à saúde ambiental e 

humana, a exemplo da dioxina, que é uma das substâncias mais tóxicas produzidas 

pela ação humana, sendo liberada para atmosfera com a combustão de todos os tipos 
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de plásticos, entre outros materiais componentes do lixo doméstico4. 

Segundo Woehl Jr. (2011), as dioxinas e os furanos são substâncias liberadas 

na fumaça com a queima de lixo plástico, entre outros resíduos, que contenham cloro 

em sua composição, e possuem grau de toxidade mais elevado que o urânio radioativo 

(U-235) e o plutônio. Deste modo, são extremamente perigosas ao bem-estar humano 

e ao ambiente, pois são altamente tóxicas quando inaladas e seus resíduos 

contaminam definitivamente o solo. A contaminação por essas substâncias, ocorre de 

forma lenta e gradual, em pequenas doses cumulativas no organismo e em curto 

espaço de tempo, não geram sintomas graves, entretanto, apresentam considerável 

potencial cancerígeno. Dor de cabeça é um dos males, descritos por Woehl Jr. (2011), 

como consequência da exposição às substâncias exaladas com a incineração do lixo, 

e referidos pelas três partícipes de Ipiranga e pela participante de Mituaçu desta 

pesquisa, como moléstia comum, já que ambas utilizam esse mesmo método, para 

minimizar o volume dos resíduos sólidos gerados em suas residências, evidenciando 

a relação entre a causa e o efeito. 

Deste modo, apresentaram-se alternativas às pessoas da comunidade de 

Ipiranga para que elas solucionassem essa questão dentro da comunidade, 

transformando problemas em soluções. Com a reutilização dos materiais, promove-

se o desenvolvimento criativo, artístico e cognitivo, diminui a disposição dos resíduos 

no ambiente quilombola e, ainda, pode-se incrementar a renda familiar com a 

minimização do consumo e a venda dos produtos.  

Entretanto, houve pouca participação dessas pessoas neste trabalho, o que 

pode estar imbricado com a “servidão moderna”, dessa forma, os trabalhadores 

dispõem de tempo cada vez mais limitado para os cuidados pessoais, familiares e 

comunitário (BRIENT, 2012). Mas também, pode ter relação com os fatos elencados 

por Calheiros e Stadtler (2010), de que as comunidades quilombolas são alvos 

preferenciais de ações extensionistas, que geralmente continuam a explorá-las, sendo 

praticadas de cima para baixo, sem observar as especificidades e a diversidade 

cultural desses grupos e não reconhecendo a sabedoria ancestral perpetrada entre 

seus habitantes, assim, desestimulando a participação em outros trabalhos. Todavia, 

não a qualificam de qualidade política, esta, engloba todas as dimensões humanas 

não materiais, tendo implícito o conteúdo da participação comunitária, “porquanto a 

                                                                 
4 A HISTÓRIA DAS COISAS. Produção de Anne Leopard. 2007. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw> Acesso em: 15 ago. 2013.  
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sociedade participativa é a qualidade política mais qualitativa que a história poderia 

engendrar” (DEMO, 2011, p.25). 

Demo (2011, p.25) elucidou que este não é o objetivo dos cientistas sociais, 

formados em centros de treinamento técnico para manter o controle social, pois 

“sabem mais como não mudar, como desmobilizar movimentos sociais, como justificar 

ricos e poderosos, do que comparecer como instrumentação e atuação em prol de 

transformações históricas consideradas estratégicas pelos desiguais”.  

De outra forma, a qualidade do cientista como ator político necessita aparecer, 

“ao compreender as ciências sociais, não apenas como forma de abordagem, mas 

também como espaço de atuação social. Onde aparece a prática como componente 

do processo cientifico, nem superior, nem inferior à teoria” (DEMO, 2011, p.26). 

6.7 Considerações 

Diante da pesquisa realizada, verificou-se a precariedade no acesso aos 

serviços básicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de efluentes 

domésticos e coleta de lixo em milhares de comunidades quilombolas de todas as 

regiões do país, mesmo esses direitos garantidos, desde o ano de 2007 no Brasil, 

pela Lei de Saneamento Básico, e sendo fundamentais para a melhoria das condições 

de vida das pessoas desses grupos historicamente oprimidos, minimizando a 

degradação do ambiente que ocupam. Na Paraíba, entidades foram criadas para 

auxiliar as comunidades negras do Estado no acesso às políticas públicas, porém, em 

um País de justiça mórbida com a força de trabalho que estabeleceu a nação, essas 

pessoas carentes de direitos, criam alternativas para amenizar a situação, no entanto, 

podem prejudicar a saúde humana e ambiental, necessitando serem dotadas de 

qualidade política e de esclarecimentos quanto a melhor destinação para os resíduos 

produzidos. 

Em detrimento ao principal método de descarte de resíduos sólidos exercidos 

pelas famílias dos remanescentes quilombolas analisados, evidenciou-se a relação do 

hábito de queimar o lixo e as consequências negativas imediatas ao bem-estar dessas 

pessoas e seus familiares, não obstante, a frequência de tais ações podem acarretar 

implicações mais severas à saúde ambiental e humana. 

Em relação à TSA implementada, pode-se considerar boa aceitação e eficácia 

dessa, pelas pessoas da comunidade que acolheram as ações, entretanto, houve 

baixa participação da comunidade como um todo, pelo fato da maioria de seus 
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moradores não passarem tempo suficiente no seu ambiente familiar histórico, a ponto 

de se incomodarem com determinadas situações precárias e participarem das 

reuniões da AMCNI, almejando o desenvolvimento sustentável da comunidade 

quilombola. Outro fato, está na carência de qualidade política em Ipiranga, assim, 

minimizando a participação comunitária nas ações que priorizam a melhoria da 

qualidade de vida de seus habitantes. 

Para finalizar, acredita-se serem essenciais, trabalhos de educação política e 

ambiental, principalmente nas duas escolas do distrito de Gurugi, visando 

esclarecimentos sobre as consequências da ausência de saneamento básico e 

destinação inadequada para os resíduos sólidos domiciliares e qualificá-los 

politicamente em busca da efetivação de Leis de direito e para trabalhos comunitários, 

colaborativo e cooperativo entre seus habitantes. Objetiva-se com isso obter 

melhorias no sistema de saneamento local e regional, com o desenvolvimento de 

outras TSA que propiciem a restauração do equilíbrio das condições ambientais 

favoráveis e à qualidade de vida das pessoas, por conseguinte, da comunidade de 

Ipiranga como um todo e dessa região no estado da Paraíba. 
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7 CAPÍTULO 3 

 

CULTURA PERMANENTE INTEGRADA E CRIATIVA 

 

7.1 Introdução 

Em nome da ordem civilizatória, a globalização constitui-se em um processo de 

homogeneização e padronização de diversos aspectos da vida humana, econômica, 

política, social e cultural, promovendo o adestramento progressista e colocando em 

risco a diversidade cultural e as condições sociais de diferentes comunidades 

(SEPÚLVEDA, 2002).  

Leff (2007, p.128) enfatizou que “na diversidade cultural, a competição se 

dissolve em outra maneira de olhar a alteridade, como complementaridade, 

cooperação, solidariedade e integralidade ao múltiplo”, dessa forma, pode-se 

enxergar o Todo e objetivar um bem comum que se reflete na qualidade de vida da 

população. Nesse sentido, requer-se um novo paradigma de desenvolvimento, que 

trabalhe com a necessidade gregária, resgatando o amor e a solidariedade na 

transformação de percepções e valores, com base na criatividade para a eficiência 

coletiva. 

Em se tratando de qualidade de vida, Pinheiro (2008) relatou que saneamento 

básico é um dos principais indicadores da qualidade de vida e do desenvolvimento 

econômico e social de um município, sendo todas as esferas públicas responsáveis 

por ele, já que são ações essenciais para o bem-estar da população e têm forte 

impacto sobre a vida dos seres humanos e no ambiente. A falta de saneamento básico 

é uma das principais causas da mortalidade infantil no Brasil, causada por doenças 

parasitárias e infecciosas. Essas doenças são decorrentes tanto da quantidade como 

da qualidade das águas de abastecimento, da destinação inadequada dos esgotos 

sanitários, águas residuárias e resíduos sólidos e, principalmente, pela carência de 

uma educação sanitária e ambiental. 

Esrey e Andersson (2001) alertaram que nos países em desenvolvimento mais 

de 90% dos esgotos são descartados sem qualquer tratamento no ambiente ou em 

corpos de água. Informações do IBGE (2011) relataram que no Brasil mais de 90% 

das residências no País possuem algum tipo de abastecimento de água, entretanto, 

menos de 50% dessas possuem rede de esgoto, ou seja, mais da metade de todo o 

resíduo de água consumida no País são destinados inadequadamente no ambiente, 
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promovendo a contaminação deste e prejuízos a saúde pública e ambiental. Quanto 

à coleta de lixo, o instituto relatou que cerca de 90% dos municípios brasileiros o fazem 

nas áreas urbanas, sendo as áreas rurais e periféricas, geralmente, com deficiência 

desse serviço ou são desprovidas de tal. Já a coleta seletiva está presente em menos 

de 10% dos municípios brasileiros na maioria das regiões do País, acentuando o 

número de excluídos que sobrevivem como catadores de lixo. 

Diante do exposto, ferramentas são essenciais para promover reflexão e 

possibilitar melhorias no modo de vida da sociedade. Entretanto, a EA não deve 

limitar-se à divulgação de informações, é necessário o estabelecimento de um vínculo 

permanente entre as pessoas e o ambiente, estas, podendo criar novos valores e 

sentimentos que façam com que repensem os seus atos, preservando o meio em que 

vivem e permitindo inferir a imprescindível sustentabilidade. 

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 com o 

objetivo de aprimorar os diversos fatores que estão auxiliando a degradar a vida e a 

natureza. Dessa forma, visa promover o uso sustentável dos recursos, a minimização 

dos desperdícios e o melhor aproveitamento das energias disponíveis, com a 

implantação de medidas de saneamento ecológicas, entre outros aspectos essenciais 

a uma vida saudável e em harmonia com o ambiente circundante. 

A permacultura está fundamentada em éticas e princípios de cuidado com a 

Terra e as pessoas e é, também, um sistema de design essencialmente criativo e 

dinâmico, visando à criação de ambientes sustentáveis, ou seja, sistemas 

ecologicamente corretos e economicamente viáveis, que supram as suas próprias 

necessidades e se sustentem no longo prazo. O desenvolvimento das atividades 

permaculturais, proporciona maior interação entre as pessoas e delas com o seu 

ambiente, uma vez que propicia o trabalho coletivo buscando a união de todos com o 

Todo para o aperfeiçoamento integral, sendo que a “cooperação (e não competição) 

é a chave” para o sucesso dos trabalhos nessa área holística (MOLLISON; SLAY, 

1994, p.15). 

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 
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mesmo tempo que promove o fluxo circular, com a recuperação e reciclagem de 

nutrientes para a produção de alimentos e ornamentação local (ESREY; 

ANDERSSON, 2001). 

De fácil construção e manejo, o CB é um elemento fundamental na habitação 

urbana ou rural por cumprir mais de uma função importante: tratar a água residuária 

localmente; compostar os resíduos orgânicos e os materiais lenhosos dos quintais, 

acelerando o processo de decomposição e evitando a queimada desses; e produção 

de alimentos, podendo ser associado a várias outras espécies, como mamão, batata 

doce, inhame, gengibre, tomate, entre outras, tudo num círculo de dois metros de 

diâmetro (CASTAGNA, s/d.). 

O TEvap é um sistema de tratamento de esgoto e reaproveitamento dos 

nutrientes de águas negras, provenientes do vaso sanitário, para a produção de flores 

e frutas (BODENS; OLIVEIRA, 2009). Com esses sistemas, os esgotos domiciliares, 

que na maioria do País contaminam águas e solos, são tratados localmente e 

aproveitados para a produção de alimentos e paisagismo. 

Para o aprimoramento de técnicas permaculturais e, assim, estar melhor 

capacitado para transmitir os conhecimentos de TSA para as pessoas e comunidades 

necessitadas, objetivo principal desta dissertação, o autor realizou um estágio de 

vivência de dez dias no Festival de Permacultura da Comunidade Inkiri em Piracanga 

na Bahia, no ano de 2013. 

Na perspectiva do saneamento ambiental em Piracanga, a comunidade 

demonstrou grande cuidado com o que está sendo despejado em seu território, pois 

a água que abastece a comunidade é captada do subsolo por bombas de sucção 

movidas a energia solar, esta última é a única fonte de energia elétrica do lugar. Assim, 

é feita a separação na fonte das águas cinzas e negras, as primeiras alimentam CBs 

espalhados pelo local e a segunda segue para TEvaps ou fossas sépticas com vala 

de infiltração. Cabe ressaltar, que sanitários úmidos são utilizados apenas nos 

dormitórios de hospedes e em outros poucos locais na comunidade, sendo que a 

maioria das residências e em diversos locais do Centro Holístico local são utilizados 

banheiros secos, com a produção de adubo a partir dos dejetos humanos. Também, 

se tem a preocupação com os produtos de higiene e limpeza, para que sejam de 

origem natural, pois, de outra forma, podem contaminar as águas subterrâneas da 

comunidade. 
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No sentido de fomentar uma cultura permanente de integração das pessoas 

com o ambiente, desenvolveu-se um trabalho reflexivo sobre percepções e ações 

humanas histórico contemporâneas, principalmente relacionadas com a geração de 

resíduos, com o objetivo de implementação e disseminação de TSA baseadas em 

técnicas permaculturais para o tratamento e aproveitamento de esgotos residenciais 

e resíduos humanos de maneira fecunda e holística, servindo como modelo, para a 

expansão das tecnologias. 

7.2 Referencial teórico 

7.2.1 O tratamento ecológico e o aproveitamento de águas cinzas 

 Ridderstolpe (2004) descreveu que todo o resíduo de água derivado das pias, 

chuveiros, lavanderia e lavagens em geral, são classificados de águas cinzas, que 

contêm normalmente altas concentrações de matéria orgânica facilmente degradável, 

como gorduras e resíduos de cozinha, sabões e detergentes e outros resíduos de 

higiene domiciliar e pessoal, permitindo sistemas de tratamento simplificados. O autor 

elucidou que patógenos só existem na fração de águas cinzas se contaminada por 

fezes, no entanto, o ambiente é favorável para o crescimento bacteriano, o que 

significa que elas precisam ser tratadas antes de reutilizar. Além disso, as bactérias 

consomem o oxigênio disponível, tornando o ambiente anaeróbico, o que causa mau 

cheiro. 

 A composição das águas cinzas é muito variada, refletindo o estilo de vida dos 

moradores e a escolha dos produtos químicos utilizados para a higiene pessoal e 

doméstica. Dessa forma, prevenir a necessidade de tratamento deve ser visto como 

fundamental em toda a gestão de águas cinzas e as pessoas podem influenciar muito 

o seu conteúdo. Poluentes orgânicos estão na composição de muitos produtos 

químicos de uso domésticos, como detergentes, shampoos, sabonetes, colas e 

produtos de limpeza em geral, além disso, deve-se ter o cuidado com substâncias que 

podem conter metais pesados, tais como tintas e solventes, etc. Portanto, para manter 

um nível baixo de poluentes orgânicos deve-se controlar a carga de poluição que é 

utilizada e a quantidade de água que entra pelo ralo. O teor de nutrientes em águas 

cinzas são relativamente baixos em comparação com os esgotos misturados, com 

baixos índices de N e podendo haver altas concentrações de P, devido ao uso de 

detergentes, que poderiam ser reduzidos com a utilização de produtos sem fosfatos 

(RIDDERSTOLPE, 2004). 
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 Em saneamento ecológico, de acordo com Alsén e Jensen (2004), a 

implementação de um fluxo orientado para os materiais residuais no processo de 

reciclagem natural, é vislumbrada como uma alternativa holística para as soluções 

convencionais e é a chave para tais práticas. 

Segundo Galbiati (2009 p.02), “o conceito de ciclagem de água e nutrientes, 

envolvendo sistemas com plantas no tratamento de esgotos, é uma ideia comum ao 

Saneamento Ecológico e à Permacultura”. Já Vieira (2006) destacou que estabelecer 

relações positivas e sinérgicas entre os elementos de um sistema vivo, é uma das 

bases do design e das técnicas na Permacultura. 

O CB é uma tecnologia permacultural usada para o tratamento e 

aproveitamento das águas cinzas das residências, utilizando um consórcio de plantas 

com folhas largas, como bananeiras e mamoeiros, que consomem e evaporam 

grandes quantidades de água, beneficiando a produção de alimentos. Segundo Vieira 

(2006, p.01):  

Essa técnica originou-se da observação dos efeitos dos fortes ventos 
sobre a cultura dos cocos. Numa clareira os coqueiros caídos davam origem 
a círculos de coqueiros que nasciam, se desenvolviam e produziam melhor 
do que quando sós. O padrão natural observado foi que no centro do círculo 
se depositavam folhas, ramos, frutos, etc., que retinham a umidade e 
concentravam nutrientes, beneficiando a cultura dos coqueiros. Dessa 
observação, passou-se em seguida às experiências com outras culturas, 
como a da banana. 

A técnica, apresentada na Figura 24, consiste na escavação de um buraco 

circular com um metro de circunferência por um metro de profundidade. Este vazio é 

preenchido com materiais naturais de lenta decomposição, como troncos, galhos, 

resíduos de coqueiro, entre outros. Direciona-se, através de tubulação de PVC, todas 

as águas cinzas da residência para o centro do círculo, enchendo a cova até formar 

uma cúpula, com cerca trinta centímetros de altura acima do nível do solo, podendo-

se utilizar folhas ou palha para fazer essa cobertura, pois com o passar do tempo o 

material vai decompor e vai diminuir bastante de volume. Utiliza-se a terra retirada da 

fossa, preparando-a com adubo natural, para fazer um canteiro ao redor desta. Planta-

se as mudas de bananeira a cada 60 cm, no meio do canteiro, alternando com 

mamoeiros e pode-se preencher os espaços do canteiro com batata doce, inhame, 

gengibre, taioba, tomate, macaxeira e o que mais tiver em mãos (CASTAGNA, s/d; 

VIEIRA, 2006). 
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Figura 24. Desenhos esquemáticos do sistema de tratamento de águas residuárias cinzas  

do Círculo de Bananeiras, com as dimensões aconselhadas e os materiais utilizados. 

  
Fonte: Adaptado de Vieira (2006). 

Importante é observar o melhor local para a instalação do CB, pois o efluente 

deve seguir constantemente por gravidade para não obstruir, a insolação deve ser 

frequente e, também, modificará a composição paisagística do local para melhor. O 

manejo do CB, consta em sempre alimentar o sistema com materiais lenhosos, folhas 

ou aparas de poda do jardim. 

Castagna (s/d) elucidou que bananeiras evapotranspiram uma grande 

quantidade de águas, de 15 (quinze) até 80 (oitenta) litros diariamente, de acordo com 

a estação do ano, variedade, clima e local, etc. Assim, esse sistema que é de fácil 

construção e manejo, torna-se um elemento fundamental nas habitações urbanas ou 

rurais, cumprindo mais de uma importante função: tratamento de água localmente, 

compostagem de resíduos orgânicos e produção de alimentos, tudo num círculo de 

dois metros de diâmetro. 

Vieira (2006) advertiu que deve-se evitar o uso de detergentes químicos e 

outros produtos tóxicos, como cloro etc., pois estas substâncias suprimem a 

quantidade de microorganismos, minimizando a compostagem dos nutrientes contidos 

nas águas cinzas com a matéria orgânica. E, se o volume de água cinza produzido na 

residência for maior do que a capacidade de depuração do sistema, não deve-se fazer 

fossas maiores que o recomendado, a solução é construir um segundo CB interligado 

ao primeiro ou em outro local e dividir o direcionamento das águas residuárias. A cada 

3 anos, pode-se retirar todo o material depositado na fossa e utilizar como adubo 

orgânico, assim, repondo a cova com novo material residual lenhoso. 
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7.2.2 O tratamento ecológico e o aproveitamento de águas negras 

Winblad e colaboradores (1999; 2004) denominaram de águas negras os 

efluentes contendo fezes e urina, provenientes do vaso sanitário, e que demandam 

um sistema de tratamento mais complexo, para neutralizar a carga patogênica contida 

nos dejetos humanos. Apesar de conter a maior concentração de patógenos e dos 

nutrientes encontrados no esgoto domiciliar, o volume produzido de águas negras é 

relativamente menor do que o volume de águas cinzas (GALBIATI, 2009).  

O TEvap é uma tecnologia proposta por permacultores de diversos países, para 

tratamento e aproveitamento de águas negras residenciais e incide em um sistema de 

filtros e com plantas na superfície, em seu interior ocorre decomposição anaeróbia da 

matéria orgânica, a mineralização e absorção das águas e dos nutrientes pelas raízes, 

estes incorporando-se à biomassa das plantas e a água sendo eliminada por 

evapotranspiração (PAULO; BERNARDES, 2009). 

A técnica, de acordo com Galbiati (2009, p.03-04), “consiste em um tanque 

impermeabilizado, preenchido com diferentes camadas de substrato e plantado com 

espécies vegetais de crescimento rápido e alta demanda por água”. O sistema, 

apresentado na Figura 25, recebe os efluentes de águas negras da residência pela 

câmara de recepção de esgotos, que pode ser confeccionada com a reutilização de 

pneus velhos, localizada na parte inferior do tanque. Assim, os efluentes permeiam a 

camada de material cerâmico e pedras, que é formada reaproveitando-se resíduos da 

construção civil, e são nesses espaços intersticiais entre os materiais na parte inferior 

do tanque, que ocorre a digestão anaeróbia do efluente. Com o aumento do volume 

de esgoto do tanque, o conteúdo interno preenche as camadas superiores filtrantes 

de brita e areia, até alcançar a camada acima de solo, através da qual move-se por 

capilaridade à superfície, de onde evapora. Nesta parte superior do tanque, onde 

estão presentes o solo e a zona de raízes, acontecem diversos processos físicos, 

químicos e biológicos que auxiliam na deterioração da matéria orgânica, ainda, não 

consolidada nos processos anteriores. Através da evapotranspiração foliar, a água é 

eliminada do sistema para a atmosfera e removem-se os nutrientes presentes através 

da sua incorporação à biomassa das plantas (PIRES, 2012; GALBIATI, 2009; PAULO; 

BERNARDES, 2009). 
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Figura 25. Corte em perspectiva do Tanque de Evapotranspiração, apresentando  

todo o processo de tratamento do esgoto no sistema, com a absorção de água e  

nutrientes pelas plantas e a liberação de vapor d’água para a atmosfera. 

 
Fonte: Adaptado de Galbiati (2009). 

Galbiati (2009) informou que é atribuído ao permacultor norte-americano Tom 

Watson a ideia inicial, entretanto, o sistema foi adaptado por permacultores brasileiros 

e implantado em diversos projetos pelo País, principalmente nas regiões Sul, Sudeste 

e Centro Oeste. A autora destacou que um módulo do TEvap é dimensionado para 

uma unidade familiar, porém, ainda são poucos os estudos sobre o tamanho ideal e 

suportável do sistema, entretanto, é recomendado por diversos permacultores a 

dimensão de 2 m³ por pessoa da residência. Já a manutenção do sistema é simples 

e consiste na colheita dos frutos, a retirada do excesso de mudas e as podas habituais 

com a retirada de partes secas de plantas. 

Em relação à eficiência do sistema de tratamento de águas negras residências, 

Pires (2009) mostrou um bom desempenho deste na remoção da matéria orgânica, 

com remoção média em torno de 97% para a demanda química (DQO) e bioquímica 

de oxigênio (DBO), assim como, para os sólidos suspensos totais. Nas amostras de 

vegetais em seu interior não foram constatados a presença de coliformes 

termotolerantes e nem de Escherichia coli, assim, possibilitando seu consumo após 

correta higienização. 

Galbiati (2009, p.31) relatou que “em quatro amostras de solo retiradas de 
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dentro do tanque, nas profundidades de até 10 cm, não foi detectada a presença de 

nenhum tipo de parasito” e destacou que “o tanque de evapotranspiração é uma 

alternativa viável e importante para o tratamento de esgotos urbanos, periurbanos e 

rurais, podendo ser aplicado tanto em pequenos quintais, quanto em áreas maiores” 

(GALBIATI, 2009, p.33-34). Dessa forma, o TEvap está apto a substituir as fossas 

rudimentares e sépticas das residências, promovendo benefícios ambientais, sociais 

e econômicos. Além disso, a autora ressaltou que “o aproveitamento da água e dos 

nutrientes contidos no esgoto pelo TEvap, demonstrou um bom potencial para 

utilização do sistema em projetos de condomínios habitacionais populares”, contando 

com as vantagens, do aproveitamento das águas e nutrientes para a produção de 

alimentos e composição paisagística do local (Ibid., p.32). 

7.3 Caracterização das áreas de estudo 

7.3.1 Comunidades do Vale do Gramame 

Situado a cerca de oito quilômetros de João Pessoa, o Distrito de Gramame 

concentra várias comunidades em seu perímetro, entre elas Engenho Velho (EV) e 

Mituaçu, sendo assim denominado de Vale do Gramame, em referência ao grande rio 

que percorre todas essas comunidades. Nessa localidade, a Congregação Holística 

da Paraíba – CHP, uma Organização de Sociedade Civil de Interesses Públicos – 

OSCIP, desenvolve um trabalho com adultos e crianças no sentido de promover a 

melhoria na qualidade de vida dos interessados e a salubridade das águas do Grande 

Gramame. Com mais de dez anos de existência a Escola Viva Olho do Tempo – EVOT, 

coordenada pela CHP, desenvolve o projeto Ecoeducação (em convênio com a 

Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de João Pessoa, Paraíba), que 

consiste em um trabalho preventivo, com leitura, dança, informática, música e teatro, 

além do ensino regular, responsabilizando-se pela educação de mais de cem crianças, 

de cinco a quatorze anos da região do Vale, dos quais os seus educadores foram 

alunos da escola, portanto, moradores das comunidades que compõem o Vale do 

Gramame (GOUVÊA, 2009). 

O Sítio EV é uma comunidade originalmente formada por cerca de noventa 

famílias de agricultores, que ocupavam a região em 1988, ano em que iniciou-se o 

processo de desapropriação da fazenda, de 320 hectares de área, pelo governo do 

estado da Paraíba. Porém, ao passo vagaroso da justiça brasileira, os moradores 

locais, ainda, não possuem os respectivos títulos de suas propriedades, pois até o 
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momento o processo não encontra-se findado. Hoje, a comunidade é composta por 

mais de duzentas famílias e em seu perímetro encontram-se muitas residências de 

uso descontínuo, também, possui um PSF, um campo de futebol e uma associação 

de moradores, denominada Associação Agrícola dos Moradores de Engenho Velho – 

AAMEV, mobilizada na luta pela posse da terra no final da década de 1980, que após 

mais de vinte e cinco anos de existência, encontra-se desarticulada com a 

desapropriação do local pelo Estado.  

O Remanescente Quilombola de Mituaçu, foi reconhecido em 2006 pela 

Fundação Cultural Palmares, e é composto por cerca de trezentas e vinte famílias 

descendentes dos residentes no antigo quilombo local, possuindo quase trezentos 

anos de história entre os rios Gramame e Jacoca, na Paraíba. Seu território comporta 

um PSF, uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, uma Casa de Farinha e um 

espaço denominado de Quintal Cultural. Este último, comandado por um Mestre de 

Cultura Popular local, tem dois anos de existência e vem desenvolvendo um trabalho 

de fomento e resgate das culturas afrodescendentes, como a capoeira, o maculelê, o 

samba e o coco de roda, a quadrilha junina, a lapinha e outras tradições da cultura 

negra e nordestina.  

Para o acesso à comunidade há apenas uma estrada de barro, que em época 

de chuvas intensas a população fica ilhada, devido ao aumento do volume das águas 

do Rio Gramame e às péssimas condições da estrada velha de Gramame, antiga rota 

terrestre de João Pessoa para Recife, capital de Pernambuco, que encontra-se 

descuidada. O remanescente pertence ao município do Conde, porém, só existe uma 

linha de ônibus que chega à comunidade, ligando-a com João Pessoa e conquistada 

há cerca de trinta anos por sua população, entretanto, ainda não regularizada na 

capital, o que causa inconvenientes pela falta do transporte urbano em determinadas 

ocasiões, como nas chuvaradas de inverno.  

Segundo o Mestre de Cultura, o local é um paraíso, funcionando como uma 

grande família, devido ao isolamento demográfico e ao parentesco próximo entre seus 

habitantes, com o auxílio e apoio mútuo entre esses. Seus moradores sobrevivem da 

pesca e da agricultura de base familiar, com produção de mandioca, macaxeira, 

inhame, feijão, milho, entre outros vegetais tradicionais na região. Entretanto, a pesca 

está diminuindo na comunidade, devido à poluição das águas do Rio Gramame, em 

grande parte, ocasionada pelos dejetos lançados por indústrias localizadas em suas 

margens, principalmente a CONPEL e a COTEMINAS, as duas maiores dessa região 
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no Distrito Industrial de João Pessoa, o que causou a diminuição considerável dos 

peixes e camarões do Gramame, tirando o sustento de dezenas de pessoas que 

sobreviviam da pesca artesanal no remanescente quilombola. 

7.3.2 O Condomínio Amizade 

O C.A. está situado no bairro de Paratibe na periferia de João Pessoa, na 

Paraíba (Figura 26). Paratibe - Pira TyPe, termo indígena que significa rio das águas 

claras e dos peixes prateados – é o nome da comunidade quilombola que ocupava 

toda aquela região, entre os rios do Padre e Cuiá, há mais de duzentos anos. 

Entretanto, a partir da década de 1960, o crescimento demográfico e o avanço da 

urbanização na zona sul da capital, favoreceu o surgimento de loteamentos e granjas 

no litoral sul do Município, com intensa especulação imobiliária em pleno território 

quilombola, suprimindo a terra histórica de um dos únicos remanescente de quilombo 

em área urbana no Estado (NASCIMENTO, 2010). Este foi reconhecido pela 

Fundação Cultural Palmares no ano de 2006, e obteve a demarcação de área pelo 

INCRA em 2012, com aproximadamente 267 hectares de território, onde vivem 114 

famílias remanescentes do quilombo de Paratibe (BRASIL, 2013). 

Figura 26. Vista aérea do conjunto de edifícios do Condomínio Amizade no centro e do Rio Cuiá a 

esquerda, em destaque o local em que se implantou a fossa ecológica em Paratibe, João Pessoa, PB. 

 
Fonte: Google Earth, 27/07/2013. 

O conjunto habitacional é formado por três fileiras de edifícios perpendiculares 

ao Rio Cuiá, somando vinte e nove blocos residenciais de dois andares, mais quatro 

praças na série central, com apenas uma dessas ornamentada com vegetação, o 

restante servindo de depósito de resíduos sólidos. O trigésimo edifício, próximo às 
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margens do Rio, foi destruído por moradores do C.A. O Cuiá é um rio pessoense, com 

nascente e foz nos perímetros urbanos da capital paraibana e nessa área, atualmente, 

possui características pantanosas, devido ao assoreamento e ao aporte de efluentes 

residenciais da região, propiciando o desenvolvimento de diversas espécies vegetais 

adaptadas a essas condições, impedindo a sua visibilidade, sem contar o volume de 

resíduos sólidos destinados inadequadamente em suas águas e margens, reduzindo 

o seu percurso a um mísero regato de água poluída, local denominado de “buracão” 

pela população local, apresentado na Figura 27. 

Figura 27. O Rio Cuiá nas margens do Condomínio Amizade em Paratibe, João Pessoa, Paraíba.  

a) Panorama de cima do “buracão”; b) Destinação inadequada de resíduos nas margens do Rio;  

c) Paisagem das águas poluídas do Cuiá, pela sociedade, dentro do “buracão”. 

 

   

 

   

Fotos: Wellington Paes (2013). 

O Condomínio foi construído em 1997, no intuito de abrigar funcionários 

públicos municipais, dessa forma, possuía quatro apartamentos em cada bloco 

residencial, sendo dois por andar. No entanto, devido a severos fatores ambientais 
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naquele ano e à grande população de excluídos na capital paraibana, a administração 

municipal priorizou a alocação dessas pessoas, que habitavam diversas áreas de 

risco, em desmoronamento na capital, outras que sobreviviam no antigo lixão de João 

Pessoa no bairro do Roger, entre outros locais fragilizados no município. Assim, dividiu 

os apartamentos ao meio, maximizando o número de habitações, e abrigou-as no 

condomínio recém-construído. Deste modo, o governo local agrupou indivíduos de 

diversas realidades problemáticas e locais precários diferentes da capital em um único 

ambiente, denominando-o de Amizade para amenizar a situação dos oprimidos. 

Dessas pessoas, cerca de 90% já se desfizeram do bem assistido, permanecendo 

apenas 10% dos moradores originais nesse local atualmente. 

Os atuais habitantes do C.A. são constituídos por uma população 

semianalfabeta, parte desses são aposentados, pensionistas ou encontram-se 

desempregados, outros trabalham na construção civil, em evidência nessa região, 

alguns preparam e comercializam terra vegetal, enquanto, muitos são catadores de 

materiais recicláveis, o que levou um de seus residentes a fundar a Associação dos 

Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Paratibe – ACAMPAR, a partir da 

Associação Comunitária que administrava há cerca de cinco anos. A ACAMPAR tem 

dois anos de existência e busca melhorar a perspectiva de trabalho dos coletores de 

resíduos nas ruas de João Pessoa, articulando estratégias junto aos setores públicos 

e privados, no intuito da organização das pessoas, associações e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis, para minimizar a exploração e valorizar a função 

desempenhada por esses profissionais na sociedade moderna, recuperando do lixo, 

diversas fontes de matéria-prima, minimizando, com isso, a extração dessas e a 

disposição final dos resíduos no ambiente. A Associação atual continua com o viés 

comunitário, promovendo reuniões, doações, cursos e oficinas, entre outras atividades 

em sua sede, que é um dos apartamentos térreos do C.A., abrigando um curso de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA no período noturno, para alfabetização de seus 

moradores.  

Em relação às moradias, estas possuem sala e cozinha em L, um banheiro e 

um quarto, com uma área total de 21,5 m², sendo oito residências por edifício, onde 

moram em média quatro pessoas por família, num total aproximado de mil habitantes 

no C.A., os quais têm concessão de noventa anos de uso dos imóveis. Esses 

domicílios são abastecidos gratuitamente de energia elétrica da ENERGISA e água 

da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, pois as empresas não 
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disponibilizaram recursos técnicos e humanos para efetivar a cobrança desses 

benefícios dos moradores locais. Assim, têm-se os dois serviços à vontade, 

ocasionando consumos e desperdícios exacerbados, principalmente quanto ao líquido 

vital, promovendo vasta geração de efluentes. Cada edifício conta com quatro fossas 

negras, de dimensões cúbicas, com um metro e meio, sendo duas para cada quatro 

apartamentos, no entanto, em menos de quatro anos da existência da comunidade as 

suas fossas já estavam saturadas, com o ambiente não suportando o volume de 

efluentes da população local, o que em determinados locais causa o extravasamento 

destas, jorrando esgotos a céu aberto no ambiente do C.A. 

7.4 Procedimentos Metodológicos  

 Utilizou-se neste trabalho, um método de abordagem sistêmico (DEMO, 2011), 

relacionando os prejuízos ambientais, sociais e econômicos da ausência de 

saneamento básico e ambiental para as pessoas e as comunidades, para o Município, 

o Estado e o País, enfim, ao planeta como um Todo, com a deterioração dos 

ambientes por elementos nocivos, com efeitos na saúde pública e produção 

econômica, contaminando os solos e as águas, dessa forma, promovendo a 

degradação desses componentes fundamentais à qualidade das vidas terrenas. 

 Empregou-se como método de pesquisa a observação direta intensiva, com 

entrevistas não estruturadas em conversas informais no transcorrer dos encontros e 

das ações (MARCONI; LAKATOS, 2010; 2011), juntamente com técnicas de 

pesquisa-ação e observação participante (DEMO, 2011; MARCONI; LAKATOS, 2010; 

2011; DIONNE, 2007; GREENWOOD; LEVIN, 2006; GIL, 1989), para fazer um 

diagnóstico dos aspectos relacionados, principalmente, com o saneamento básico nos 

locais trabalhados, propondo um planejamento participativo transdisciplinar, para a 

construção de soluções de modo coletivo, assim como, a formação de multiplicadores 

das ações empreendidas.  

Segundo Thiollent (2007, p.14), “o papel da pesquisa-ação consiste em 

produzir os conhecimentos necessários e, ao mesmo tempo, encontrar, escolher e 

implementar as ações eficazes”. Assim, de acordo com Dionne (2007, p.22), ela deve 

operar, “antes de tudo, como modo de ação para o apoio ao desenvolvimento 

socioeconômico e cultural”. Fomentando “as possibilidades endógenas de ação. Ela 

é ao mesmo tempo, ferramenta de mudança e de formação” (Ibid., p.21). Dessa forma, 

esta metodologia é um instrumento prático de intervenção na realidade de 
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comunidades, para além da pesquisa clássica, em parceria com os sujeitos implicados 

em determinadas situações precárias, como no caso de saneamento ambiental, 

conduzida com base na atitude comunitária de valores democráticos para as 

resoluções dos problemas, no sentido do bem-estar e melhoria da qualidade de vida 

das pessoas e comunidades (THIOLLENT, 2007), que neste trabalho foi desenvolvido 

com os moradores em comunidades rurais do Vale do Gramame e no C.A. na periferia 

de João Pessoa na Paraíba.  

 Nessas localidades, desenvolveram-se oficinas práticas de técnicas 

permaculturais de saneamento ambiental ecológico, com a construção de cinco CBs 

experimentais em três residências da região do Vale do Gramame, sendo quatro CBs 

em duas localidades em EV e um CB na comunidade quilombola de Mituaçu, para o 

tratamento e aproveitamento das águas residuárias das residências e dos resíduos 

orgânicos de lenta decomposição dos quintais, para a produção de alimentos e 

composição paisagística local. Essas, também, são as finalidades do TEvap, 

construído no C.A. para o tratamento e aproveitamento de efluentes domiciliares, no 

qual, ainda, promoveu-se a reutilização de resíduos sólidos humanos dispersos no 

ambiente, como pneus e entulhos da construção civil. Os trabalhos nesses locais, 

foram realizados em forma de mutirão, com a participação dos moradores locais e de 

comunidades vizinhas, parceiros e voluntários, além do auxílio de jovens e crianças. 

Dionne (2007, p.75) destacou que normalmente ocorre um “ciclo contínuo de 

mudança”, orientando a metodologia da pesquisa-ação, na qual “o principal desafio 

consiste em desencadear a mudança de uma situação inicial e de fazer tudo para 

alcançar o êxito”, efetivando-se um ritmo dinâmico de “pesquisa contínua, 

acompanhando a ação de intervenção do início até o final” (Ibid., p.74). Desta forma, 

esses aspectos foram perpetrados neste trabalho, assim como, concretizaram-se as 

etapas evolutivas de alteração da situação inicial, observada com a resolução dos 

problemas considerados, apresentadas pelo autor no gráfico da Figura 28. 
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Figura 28. Gráfico evolutivo da Pesquisa-Ação, demonstrando que a realização da ação é 

normalmente estruturada com base em uma mistura de obstáculos, de satisfações, de  

passagens críticas, que se precisa controlar da melhor maneira possível, já que esta  

é uma técnica de intervenção coletiva e, portanto, uma técnica de mudança social. 

 
Fonte: Dionne (2007, p. 75). 

No C.A., para a efetivação das atividades e seu financiamento, promoveu-se a 

oficina de Cultura Permanente Integrada e Criativa, contemplada pelo Projeto de 

Oficinas Culturais nos Bairros 2013, realizado pela Fundação de Cultura de João 

Pessoa – FUNJOPE, que visou através de técnicas de design e práticas em 

Permacultura, integrar as pessoas da comunidade na perspectiva do melhoramento 

das condições de saneamento sanitário local, além de promover e incentivar a 

reutilização de materiais que poderiam se misturar ao lixo doméstico na comunidade.  

Na apresentação dos trabalhos e no decorrer das oficinas, evidenciaram-se os 

cuidados com o ambiente, numa perspectiva da sensibilização dos participantes para 

a minimização de impactos ambientais e a promoção da sustentabilidade 

socioambiental e econômica, com o repensar das atitudes e valores, o consumo 

consciente, a separação dos resíduos na fonte geradora, para a reutilização dos 

materiais, o encaminhamento para a reciclagem e a compostagem dos resíduos 

orgânicos in loco, com o melhoramento do ambiente, da sociedade e o fomento à 

criatividade humana. 

A análise da aceitação das TSA desenvolvidas, foi mediante a aplicação de 

questionários avaliativos (Apêndice A) para as pessoas nos quatro locais onde essas 

foram implementadas nas comunidades da capital paraibana, aferindo a satisfação 

delas com os trabalhos efetivados e se cumpriram os objetivos propostos. A 

verificação da eficiência das técnicas permaculturais aplicadas, podem ser conferidos 
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mediante a apresentação das imagens dos locais antes e depois da inserção desta 

nas comunidades e, também, pelo depoimento de alguns moradores. 

7.4.1 Materiais 

Para a construção dos CBs utilizou-se chibanca, enxadas, pá, facão, tubos de 

PVC, além de madeiras velhas, materiais lenhosos, quengas de coco e folhas dos 

quintais, entre outros materiais orgânicos. Para a construção do TEvap utilizou-se: 

chibanca, enxadas, pá, carro de mão, cimento, impermeabilizante, areia, tela plástica, 

brita, colher de pedreiro, tubos de PVC de 100 mm e conexões e de 50 mm e tampões, 

além de pneus velhos, metralhas de construção civil e garrafas plásticas tipo Pet de 2 

litros, entre outros materiais. Nos dois casos utilizou-se adubos orgânicos encontrados 

e preparados nos locais e mudas de bananeiras, mamoeiros entre outras espécies de 

plantas frutíferas e ornamentais. 

7.5 Resultados 

7.5.1 Construção de Círculos de Bananeiras no Vale do Gramame 

Em parceria com a CHP – EVOT, dentro do Programa de Requalificação do Rio 

Gramame, projeto desenvolvido pela instituição desde o ano de 2005, com ações em 

prol da preservação ambiental, especialmente do Rio Gramame, buscando a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas das comunidades do Vale do Gramame, efetivou-

se um trabalho no sentido de promover melhorias na qualidade das águas do Rio 

Gramame. Para isso, buscou-se a minimização da disposição de efluentes não 

tratados nos ambientes circunvizinhos ao leito desse importante rio, com a 

implementação de TSA, que auxiliem no saneamento básico de residências, na 

perspectiva de melhoria de qualidade da vida e saúde desses habitantes e de seu 

ambiente. 

Dessa forma, desenvolveram-se oficinas técnicas de Permacultura, com a 

construção de cinco CBs experimentais em três residências dessa região, sendo 

quatro CBs em duas localidades em EV e um CB na comunidade quilombola de 

Mituaçu, com o tratamento e aproveitamento das águas residuárias e dos resíduos 

orgânicos de lenta decomposição dos quintais, para a produção de alimentos 

promotores de bem-estar físico e emocional. Assim, minimizando o descarte 

inadequado dos resíduos líquidos sem tratamento, que contaminam o solo e as águas 

(subterrâneas e superficiais) e, por conseguinte, as águas do Rio Gramame, e dos 
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resíduos sólidos no ambiente, evitando a incineração da matéria orgânica, pois 

quando esta acumula no entorno das residências, é prática comum em diversas 

localidades, juntá-las com o lixo doméstico e atear fogo, o que causa prejuízos para a 

saúde humana e para o ambiente.  

Os dois primeiros CBs da região foram construídos na propriedade de uma 

antiga liderança da comunidade no Sítio EV, que foi Presidente da AAMEV pelos 

primeiros oito anos da década de 1990, e que hoje é aposentado e dedica-se ao 

plantio em sua terra, conquistada à frente da associação comunitária. Em visita de 

reconhecimento nesta propriedade, para avaliar as condições de saneamento local, 

verificou-se uma situação preocupante com o descarte dos efluentes da residência da 

família (Figura 29), principalmente em relação às suas águas residuárias.  

Figura 29. Residência da propriedade em qual realizou-se o aproveitamento das  

águas residuárias no Sítio Engenho Velho em João Pessoa, Paraíba. 

 
Foto: Wellington Paes (2013).  

Os esgotos do local são provenientes de fontes distintas e descartados nos dois 

lados da casa: as águas residuárias do banho e da pia do banheiro seguiam 

diretamente para o solo em um buraco num dos lados do imóvel (Figura 30a); do outro 

lado da habitação, são direcionados os efluentes das pias da cozinha e da lavagem 

de roupas, entre outros usos, que eram despejadas em um antigo poço raso cavado, 

que após secar, foi aterrado com diversos tipos de resíduos sólidos, o que, devido à 

percolação do chorume com a decomposição desse lixo, pode contaminar as águas 

subterrâneas do terreno, as quais são utilizadas para o consumo de seus habitantes, 

apontado na Figura 30b. Nos dois locais, o proprietário costumava coletar parte 

dessas águas com baldes e utilizar para irrigação vegetal em época de secas, porém, 

a maior quantidade das águas infiltrava-se no solo sem tratamento ou escorria até o 

rio, em épocas de chuva. 



117 

PAES, W. M. 2014. Técnicas de Permacultura como Tecnologias Socioambientais para a melhoria na... 

 
 

 

 

Figura 30. Locais de destino de resíduos da residência de Engenho Velho em João Pessoa, Paraíba. 

a) Destino dos efluentes do banheiro, águas cinzas no buraco com balde e águas negras na fossa negra; 

b) Destino para as águas da cozinha e da lavanderia, no antigo poço aterrado com resíduos sólidos;  

c) Acúmulo de resíduos orgânicos naturais de lenta decomposição, na propriedade trabalhada. 

 

   

 

   

Fotos: Wellington Paes (2013).  

 Diante dessa situação, desenvolveu-se a implementação da TSA, baseada nas 

técnicas permaculturais de saneamento ecológico, para o tratamento e 

aproveitamento das águas residuárias e resíduos sólidos naturais, também, 

observado acumulados no local (Figura 30c), para a produção de alimentos, com a 

construção de CBs nesses dois pontos da propriedade, servindo como demonstrativo 

para que outros moradores do Vale se entusiasmassem com a TSA, no intuito da sua 

divulgação e proliferação. 

 O primeiro CB do Vale do Gramame, foi feito nessa propriedade para desviar o 

aporte das águas residuárias de dentro do poço aterrado com lixo, assim, definiu-se 

um local disponível no terreno mais abaixo deste ponto, valendo-se da força da 

gravidade para a disposição dos efluentes, e iniciou-se a contrução do CB, que foi 

realizada em equipe e em duas etapas. Em um primeiro momento, escavou-se a cova 

com um metro e vinte centímetros de diâmetro por um metro de profundidade (1,2m x 
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1m), fez-se a demarcação para o encanamento e preencheu-se o buraco com os 

materiais lenhosos aglomerados no local, apresentados na Figura 31.  

Figura 31. Primeira etapa da construção do Círculo de Bananeiras em Engenho Velho, João Pessoa, 

PB. a) Escavação da cova pelo pesquisador e b) pelo proprietário do imóvel; c) Coleta de resíduos 

orgânicos lenhosos da propriedade para o preenchimento da fossa; d) A cova do Círculo de Bananeiras 

completa de resíduos lenhosos e marcada a posição do encanamento deste. 

  

   

      

   

Fotos: a) Arquivo pessoal; b, c, d) Wellington Paes (2013). 

Devido à falta do encanamento para despejar os efluentes no CB e, 

principalmente, da ausência de pessoas das comunidades do Vale do Gramame, para 

apreender a TSA desenvolvida, nesse momento inicial contou-se apenas com um 

grupo de pessoas parceiras da EVOT, porém, externas ao Vale. Dessa forma, decidiu-

se pela sua finalização em outra etapa, com a presença de outros habitantes da 

região, convocados pelo proprietário do imóvel e pelos educadores da EVOT.  

Em uma segunda ocasião, com a participação de educadores e alunos da 

EVOT e moradores das comunidades do Vale do Gramame, finalizou-se a construção 

do primeiro CB nessa propriedade em EV, com o encanamento da fossa ecológica, 

que partiu da saída do antigo local de despejo de efluentes, no poço soterrado, para 

o centro da cova preenchida do CB, o preparo da terra retirada da cova, com a sua 

adubação e a formação do canteiro em torno da fossa, o plantio das bananeiras e a 

cobertura vegetal do leirão, para a proteção do solo adubado, com a possibilidade de 

inserção de outras espécies vegetais ao redor do sistema, demonstrados na Figura 

32.                          
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Figura 32. Segunda etapa da construção do Círculo de Bananeiras em Engenho Velho, João Pessoa, 

Paraíba. a) Encanamento saindo do poço aterrado com lixo em direção a fossa ecológica;                              

b) Encanamento chegando ao círculo preenchido com resíduos orgânicos, sendo observado por morador 

de EV; c) Preparo da terra retirada da cova com adubo, para a formação do canteiro, por educandos da 

EVOT e observada por morador de Mituaçu; d) O Círculo de Bananeiras após a instalação hidráulica 

dos efluentes da cozinha e lavanderia, a formação do canteiro e o plantio das mudas de bananeiras;           

e) O Círculo de Bananeiras concluído com a cobertura vegetal do canteiro. 

 
 

   

 

  

   

 

   

Fotos: Wellington Paes (2013). 

 Na Figura 33, evidencia-se o antes e o depois da implementação da TSA 

demonstrativa, com a construção do primeiro CB nessa propriedade e no Vale do 

Gramame, em João Pessoa na Paraíba. Cerca de seis meses após a implantação do 

sistema de tratamento ecológico para parte das águas residuárias da residência local, 

verificou-se melhoria significativa na paisagem, com a otimização do espaço e a 

minimização na disposição de resíduos no local anterior de despejo de efluentes, no 

antigo poço da propriedade. Observou-se, também, bom desenvolvimento das 



120 

PAES, W. M. 2014. Técnicas de Permacultura como Tecnologias Socioambientais para a melhoria na... 

 
 

bananeiras e manejo adequado deste sistema, pois com o aporte das águas 

residuárias sobre a matéria orgânica há a decomposição desta, o que acarreta na 

diminuição do volume de material no interior da cova, necessitando de 

complementação da fossa com mais resíduos lenhosos e folhas do local. Entretanto, 

carece o plantio de mais uma bananeira no espaço ocioso ao redor da fossa, pois 

quatro bananeiras é o ideal para o sistema, mesmo as três plantas parecendo ser 

suficientes para a absorção dos efluentes, que devido ao volume de água residuária 

no local não ser excessivo, também, não houve o plantio de outros vegetais no 

canteiro. No entanto, é possível que com  chegada do período chuvoso seja 

necessário incluir mais essa bananeira e outras plantas ao redor da fossa. 

Figura 33. a) O poço aterrado com lixo, onde eram despejados parte dos efluentes da residência e o 

local antes da construção da fossa ecológica; b) O local onde foi construído o Círculo de Bananeiras e a 

lavanderia externa da propriedade, da qual são gerados os efluentes lançados no sistema; c) O poço 

aterrado com resíduos sólidos cerca de seis após a construção do Círculo de Bananeiras ao fundo;             

d) O Círculo de Bananeiras em operação, cerca de seis meses após a sua construção na comunidade de 

Engenho Velho, João Pessoa, Paraíba. 

        
  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Fotos: Wellington Paes (2013). 

Nesta oportunidade, programou-se a construção do outro CB na propriedade, 

ao concluir-se o primeiro CB, para um trabalho detalhado da execução da obra dessa 

TSA, com os participantes moradores do Vale do Gramame. Dessa forma, efetivou-

se o desenvolvimento da técnica permacultural de saneamento ecológico do outro 
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lado da residência, para o tratamento e aproveitamento das águas residuárias do 

banheiro desta, construída com um metro de diâmetro por um metro de profundidade 

(1m x 1m), padrão ideal para a eficiência desta TSA, exibidos na Figura 34. 

Figura 34. Construção do segundo Círculo de Bananeiras na propriedade de Engenho Velho em João 

Pessoa, PB. a) Técnica de demarcação da circunferência da cova do Círculo de Bananeiras pelo morador 

local; b) Escavação da fossa ecológica com auxílio de alunos da EVOT e instalação hidraúlica desta por 

moradores do Vale do Gramame ao fundo; c) Coleta de resíduos orgânicos do quintal e preenchimento 

da fossa com esse material; d) Fossa ecológica completa de material lenhoso e folhas de poda do local; 

e e f) O Círculo de Bananeiras finalizado, após o plantio das mudas ao redor da fossa repleta de matéria 

orgânica de lenta decomposição e cobertura do canteiro.  

     

  
 
 
 
  
 
 

       

   

       

   

Fotos: Wellington Paes (2013). 

 A Figura 35, demonstra a evolução do sistema ecológico de saneamento, para 

o tratamento e aproveitamento das águas residuárias do banheiro da residência dessa 

propriedade, na comunidade do Sítio EV no Vale do Gramame em João Pessoa, cerca 

de seis meses após a sua implementação no local. O CB apresenta bananeiras 

vistosas com um bom crescimento, mas necessitando do plantio de mais uma dessas 

no espaço vago ao redor da fossa. Entretanto, observou-se ausência de 
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abastecimento com resíduos orgânicos no interior da fossa, desta forma reduzindo a 

eficácia do CB no tratamento das águas residuárias e na deterioração dos resíduos 

sólidos naturais de lenta decomposição, mesmo havendo estes materiais em 

abundância no local e seu proprietário relatar estar manejando corretamente o CB 

(Figura 35c).  

Figura 35. a e b) Evolução do sistema do Círculo de Bananeiras cerca de seis meses após a sua 

implantação na propriedade do Sítio Engenho Velho no Vale do Gramame em João Pessoa, Paraíba.      

c) Ausência de abastecimento com resíduos orgânicos do quintal no segundo CB implantado na 

propriedade, embaixo da palha há um vazio. 

 

   

 

   

Fotos: Wellington Paes (2013).      

 Ao finalizarem-se os dois CBs demonstrativos nessa propriedade da 

comunidade de EV, dois dos participantes das atividades e moradores de 

comunidades no Vale do Gramame, interessaram-se pela implementação da TSA, um 

deles em sua propriedade ali mesmo em EV e o outro no remanescente quilombola 

de Mituaçu, no munícipio do Conde. Assim, decidiu-se pela construção do próximo CB 

na outra propriedade de EV, até que o morador de Mituaçu definisse um local eficiente 

para a ação em sua comunidade. 
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 No retorno a esta propriedade para avaliar a eficiência da TSA implementada no 

local, constatou-se a reaplicação da técnica permacultural do CB pelo proprietário do 

terreno, que apreendeu a tecnologia e desenvolveu-a em outro local na propriedade, 

demonstrado na Figura 36. 

Figura 36. a) O local da propriedade antes da construção do Cículo de Bananeiras; b) O local após  

a replicação do CB pelo morador local na propriedade de Engenho Velho em João Pessoa, Paraíba. 

      

   

Fotos: Wellington Paes (2013). 

Na segunda propriedade de EV, um local onde residem diversas famílias de 

uma mesma linhagem parental, evidenciou-se a precariedade no sistema de 

disposição de águas residuárias e saneamento sanitário local, pois de acordo com o 

declive do terreno, os resíduos líquidos residenciais eram despejados na parte mais 

baixa deste, boa parte nos fundos da propriedade, com as águas residuárias, 

geralmente, ficando expostas no ambiente, como apresentado na Figura 37.  

Figura 37. a) Efluentes das residências que ficam expostos no ambiente; b) Um dos locais de despejo 

de efluentes das residências nos fundos dessa propriedade em Engenho Velho, João Pessoa, Paraíba.                          

 
      

   

Fotos: Wellington Paes (2013). 

Um sério problema foi detectado em relação aos esgotos sanitários do local, os 

quais eram direcionados para uma fossa negra circular, porém, as suas laterais 

superficiais de areia estão desmoronando para dentro da fossa, deixando expostas as 

paredes de tijolos vazados, construídas para verter seu conteúdo ao solo para não 
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haver o saturamento da fossa, contudo, causa a contaminação deste pelos efluentes 

sanitários extravasados, os quais revelados no ambiente estão promovendo a 

circulação de vetores para o seu interior, demonstrado na Figura 38. 

Figuras 38. A fossa negra do local, com a superfície lateral de areia deslocando-se para dentro da fossa, 

expondo os tijolos e os espaços entre esses para vazar os efluentes para o solo, o que mantém a circulação 

de vetores, na propriedade de Engenho Velho no Vale do Gramame em João Pessoa, PB. 

       
Fotos: Wellington Paes (2013). 

Na parte baixa da propriedade, local próximo da fossa negra e do escoamento 

dos efluentes das residências, foi onde desenvolveu-se o início da construção de dois 

CBs no terreno, com a abertura das covas e o preenchimento por completo de uma 

das fossas ecológicas e parcial da outra5, trabalho realizado por uma equipe composta 

pelo pesquisador e propositor das ações, um educador, três alunos e dois parceiros 

da EVOT e o morador local, que encarregou-se de findar a construção da TSA em sua 

propriedade, realizando a adubação da terra e o plantio das mudas de bananeiras, 

além do preenchimento por completo de uma das fossas com os materiais orgânicos 

de seu quintal e fazer a ligação hidraúlica deste, expostos na Figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Devido ao solo do local ser arenoso, o que facilita o escoamento da água, iniciou-se o preenchimento das fossas 

dos Círculos de Bananeiras nessa propriedade com resíduos de cocos, objetivando melhorar a manutenção da água 

no sistema, para que as plantas ao redor da cova possam absorver esta água antes de sua percolação no solo. 
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Figuras 39. Construção de Círculos de Bananeiras na segunda propriedade de Engenho Velho em João 

Pessoa, PB. a) O local nos fundos da propriedade, próximo da fossa negra e do despejo de efluentes 

residenciais, onde iniciou-se a construção de dois CBs concomitantes; b) Escavação dos CBs, um à 

frente e outro ao fundo; c) Escavação da fossa ecológica por aluna da EVOT; d) Preenchimento inicial 

das covas da fossa ecológica com resíduos de cocos, para auxiliar manter a água no sistema, e a 

encanação desta; e) O local de escoamento de efluentes residênciais para ser ecanado ao CB a ser 

finalizado ao fundo; f) O CB preenchido e encanado, carecendo adubação do canteiro e plantio das 

bananeiras; g) O proprietário do local demonstrando a tecnologia desenvolvida a um amigo e vizinho. 

    

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
      

   

       

   

     

    

 Fotos: Wellington Paes (2013).   
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Na visita as propriedades de EV, cerca de seis meses após o desenvolvimento 

da TSA, para avaliar a evolução dos sistemas no local, foi constatado o abandono 

desses CBs no terreno, sendo que na véspera da verificação, o morador local realizou 

parte das manutenções necessárias, efetivando o preenchimento das fossas com os 

resíduos orgânicos de seu quintal e o plantio de uma muda de bananeira em cada 

fossa. Todavia, não executou a ligação hidráulica que necessitava em um dos CBs 

implementados, para que parte dos efluentes residenciais deixassem de ficar 

expostos no ambiente, evidenciados na Figura 40. 

Figura 40. a) O Círculo de bananeiras que jazia preenchido com resíduos orgânicos e encanado, 

recebendo uma muda de bananeira cerca de seis meses após sua construção, na propriedade de 

Engenho Velho em João Pessoa, PB. b e c) O CB preenchido com  resíduos orgânicos e que 

recebeu uma muda de bananeira cerca de seis meses após sua construção, porém, não foi encanado 

para receber os efluentes residênciais, que continuam jorrando expostos no ambiente. 

 

   

 

   

Fotos: Wellington Paes (2013). 

Entretanto, houve o relato da reaplicação da TSA apreendida, realizada na 

cicunvizinhança pelo residente dessa localidade e, também, verificado em sua 

propriedade no Sítio EV, com o registro de como era o local na propriedade antes e 
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como ficou, após a implantação da técnica permacultural pelo proprietário do terreno, 

apresentada na Figura 41. No entanto, necessita o plantio de outras bananeiras no 

entorno, para o melhor tratamento e aproveitamento das águas residuárias das 

residências locais. 

Figura 41. a) O local na propriedade antes, com a exposição de efluentes no ambiente; b) Depois da 

replicação da Tecnologia Socioambiental do Círculo de Bananeiras, apreendida pelo morador local nas 

oficinas técnicas de Permaultura no Vale do Gramame, em Engenho Velho, João Pessoa, PB. 
 

 

 

 

 

 

   

Fotos: Wellington Paes (2013). 

Não obstante, constatou-se nessa propriedade a eficiência reduzida do sistema 

de tratamento e aproveitamento de águas residuárias e resíduos sólidos naturais dos 

CBs, pois com a abertura de uma cova, seu preenchimento com a reutilização de 

resíduos lenhosos e a encanação dos efluentes sobre esses, promove-se parte do 

tratamento dos efluentes domésticos com o despejo sobre os materiais orgânicos, 

acelerando o processo de degradação desses resíduos de lenta decomposição, 

porém, se não houver uma disposição regular de plantas específicas, como 

bananeiras e mamoeiros, ao redor do círculo, reduz-se o sistema de tratamento de 

efluentes, perdendo-se os nutrientes da matéria orgânica decomposta e não 

efetivando o máximo aproveitamento dessas águas residuárias para a produção de 

alimentos, ao mesmo tempo em que não ocorre com tanta eficiência a transferência 

da água tratada para a atmosfera, pela ação de evapotranspiração das plantas. 

7.5.1.1 O Círculo de Bananeiras em Mituaçu  

Em uma primeira visita à comunidade do remanescente quilombola de Mituaçu, 

pertencente ao munícipio do Conde na Paraíba, às margens do explendoroso Rio 

Gramame (Figura 42), que nasce em Pedras de Fogo, PB e deságua no Oceano 

Atlântico no Conde, e que circunda diversas comunidades no Estado, numa região 

denominada de Vale do Gramame, as quais possuem uma longínqua relação de 



128 

PAES, W. M. 2014. Técnicas de Permacultura como Tecnologias Socioambientais para a melhoria na... 

 
 

sobrevivência com o rio, atualmente, enfraquecida devido à poluição de suas águas 

pelas indústrias da região metropolitana da capital. Esse é o caso da comunidade de 

Mituaçu, localizada nas margens do Rio Gramame, próximo de sua foz.  

Figura 42. Vista do leito do Rio Gramame no percurso para Mituaçu,  

de cima da ponte limítrofe entre João Pessoa e Conde na Paraíba. 

 
Foto: Wellington Paes (2013). 

O grupo composto por educadores, alunos e parceiros da EVOT, ao chegar na 

comunidade foram recebidos pelo Mestre de cultura local, no Quintal Cultural e seguiu 

em direção ao Rio Gramame. No caminho, observou-se os métodos de descarte dos 

efluentes das residências e a exuberante região de Mata Atlântica remanescente, 

posteriormente refrescando-se na maravilhosa água do rio na comunidade, 

apresentados na Figura 43. 
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Figura 43. a e b) A exuberante região remanescente de Mata Atlântica no caminho ao Rio Gramame, 

com educadores, alunos e parceiros da EVOT; c e d) O admirável leito do Rio Gramame com suas águas 

convidativas ao banho, assim realizado por jovem quilombola, demonstrando a íntima relação dos 

moradores locais com o rio na comunidade de Mituaçu no Vale do Gramame, Conde, Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 
        

                                                                                       

   

  Fotos: Wellington Paes (2013). 

Verificou-se que as águas residuárias das residências são descartadas no 

entorno das mesmas, geralmente, direcionadas próximo de alguma planta, podendo 

ficar acumuladas no ambiente e serem consumidas por animais, sem nenhum tipo de 

tratamento, evidenciados na Figura 44. Esses são locais propícios para o 

desenvolvimento da TSA do CB, com o tratamento e aproveitamento das águas 

descartadas para a produção de alimentos, evitando sua acumulação e a 

contaminação do ambiente quilombola. 

Figura 44. Método de descarte dos efluentes das residências da comunidade, que, geralmente, 

acumulam-se no ambiente e abastecem plantas e animais sem nenhum tratamento, em Mituaçu, PB. 

 
 

 

 

 

 

Fotos: Wellington Paes (2013). 
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 Outro fato que chamou bastante a atenção, foi o problema com os resíduos 

sólidos domiciliares, pois não há coleta de lixo pela Prefeitura do Conde no 

remanescente, sendo esses materiais dispostos inadequadamente e acumulados no 

ambiente da Mata Atântica ou ao redor das moradias, para serem incinerados junto 

com os resíduos orgânicos dos quintais, acarretando a atração, proliferação e 

dispersão de vetores e a contaminação ambiental e humana, influindo na saúde e 

bem-estar dessa população, exibidos na Figura 45.  

Figura 45. Disposição e acúmulo de lixo doméstico no ambiente da 

comunidade remanescente quilombola de Mituaçu no Vale do Gramame, 

município do Conde na Paraíba. a) Nos fundos do Quintal Cultural, mostrando 

a equipe em direção da contrução do Círculo de Bananeiras na comunidade; 

b) Ao redor de residência para ser incinerado; c e d) No ambiente da floresta 

Mata Atlântica.                

   
        
        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

   

Fotos: Wellington Paes (2013). 
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Apesar dessa situação calamitosa quanto ao lixo na comunidade e este 

enquadrar-se nas ações de saneamento básico, esse não foi o objetivo do trabalho 

no remanescente de Mituaçu, entretanto, com a implementação da técnica de 

Permacultura desenvolvida, promoveu-se o aproveitamento dos materiais orgânicos 

dos quintais, evitando a queimada desses com a produção de adubo para a 

alimentação das bananeiras do sistema. 

Nesse sentido, em outra oportunidade, desenvolveu-se a implementação da 

TSA, com a construção de um CB em propriedade da família do Mestre de cultura, 

apoiador das ações no Vale, uma terra de herdeiros nas proximidades das margens 

do Gramame na comunidade remanescente quilombola de Mituaçu, Paraíba. O local 

foi escolhido por ser um caminho tradicional para o rio, assim, podendo despertar o 

interesse de outras pessoas na comunidade para a replicação da TSA no Quilombo.  

As atividades da oficina técnica de Permacultura no território quilombola, 

iniciaram-se com a apresentação do grupo, formado por educadores, alunos e 

parceiros da EVOT, além dos moradores locais familiares do Mestre de cultura, e 

seguiu com a explicação técnica, pelo pesquisador e propositor da TSA para a 

melhoria de métodos de saneamento básico na comunidade, sobre a prática a ser 

desenvolvida para a construção do CB em equipe, explicitando os benefícios sociais 

e ambientais do sistema ecológico para os residentes quilombolas e o grupo 

participante da ação em Mituaçu, evidenciado na Figura 46. 

Figura 46. Apresentação da Tecnologia Socioambiental do Círculo de Bananeiras pelo pesquisador e 

propositor da ação para os moradores quilombolas e os participantes da oficina em Mituaçu, PB. 

 
Foto: Elza Fernanda (2013). 

 Partindo para a prática, efetuou-se em sistema de mutirão e divisão de tarefas, 

com o auxílio do Mestre de cultura, sua filha e sua prima, que é a moradora do local, 
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também de crianças dessa família, além da equipe externa à comunidade, para a 

contrução de um CB modelo, nessa propriedade do remanescente quilombola de 

Mituaçu na Paraíba, demonstrados nas Figuras 47 a 49.   

Figura 47. Construção do Círculo de Bananeiras na comunidade quilombola de Mituaçu no Vale do 

Gramame, munícipio do Conde na Paraíba. a e b) Escavação da cova do Círculo de Bananeiras iniciada 

pelo Mestre de cultura e com o auxílio de sua filha e das crianças da família quilombola; c) Teste de 

permeabilidade do solo da fossa, demonstranto que a água escoa lentamente, ótimo para o sistema;          

d) Coleta de materiais lenhosos para o enchimento da fossa de um amontoado de resíduos orgânicos 

misturados com lixo doméstico, prontos para incineração no local; e) Preenchimento da fossa ecológica 

com a ajuda das crianças da comunidade quilombola; f) A fossa do Círculo de Bananeiras completa, 

esperando o encanamento e as mudas ao seu redor. 

 

   

    

   

   
  

   

Fotos: Elza Fernanda (2013). 
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Figura 48. Construção do Círculo de Bananeiras na comunidade quilombola de Mituaçu no Vale do 

Gramame, munícipio do Conde na Paraíba. a) Técnica para a emenda dos canos por moradores da 

comunidade, com a reutilização de tiras de borracha de câmaras de ar de pneus; b) Disposição do 

encanamento da pia do local ao Círculo de Bananeiras, pelo pesquisador e propositor da ação na 

comunidade; c) Instalação hidraúlica, da lavanderia ao centro do Círculo de Bananeiras repleto de 

resíduos orgânicos, a partir da emenda de diversos pedaços de canos conseguidos na comunidade;           

d) Plantio de muda de bananeira ao redor da fossa ecológica, pelos moradores do lugar; e) O Círculo de 

Bananeiras concluído, com o plantio de duas mudas de bananeiras e a cobertura vegetal do canteiro. 

      

   

 

 

   

      

   

Fotos: a, b, c, d) Elza Fernanda; e) Wellington Paes (2013). 
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Figura 49. Visualização do Círculo de Bananeiras finalizado e do local de onde escoarão os  

efluentes ao sistema de tratamento ecológico na comunidade de Mituaçu no Conde, PB. 

 
Foto: Wellington Paes (2013). 

 Na Figura 50a,b, verifica-se a evolução do sistema ecológico demonstrativo de 

tratamento e aproveitamento de efluentes domiciliares e resíduos orgânicos dos 

quintais para a produção de alimentos, cerca de quatro meses após a implementação 

da TSA do CB na comunidade remanescente quilombola de Mituaçu, município do 

Conde no Vale do Gramame, Paraíba. Nessa visita à comunidade, observou-se o 

crescimento dos vegetais e a adequada alimentação do sistema com os resíduos 

orgânicos do local, apesar de haver alguns materiais inorgânicos no meio destes, pois 

devido à ausência de coleta de lixo pela Prefeitura do Conde no remanescente de 

Mituaçu, estes acabam espalhando-se pelo ambiente quilombola e misturam-se com 

as folhas do quintal que são direcionadas ao CB, necessitando evitar a sua entrada 

e/ou a retirada desses resíduos sólidos inogânicos do sistema, como orientado à 

mantenedora do CB local. A Figura 50c, evidencia a eficiência da TSA demonstrativa, 

implementada no remanescente quilombola de Mituaçu no Vale do Gramame, pois 

não averigua-se mais águas residuárias expostas e nem o solo encharcado no local, 

podendo-se avistar melhoria na composição da paisagem com o bom 

desenvolvimento das bananeiras do sistema, entretanto, carecendo do plantio de mais 

bananeiras e outras plantas em torno da fossa ecológica. 
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Figura 50. Comprovação da eficiência da Tecnologia Socioambiental implementada na comunidade 

quilombola de Mituaçu no Vale do Gramame, município do Conde, Paraíba. a e b) Observação do 

crescimento das bananeiras no Círculo de Bananeiras: a) após o seu plantio no canteiro; b) cerca de 

quatro meses depois da implantação da TSA de tratamento e aproveitamento de efluentes na 

comunidade; c) Demonstração da ausência de efluentes expostos, solo encharcado e melhoria na 

composição da paisagem com o desenvolvimento das baneneiras da fossa ecológica. 
 

        

 

 

   

Fotos: Wellington Paes (a 2013; b,c 2014). 

7.5.2 Construção do Tanque de Evapotranspição no Condomínio Amizade 

Minha comunidade e liberdade 
 

Bom, a minha comunidade é cheia de cores, pessoas felizes, 

independente da vida que levamos, procuramos sempre 

melhorar a cada dia, a cada passo, com esperança que o dia de 

amanhã vai ser melhor. 

Que o preconceito nunca vença a liberdade de ir e vir e 

principalmente que os nossos pensamentos sejam livres. 

Laís Silva - 06/09/13 

Texto redigido por uma jovem moradora do C.A.  
em uma das oficinas na comunidade.   
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Em síntese, o C.A. foi construído em 1997 no bairro de Paratibe na periferia de 

João Pessoa, Paraíba. Possui três fileiras de edifícios perpendiculares ao Rio Cuiá, 

contando com vinte e nove blocos residenciais de dois andares, com oito 

apartamentos por edifício, sendo quatro em cada andar. Para cada quatro dessas 

residências existe duas fossas negras de dimensões cúbicas de 1,5 metros cada, que 

devido ao fornecimento gratuito de água pela CAGEPA, não suportam a demanda dos 

efluentes da população local, saturando-as e ocasionando o extravasamento de 

determinadas fossas para o ambiente (Figura 51). 

Figura 51. Edifícios de dois andares residenciais, apresentando fossas saturadas vazando efluentes  no 

ambiente, local em que desenvolveu-se atividades no Condomínio Amizade em João Pessoa, PB.   

 
Foto: Wellington Paes (2013). 

Segundo o Presidente do ACAMPAR e líder comunitário, os problemas com as 

fossas estão em evidência na comunidade desde o início do milênio, quando este 

Senhor chegou ao local. As duas fossas que recebem efluentes de quatro residências 

são interligadas, com os resíduos líquidos sendo direcionados a uma delas e quando 

cheia passa para a outra e posteriormente para o ambiente, dessa forma, em 

determinadas fossas os esgotos das residências passam por dois tanques de 

decantação antes de extravazar, os quais não efetivam por completo o tratamento dos 

efluentes que podem conter contaminantes humanos e ambientais. Em relação ao 

esgotamento das fossas, ele relatou que somente em épocas eleitorais, políticos 

oportunistas chegam a esvaziar algumas delas na comunidade em troca dos votos 

desses eleitores, depois não aparecem mais no local, pois em menos de três dias as 

fossas estão repletas novamente, já que, com o esgotamento dessas abrandam a 

situação, mas não resolvem o problema. 
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Em visita exploratória de reconhecimento e avaliação da situação local, 

realizada no primeiro semestre do ano de 2013, após contato com o Agente de Saúde 

da comunidade, verificou-se a precariedade das condições do sistema de saneamento 

sanitário do C.A., com fossas lotadas regurgitando efluentes pela comunidade em 

direção ao flúmen que a margeia, onde crianças brincam e pessoas convivem, 

evidenciados na Figura 52. 

Figura 52. Visita de apresentação da precariedade do sistema de saneamento sanitário do Condomínio 

Amizade em Paratibe, João Pessoa, Paraíba. a) Agente de Saúde local e Presidente da ACAMPAR ao 

lado de fossa vazando efluentes ao ambiente; b) Líder comunitário apontando o extravasamento de uma 

das fossas negras para o ambiente; c) Uma das fossas do local repletas de efluentes sanitários;                     

d) Esgotos residenciais que escorrem a céu aberto em direção ao Rio Cuiá; e e f) Fossas jorrando esgotos 

residenciais onde pessoas convivem e crianças brincam.              

 

 

      

 

     

 

Fotos: Wellington Paes (2013).                                              
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Na perspectiva de auxiliar essa comunidade na melhoria das condições de 

esgotamento sanitário, de maneira simples, eficaz e de baixo custo, propôs-se o 

desenvolvimento da TSA de saneamento, para o tratamento e aproveitamento dos 

efluentes locais, na produção de alimentos e paisagismo, com a construção de um 

TEvap modelo no C.A. em Paratibe, João Pessoa, Paraíba.  

No intuito da efetivação da construção do TEvap e de seu financiamento, para 

aquisição de materiais de consumo e instrumentais, visto que, os resíduos sanitários 

carecem de um sistema de tratamento mais elaborado, por conterem contaminantes 

microbióticos que afetam os seres humanos e o ambiente, necessitando de 

infraestrutura e materiais adequados para sua realização, assim, este trabalho foi 

contemplado no Edital 003/2013 de “Oficinas Culturais nos Bairros” da Fundação de 

Cultura de João Pessoa – FUNJOPE, para o desenvolvimento da oficina cultural 

comunitária de “Cultura Permanente Integrada e Criativa”, realizada de agosto a 

dezembro do ano 2013, com a proposição da educação sanitária e ambiental e 

atividades práticas de técnicas permaculturais de saneamento ecológico com a 

população do C.A., o que demonstrou a transdisciplinaridade da Permacultura e a 

emergência das TSA para o desenvolvimento sustentável da capital paraibana. Esta 

oficina, obteve apoio em Paratibe da ONG Associação Movimento S.O.S. Rio Cuiá e 

da ACAMPAR, através de seu Presidente e família, que residem no C.A. e preveem 

melhorias para a comunidade. 

Iniciou-se os trabalhos da oficina com diálogos com a liderança comunitária e 

posteriormente com a apresentação desta às pessoas da comunidade que 

compareceram na sede da ACAMPAR, em um dia de divulgação de oficinas no C.A. 

e da gravação de um programa televisivo, evidenciando problemas da realidade local 

e algumas das possíveis soluções, com melhorias sociais e ambientais no 

desenvolvimento das oficinas comunitárias no local, apresentados na Figura 53. 
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Figuras 53. Apresentação da oficina às pessoas da comunidade no Condomínio Amizade em João 

Pessoa, Paraíba. a e b) Parte da população local e o pesquisador/propositor; c e d) Desenho 

esquemático das Tecnologias Socioambientais apresentadas às pessoas da comunidade para a 

melhoria do saneamento básico no C.A., junto às Oficinas Culturais da FUNJOPE. 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fotos: a, b, c) Arquivo pessoal; d) Wellington Paes (2013). 

             Em relação à participação das pessoas do C.A. na oficina de “Cultura 

Permanente Integrada e Criativa”, dos quinze inscritos para esta na comunidade, 

contou-se com a participação efetiva de cinco pessoas em suas atividades iniciais, 

restando apenas duas dessas do início ao final das atividades práticas, que visou 

integrar os moradores na melhoria das condições de saneamento sanitário na 

comunidade, com a implementação de fossas ecológicas no C.A. 

Dessa forma, desenvolveu-se primeiramente um trabalho educativo com as 

pessoas da comunidade que optaram por participar da oficina no C.A. em Paratibe, 

com discussões sobre saneamento básico e ambiental, qualidade das águas e 

efluentes, saúde e doenças relacionadas com a ausência de saneamento, cultura e 

ambiente, TSA e Permacultura, entre outros assuntos essenciais à melhoria da 

qualidade das vidas terrenas, do local ao global (Figura 54a). Em um dos encontros, 

solicitou-se aos moradores do C.A. que narrassem suas aspirações para a 

comunidade, dessa forma, foi relatado sobre as diversas maneiras de reparar o local, 

com o calçamento de suas ruas e melhorias no transporte público ao local, na 
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qualidade e abastecimento de água, pois se o consumo é excessivo nos apartamentos 

térreos não há pressão suficiente para a água chegar nas residências do primeiro 

andar, também, sonham com escolas próximas e locais de lazer para as crianças e 

com o local limpo do lixo, além, das fossas desentupidas, sem os vazamentos e seus 

odores desagradáveis, assim, podendo “viver com saúde de qualidade”, como 

salientado pelo líder da comunidade na oficina (Figura 54b). 

Figura 54. a) Trabalho educativo com algumas pessoas da comunidade na sala da associação no 

Condomínio Amizade em João Pessoa, Paraíba; b) O que as pessoas priorizam para melhorar a 

qualidade de vida no Condomínio Amizade. 

 

 

Fotos: Wellington Paes (2013).                                              

Em outra oportunidade, trabalhou-se em uma oficina de reutilização de 

materiais a partir dos resíduos sólidos descartados na comunidade, destacando o 

trançado de papel revista para confecção de tapetes e porta panelas, ratificados na 

Figura 55.  
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Figura 55. Oficina de confecção de porta panelas, a partir de papéis de revistas descartadas no 

Codomínio Amizade em João Pessoa, PB. a) Demonstração da técnica pelo pesquisador/propositor; 

b) As pessoas da comunidade desenvolvendo o método; c) O porta panelas confeccionado na oficina 

de reutilização de materiais à produção artística.  

       

 

 

 

Fotos: a) Arquivo pessoal; b, c) Wellington Paes (2013). 

Em relação ao desenvolvimento das TSA de saneamento ecológico, com a 

construção de sistemas modelos de esgotamento sanitário baseados em técnicas 

permaculturais simples e eficazes, as quais visam o aproveitamento dos efluentes 

domésticos para a produção de alimentos e embelezamento local, houve certo atraso 

em seu início, o que culminou com a desistência da maioria das pessoas que iniciaram 

as atividades da oficina. O retardo no início dessas atividades ocorreu pelo atraso na 

liberação da verba para aquisição do instrumentário aprovado no edital das Oficinas 

Culturais nos Bairros 2013 para o projeto, sendo liberada mais de dois meses depois 

do início da oficina, quando restavam apenas o líder comunitário e sua esposa, que 

acreditaram nas ações. 

Mesmo com esses percalços e após cerca de seis meses de especulações e 

diálogos com a liderança da comunidade, no último mês da oficina cultural e do ano 

de 2013, de posse dos equipamentos necessários para a efetivação das atividades, 
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definiu-se um local eficiente para as ações propostas e desenvolveu-se um trabalho 

em dias consecutivos e tempo integral, para construção de uma fossa ecológica 

modelo do tipo TEvap, finalizada no último dia do ano no C.A. em Paratibe.  

Assim, junto aos dois moradores do C.A. participantes da oficina e que também 

são membros da ACAMPAR, decidiu-se por iniciar a obra, mesmo com a dificuldade 

da articulação de mais pessoas a participar desta, na perspectiva de que com os 

trabalhos sucedendo a comunidade se apresentasse para apreender o sistema 

proposto, cessando com o lançamento dos efluentes de uma das fossas saturadas no 

ambiente comunitário e direcionando-o para um sistema de tratamento de esgotos 

sanitários ecológico, com a produção de alimentos e paisagismo. 

Dessa forma, iniciou-se a escavação do TEvap e quem apareceu para auxiliar 

foram as crianças do local, demonstrados na Figura 56. Assim, deparou-se com a 

realidade de crianças implorando por atividades, enquanto muitos adultos e 

progenitores optam pelo ócio, aceitando a situação que se apresenta como 

“resignação divina”, esperando por milagres políticos e ações voluntárias para a 

melhoria da realidade local, omitindo-se na busca de mudanças por condições dignas 

de vida para seus filhos. 

Com o início das atividades, os moradores locais ficaram curiosos para saber 

o que estava acontecendo, com um ou outro dispondo-se a ajudar nas atividades, 

enquanto a maioria dos habitantes do C.A. olhavam desconfiando de que o trabalho 

não deveria progredir, mesmo sem saber do que se tratava ou não entendendo a 

proposta. Ainda mais que, no local escolhido para a fossa passava um tubo de 

abastecimento de água para a comunidade. Foi necessário desviá-lo do local, o que 

apresentou dificuldades no corte e para efetivar a emenda entre os canos, devido à 

falta de ferramentas apropriadas e a pressão com que a água chega para o provimento 

residencial, não havendo registros no Condomínio para interromper o seu fluxo 

momentaneamente, proporcionando alagamento do local e atraso na escavação, 

evidenciados na Figura 56c,d. 
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Figura 56. Início da construção do Tanque de Evapotranspiração no Condomínio Amizade em 

Paratibe, João Pessoa, Paraíba. a) Demarcação dos limites do TEvap com o auxílio das crianças da 

comunidade, evidenciando o esgoto que transbordava da fossa no local; b) Ajuda das crianças para 

escavação da trincheira da fossa ecológica; c) Tubo de abastecimento de água que passava no local 

da escavação, realizada com o auxílio das crianças; d) Desvio do tubo de água, causando alagamento 

do local da fossa ecológica. 
                     

 

  

    

Fotos: Wellington Paes (2013). 

Depois de escavada a trincheira, com as dimensões de quatro metros de 

comprimento por um metro e cinquenta centímetros de largura por um metro e dez 

centímetros de profundidade (4m x 1,5m x 1,1m), alcançando o substrato de rocha no 

local, motivo pelo qual os efluentes dessas fossas negras não infiltram no solo, 

causando o extravasamento delas para a superfície. Promoveu-se uma oficina de 

ferro-cimento no interior do tanque, com a aplicação de duas camadas de reboco de 

cimento forte com impermeabilizante6, permeadas com tela plástica7, nas superfícies 

                                                                 
6 Cimento forte na proporção de três partes de areia lavada para uma parte de cimento. Utilizaram-se três sacas 

de cimento de 20 kg para impermeabilização do tanque, com um litro de impermeabilizante para fossas por saca. 
7 Utilizou-se tela plástica nesse caso, devido ao custo benefício. Porém, nessa técnica utilizam-se estruturas de 

ferro permeadas com cimento em proporções adequadas para cada caso. 
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internas do TEvap, para impermeabilização e melhor fixação das paredes e piso, 

apresentados na Figura 57a,b.  

Com a impermeabilização da bacia de evapotranspiração, também conhecida 

por BET, necessitava-se de pneus velhos para a confecção do túnel central recebedor 

dos efluentes no sistema, dessa forma, saiu-se em coleta de pneus velhos espalhados 

pela região de Paratibe. Neste sistema, reutilizaram-se vinte e um pneus descartados 

inadequadamente no ambiente para a construção do canal receptor de esgotos do 

TEvap, exibidos na Figura 57c,d. 

Após a confecção da câmara central receptora dos esgotos, iniciou-se a 

construção das camadas filtrantes, que promoverão o tratamento para os efluentes 

residenciais destinados ao interior do túnel de pneus, dentro do TEvap, para a 

absorção pelas plantas na superfície do tanque dos nutrientes disponíveis adsorvidos 

às águas tratadas e a sua transpiração foliar para a atmosfera, além da evaporação 

pelo solo do excesso de líquido. Para a formação das camadas filtradoras, recolheu-

se os resíduos de construção civil, popularmente designados por entulhos ou 

metralhas, alastrados pelo C.A. e adjacências, assim, esses resíduos sólidos foram 

dispostos no interior do TEvap até a altura dos pneus, mostrados na Figura 57e,f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

PAES, W. M. 2014. Técnicas de Permacultura como Tecnologias Socioambientais para a melhoria na... 

 
 

Figura 57. a e b) Oficina de ferro-cimento para impermeabilização e fixação das paredes e 

assentamento da tela no piso do TEvap no Condomínio Amizade em Paratibe, João Pessoa, PB;           

c) Saída com as crianças do C.A. para a coleta de pneus velhos dispersos pela região de Paratibe;        

d) Construção da câmara central de pneus receptora de efluentes do TEvap; e) Resíduos de 

construção civil coletados nas imediações do C.A. para o enchimento de parte do TEvap;                        

f) Disposição das metralhas no interior do TEvap, para iniciar a filtragem dos efluentes do sistema. 

  

 

 

 

Fotos: Wellington Paes (2013). 

Tudo andava bem na construção do TEvap e previa-se seu término até a data 

final das Oficinas Culturais nos Bairros em 20 de dezembro, porém, alguns fatos 

acabaram por atrasar a obra em andamento. Um deles esteve relacionado à falta de 

um carro de mão para oficina, o qual não foi autorizado para aquisição perante o 
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orçamento apresentado à FUNJOPE, o que acarretou dificuldades para a coleta dos 

resíduos de construção civil na comunidade. Contudo, emprestou-se um carro de mão 

no Condomínio, o qual também é equipamento de trabalho da moradora local e não 

esteve disponível a todo o momento para os trabalhos da fossa ecológica.  

Outro fato também esteve relacionado com isso, pois na tentativa de sanar a 

dificuldade, o pesquisador e propositor da TSA na comunidade, deixou de comparecer 

aos trabalhos no C.A. após perfurar o pneu inicial da câmara receptora, para 

passagem do tubo de esgoto de 100mm na interligação entre as fossas. Nessa 

ocasião, por falta de comunicação e certa ansiedade, um dos participantes das 

atividades precipitou-se e encanou os efluentes da fossa negra saturada ao TEvap, 

antes do preenchimento por completo da primeira camada do filtro com a metralha, 

proporcionando o alagamento do sistema, no entanto, demonstrando a eficácia na 

impermeabilização do tanque, do qual os residentes locais retiraram os efluentes com 

baldes para a continuação dos trabalhos, evidenciados na Figura 58. 

Figura 58. a e b) Ligação antecipada entre a fossa saturada e o TEvap em construção, demonstrando 

a eficiência do tanque e promovendo o alagamento deste no Condomínio Amizade em João Pessoa, 

Paraíba; c) Interceptação do ligamento entre as fossas e a retirada com balde dos efluentes 

extravasados antecipadamente ao TEvap por moradores do Condomínio Amizade. 

           

 

 

Fotos: Wellington Paes (2013).                                              
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Com a retirada dos efluentes do TEvap em construção, foi possível o 

preenchimento adequado do sistema de tratamento dos esgotos sanitários no local. 

Dessa forma, prosseguiu-se com a formação das camadas filtrantes dos efluentes, 

promovendo-se a disposição de camadas, com aproximadamente 10 centímetros 

cada, de brita nº 19 e de areia, esta última recuperada de um terreno abandonado nos 

arredores do Condomínio. Assim, interligou-se novamente as fossas e iniciou-se a 

instalação dos tubos de visita nas camadas filtradoras, um na câmara de pneus para 

a saída dos gases da decomposição anaeróbica no interior do sistema e outros para 

verificação da qualidade das águas em cada camada filtrante, apresentados na Figura 

59.  

Figura 59. a) Terreno abandonado de qual retirou-se metralha e areia para a construção das camadas 

de filtro do TEvap, nas adjacências do Condomínio Amizade em João Pessoa, Paraíba; b) Nova 

ligação entre as fossas após a disposição da camada filtrante de brita do TEvap; c) Disposição da 

camada de areia do filtro de efluentes e instalação de tubos de inspeção das águas do TEvap. 

 

 

      

 

 

Fotos: Wellington Paes (2013). 
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Finalizada essa etapa, saiu-se em busca de adubos vegetais, para juntar-se à 

parte da terra que foi retirada da trincheira e formar a última camada do filtro de 

efluentes do TEvap, os quais foram obtidos na própria comunidade, com o 

aproveitamento dos resíduos vegetais descartados para produção de terra vegetal, 

preparada e comercializada por moradores locais. Assim, misturou-se o adubo vegetal 

com a terra extraída da cova, distribuindo-os na superfície do TEvap, e finalizando a 

instalação dos demais tubos de inspeção d’água deste sistema, como expostos na 

Figura 60a,b.  

Na Figura 60b,c, evidencia-se a construção das bordas do TEvap, para 

delimitá-lo e limitar a entrada de águas superficiais no sistema. Essa borda seria feita 

com tijolos e cimento, todavia, devido ao modelo ser ecológico esses materiais foram 

trocados com uma moradora do local, que coleta e comercializa resíduos da 

sociedade pessoense, assim substituídos por cerca de 130 (cento e trinta) garrafas 

plásticas do tipo Pet de 02 litros, as quais foram cheias com água para sua maior 

resistência e reutilizadas na confecção do canteiro do TEvap.  

Dando continuidade à construção da fossa ecológica TEvap, implantou-se um 

cano de ladrão, para no caso de haver excesso de água no sistema, o líquido possa 

sair, evitando a saturação do solo e a morte das plantas. Assim, preenchendo seu 

interior com mais terra adubada e aplainou-se a sua superfície para realizar o plantio 

vegetal, demonstrados na Figura 60e,f,g,h. 
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Figura 60. Preenchimento superficial do TEvap no Condomínio Amizade em João Pessoa, PB. a e b) 

Mistura da terra extraída com adubos vegetais para o preenchimento da superfície da fossa ecológica e 

instalação dos tubos de inspeção; c) Construção dos limites do TEvap com garrafas plásticas cheias de 

água; d) O TEvap delimitado com as garrafas plásticas; e)Instalação do tubo ladrão de água; f) Mistura 

de mais terra com adubos vegetais para completar a superfície; g) Aplainamento da superfície pela 

família construtora do TEvap; h) Canteiro completo e pronto para inserção das plantas no sistema. 

   

    

 

 

 

     
 

 

     

Fotos: Wellington Paes (2013). 
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Finalizando a implementação da TSA no C.A. em João Pessoa, realizou-se a 

plantação de espécies vegetais apropriadas a esse sistema local de tratamento de 

efluentes sanitários, com o plantio de quatro indivíduos de bananeiras (Musa sp.) e de 

dois comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia amoena) na linha central do TEvap, mais 

dois indivíduos de taioba (Xanthosoma sp.) nas duas pontas frontais do sistema, esses 

espécimes vegetais foram retirados de uma porção alagadiça dentro do “buracão”, por 

um dos proprietários do local, nas margens do Condomínio e do Rio Cuiá (Figura 

61a,b). Também, houve o plantio de seis mudas de mamoeiros (Carica sp.), cultivadas 

com esse intuito pelo propositor das ações e distribuídas no ambiente da fossa, com 

espaçamentos satisfatórios para o seu desenvolvimento, e instalou-se uma placa de 

identificação e alerta da fossa ecológica, confeccionada pelo arte-educador, 

pesquisador e técnico responsável pela TSA no C.A., apresentadas na Figura 61b,c. 

Figura 61. a) Retirada de mudas de bananeira pelo proprietário do local, dentro do “buracão” nas 

margens do Rio Cuiá e do Condomínio Amizade em Paratibe, João Pessoa, PB; b) As plantas recolhidas 

para o plantio no TEvap; c) Plantio de bananeiras, mamoeiros e outros vegetais responsáveis pela 

transpiração do sistema de tratamento de efluentes do TEvap; d) Inserção da placa identificadora do 

TEvap concluído em 31/12/13 e equipe de construtores da fossa ecológica.      

     

     

     

Fotos: Wellington Paes (2013). 
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Desta forma, concluíram-se os trabalhos da oficina cultural “Cultura 

Permanente Integrada e Criativa” no último dia do ano de 2013, com a retirada de 

mudas e o plantio dos vegetais na fossa ecológica modelo, do tipo TEvap, no C.A. na 

periferia de João Pessoa na Paraíba, cessando com o lançamento a céu aberto de 

esgotos residenciais de um dos blocos de apartamentos do local, que conta com oito 

residências e que devido à saturação de suas fossas negras foram encanadas ao 

sistema ecológico de tratamento e aproveitamento de efluentes sanitários, para a 

produção de alimentos como bananas e mamões, além de paisagismo com a comigo-

ninguém-pode e a taioba, podendo-se inserir outros espécimes vegetais para o melhor 

aproveitamento do sistema, ficando na incumbência dos moradores locais esse cultivo 

e o cuidado com as plantas e com o TEvap.  

Após a finalização do TEvap, foram efetivadas visitas periódicas à comunidade 

para o acompanhamento e verificação da evolução do sistema da TSA implementada 

no C.A. em João Pessoa, Paraíba, demonstrados na Figura 62. 
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Figura 62. Evolução do sistema do TEvap no Condomínio Amizade em João Pessoa, PB.                      

a) O TEvap ao seu término em dezembro de 2013; b) O TEvap cerca de vinte dias depois, os 

mamoeiros não prosperaram, uma bananeira está com broto e houve o plantio de outros vegetais no 

sistema; c) Após cinquenta dias, evidenciam-se plantas vistosas, com rama de melão frutificando;    

d) Situação do TEvap cerca de oitenta dias após sua implantação, apresentando ótimo 

desenvolvimento das plantas, com a produção de diversos melões a partir das águas tratadas do 

sistema ecológico de aproveitamento de efluentes.                                                 

 

     

      

     

  

  

  

  

 

     

Fotos: Wellington Paes (a 2013; b,c,d 2014). 

Assim, nas visitas efetuadas ao C.A. em João Pessoa, para avaliar a situação 

do TEvap modelo, evidenciou-se a eficiência da TSA implementada na comunidade, 

com suas plantas vistosas e em bom desenvolvimento, sua superfície seca, mesmo 

recebendo efluentes de oito apartamentos, demonstrando que foi acertado o local 

escolhido para a experiência, já que é bem ventilado e recebe luz solar a maior parte 

do dia, características essenciais para o bom funcionamento do sistema ecológico de 

tratamento e aproveitamento de efluentes construído, o qual, como já destacado, 

interrompeu o lançamento de esgotos sanitários a céu aberto no local, objetivo 

principal da TSA proposta, verificados na Figura 63a,b.  

Comprovando sua eficácia, na Figura 63c,d, demonstram-se outros dois fatores 

de progressos socioambientais do sistema implantado no local, que é a produção de 
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alimentos e melhorias na composição paisagística do C.A. em João Pessoa na 

Paraíba. 

Figura 63. A eficiência da Tecnologia Socioambiental implementada no Condomínio Amizade em 

João Pessoa, Paraíba. a) A situação do local antes da implantação do Tanque de Evapotranspiração; 

b) O local após a implantação do TEvap; c) Produção de melões com a água tratada do sistema 

ecológico; d) Melhorias na composição da paisagem no Condomínio Amizade8 em Paratibe. 

    

     

       

     

Fotos: Wellington Paes (2014). 

   Quando em visita ao C.A. para verificar as condições do TEvap, os moradores 

locais aproximaram-se questionando se é possível o desenvolvimento de mais fossas 

ecológicas em outros lugares do Condomínio, pois suas fossas negras, devido ao 

aporte de efluentes, estão cada vez jorrando mais esgotos a céu aberto na 

comunidade, como apontados na Figura 64a,b. 

Outro resultado importante, foi a replicação da TSA do TEvap pelo morador do 

local e líder comunitário, que apreendeu a técnica e a reproduziu em outro local na 

comunidade, cessando com o escoamento superficial de esgotos na frente da sede 

da associação de qual é Presidente, melhorando a disposição inadequada dos 

efluentes no C.A., verificados na Figura 64c,d. 

                                                                 
8 Esta imagem pode ser comparada com a primeira imagem inserida neste tópico na Figura 51. 
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Figura 64. a e b) Efluentes irrompendo cada vez mais de fossas superlotadas, ao fundo o Tanque de 

Evapotranspiração em pleno funcionamento no Condomínio Amizade em João Pessoa, Paraíba;          

c) A situação do local antes da construção do TEvap; d) O local após a reaplicação da Tecnologia 

Socioambiental do TEvap pelo Presidente da ACAMPAR na frente de sua sede no C.A. 

              

     

      

     

Fotos: Wellington Paes (2014). 

7.5.3 A eficácia das Tecnologias Socioambientais  

Na concepção avaliativa das ações empreendidas nas comunidades de João 

Pessoa e Conde, foi acurado a eficácia das TSA de saneamento ecológico local, para 

o tratamento e aproveitamento de efluentes e resíduos sólidos para a produção de 

alimentos e ornamentação, pelas pessoas residentes que participaram das atividades 

nos locais em que essas foram implementadas e que responderam ao questionário 

analisado.  

Dessa forma, foram aplicados questionários avaliativos para os moradores dos 

locais onde desenvolveram-se a construção dos CBs no Vale de Gramame, sendo 

para os moradores em duas propriedades na comunidade do Sítio EV em João 

Pessoa e um na comunidade quilombola de Mituaçu no município do Conde, 

referentes a 75% das avaliações sobre as tecnologias fomentadas. Na comunidade 

do C.A. em João Pessoa, realizou-se a construção de um TEvap, efetivando os outros 
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25% das estimativas relativas à avaliação da eficiência das TSA implementadas 

nessas comunidades da Paraíba. O questionário de avaliação está presente no 

Apêndice A. 

Referente à primeira questão, nesta está explícito que poderiam ser 

assinaladas mais de uma alternativa, entretanto, nenhum dos entrevistados incluiu o 

reaproveitamento de resíduos sólidos nas respostas, como resultado final das TSA 

implementadas. Embora, o objetivo principal do TEvap e dos CBs estejam 

relacionados ao tratamento e aproveitamento de resíduos líquidos humanos, em todos 

os locais foi efetivado um trabalho para o reaproveitamento de resíduos sólidos 

dispersos no ambiente, como pneus e restos de construção civil no TEvap e resíduos 

orgânicos de lenta decomposição no CB, como troncos, galhos, cocos e folhas entre 

outros, promovendo diversos benefícios à saúde pública com a retirada desses 

resíduos do ambiente, evidenciados antes, durante e depois da realização das 

atividades.  

Diante das afirmativas, constatou-se que houve melhoria na disposição das 

águas residuárias e dos resíduos sólidos por parte dos entrevistados: “no local não 

passa mais esgoto”, portanto “melhorou o ambiente, reaproveitamos a água que 

perdia” “porque vai nas plantas”, e “este esgoto contraía mosquitos e baratas”, deste 

modo “coloquei parte dos resíduos no tanque para se decompor”, assim “evita mau 

cheiro”. 

Dessa forma, eles indicariam essa TSA a outras pessoas da comunidade: 

“porque é bom”, “para que eles vivam melhor” e “é uma forma de aproveitar a água”, 

por conta disso “já levamos para alguns vizinhos”. 

Assim, haveria mais saúde se outras pessoas fizessem o mesmo nessas 

comunidades: pois “além do reaproveitamento da água”, “evita a contaminação”, 

promovendo “saúde e qualidade de vida”. 

E seria mais seguro para as crianças dessas comunidades, deste modo: é 

“seguro e econômico”, porque “evita a poluição em torno das residências”, dessa 

forma, “evita doenças”. 

Sobre a TSA vivenciada pelas pessoas: foi uma “experiência muito boa e 

sustentável para aqueles que acredita e faz acontecer”, porque “reaproveita água e 

trata o meio ambiente e produz alimento como bananas, mamões e macaxeira”. 
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7.6 Discussão 

Diversos estudos demonstram que no Brasil, as condições de saneamento 

ambiental nas zonas rurais e periurbanas são extremamente precárias, com a maioria 

das águas residuárias sendo lançadas a céu aberto, o uso de fossas rudimentares, 

além do baixo uso dos resíduos orgânicos e a incineração de resíduos sólidos 

(TEIXEIRA, 2011). As fossas rudimentares ou fossas negras, de maneira geral, são 

buracos abertos no solo para receber os resíduos de águas proveniente das 

residências, não possuem um revestimento interno seguro e permitem o contato do 

efluente diretamente com o solo. São modelos precários de esgotamento sanitário, 

que não seguem as recomendações técnicas de segurança, dessa forma, causam a 

contaminação do solo e podem contaminar o lençol freático com a percolação das 

águas poluídas, assim, gerar diversas enfermidades naqueles que consomem as 

águas subterrâneas dos poços próximos (MORAES et al., 2013).  

Esses fatos, foram verificados por Pires (2012), no Assentamento Olga Benário 

em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais; Silva (2011), na comunidade de Coquilho 

em São Luís, Maranhão; Martinetti, Shimbo e Teixeira (2009), no Assentamento Sepé-

Tiaraju em Serra Azul, São Paulo; Rando (2007), nas comunidades de Nazaré e São 

Carlos do Jamari em Porto Velho, Rondônia; Cerqueira e Silva (2007), na comunidade 

da Vila Cascatinha, em região periurbana do Rio de Janeiro. A falta de rede coletora 

de esgotos, evidenciando efluentes destinados inadequadamente no ambiente, 

também, foram observados por Moraes e colaboradores (2013), na comunidade de 

São Gonçalo Beira Rio em região periurbana de Cuiabá no Mato Grosso e por Lima e 

colaboradores (2012), no Sítio Rio Manso em Paraíba do Sul no Rio de Janeiro.  

Constatou-se em diversos desses trabalhos a apresentação de sistemas 

alternativos de esgotamento sanitário descentralizado, utilizando TSA, uns baseados 

em modelos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, e outros 

fundamentados em técnicas permaculturais de saneamento ecológico, para o 

tratamento e aproveitamento de efluentes residenciais na produção de alimentos e 

paisagismo. Conradin (2014) destacou que o saneamento sustentável reconhece que 

os excrementos humanos e as águas residuárias não são produtos de resíduos, mas 

um recurso valioso, que merece ser reutilizado, pois contém quantidades significativas 

de energia e nutrientes, além da água. 

O modelo de Fossa Séptica Biodigestora, desenvolvido pela EMBRAPA, foi 

apresentado às comunidades ribeirinhas de São Gonçalo Beira Rio na região 
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periurbana de Cuiabá, MT, por Moraes e colaboradores (2013) e São Carlos de Jamari 

e Nazaré em Porto Velho, RO, por Rando (2007), também, no Sítio Rio Manso em 

Paraíba do Sul, RJ, por Lima e colaboradores (2012). Entretanto, em nenhum desses 

locais foi efetivado a implantação do sistema, que consiste em um tratamento biológico 

através da ação fermentativa de bactérias, que digerem a matéria orgânica, 

transformando-a em biogás e efluente estabilizado e sem odores, podendo ser 

utilizado na agricultura como fertilizante (NOVAES et al., 2002). 

Segundo Moraes e colaboradores (2013), este modelo é denominado de fossa 

séptica econômica e ecológica e comporta os efluentes sanitários de uma família de 

até cinco pessoas. Lima e colaboradores (2012) destacaram que esse sistema é 

composto de três bombonas plásticas de 200 litros interligadas por um sistema de 

tubos e sifões, no qual a primeira bombona recebe os esgotos que se sedimentam e 

são digeridos parcialmente por bactérias, passando para a bombona seguinte, até 

chegar à tubulação de saída, sendo direcionados para um sumidouro sobre o solo, 

devendo ser aplicados em culturas de consumo indireto, pois aumentam a matéria 

orgânica e os nutrientes do solo. No entanto, observa-se que se esse material residual 

não for utilizado na agricultura, pode acumular-se no solo causando a saturação deste 

e a percolação desta carga de nutrientes às águas subterrâneas ou, ainda, nessas 

comunidades ribeirinhas, os efluentes finais podem ser direcionados aos corpos 

d’água, continuando com a eutrofização desses leitos pelos esgotos domésticos.  

Novaes e colaboradores (2002) utilizaram três caixas d’água de 1000 litros para 

a construção do biodigestor (Figura 65) e esclareceram que o sistema é 

exclusivamente para os efluentes sanitários, ao fato que sabões e detergentes têm 

propriedades antibióticas e inibem o processo de biodigestão, com o efluente 

permanecendo nas caixas por um período mínimo de trinta e cinco dias em 

fermentação, para a completa biodigestão deste antes de sua utilização como adubo 

orgânico e para o caso de os efluentes não serem aproveitados nas plantações, deve-

se montar na terceira caixa um filtro de britas e areia, que permitirá a saída de água 

sem excesso de matéria orgânica dissolvida. 
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Figura 65. Estrutura do sistema da Fossa Séptica Biodigestora utilizando caixas d’água:  

(1) Entrada do efluente; (2) Chaminé de alívio de gases; (3) Curva de 90º;  

(4) T de inspeção; (5) e (6) Caixa de 1m³; (7) Saída do efluente estabilizado. 

 
Fonte: Novaes (2002 apud LIMA et al., 2012). 

Em relação ao TEvap, sistema implementado neste trabalho para o tratamento 

e aproveitamento dos efluentes sanitários, este demonstra ser mais eficiente em 

alguns aspectos, pois, o TEvap se bem dimensionado não gera efluentes e produz 

alimentos, é menos dispendioso em termos de materiais, área de implantação, mão 

de obra para a construção e manutenção, promovendo a melhoria na composição 

paisagística local. Dessa forma, a técnica permacultural apresenta-se como uma 

alternativa mais viável para comunidades ribeirinhas, periféricas e de baixa renda, que 

não sobrevivem da agricultura, tendo sido por isso a biotecnologia utilizada. 

Os trabalhos realizados por Pires (2012), no Assentamento Olga Benário em 

Visconde do Rio Branco, MG e Martinetti, Shimbo e Teixeira (2009), no Assentamento 

Sepé-Tiaraju em Serra Azul, SP, valeram-se de TSA baseadas em técnicas 

permaculturais e utilizaram a metodologia da Pesquisa-Ação para desenvolver as 

atividades de implementação de sistemas modelos de saneamento ecológico com as 

pessoas dessas comunidades. Em ambos os casos, houve baixa participação 

comunitária no desenvolvimento das atividades práticas, restringindo-se aos 

pesquisadores e às famílias beneficiadas com a inserção da TSA em sua propriedade, 

com auxílio de um ou outro vizinho em alguma etapa construtiva das fossas 

ecológicas, assim como ocorrido nas atividades realizadas no C.A. em João Pessoa, 

para a construção do TEvap no local. 

Esses fatos demonstram a dificuldade de organização popular nas 
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comunidades brasileiras, mesmo tratando-se de melhoria da qualidade da vida de 

seus habitantes, assim, similares aos trabalhos apresentados nesta Pesquisa-Ação, 

que visou integrar as pessoas na melhoria das condições de saneamento ambiental 

em comunidades da Paraíba, com a implementação de fossas ecológicas. Segundo o 

Presidente da ACAMPAR, no C.A., um dos problemas está no fato de uma população 

desacreditada com promessas vãs de diversos políticos oportunistas, além de 

entidades públicas ou privadas, entre outras e no “vício” governamental do 

assistencialismo, o qual promove o comodismo das pessoas na aceitação das coisas 

como estão em troca de migalhas individuais e juramentos prodigiosos.  

Segundo Demo (2011, p.24-25), o homem é um ser político por excelência e 

“que o produto tendencial das ciências sociais não é o enfrentamento dos problemas 

sociais na teoria e na prática, em favor dos desiguais, mas a fabricação competente 

de técnicas de controle social a serviço do grupo dominante”, assim, neutralizando as 

pessoas de “emasculação política, para servir sem reclamar”, e eximindo a população 

de qualidades políticas, que é a dimensão substancial da realidade relacionada ao 

fenômeno participativo da sociedade, aspectos evidenciados em diversas regiões do 

país, ratificado pela baixa participação comunitária em projetos e oficinas de 

mobilização popular. 

Ainda em relação à pesquisa-ação, Martinetti, Shimbo e Teixeira (2009, p.54) 

destacaram que “é preciso identificar pessoas motivadas, que queiram trocar 

experiências, aprendizagem e interesse em pesquisa” e ratificaram que: 

Os limites da pesquisa-ação são relativos ao tempo disponível para 
a sua aplicação, principalmente pela dificuldade de se integrarem a estratégia 
de pesquisa e a estratégia de ação, estratégias que muitas vezes não 
coincidem no tempo. Além disso, o conhecimento e o respeito da cultura dos 
envolvidos são importantes para que haja melhor integração entre 
pesquisador e morador, de modo a evitar conflitos [...] O pesquisador também 
possui baixa governabilidade com relação à administração dos conflitos 
interpessoais, que, muitas vezes, não estão relacionados à pesquisa, mas 
influenciam na obtenção dos resultados (MARTINETTI; SHIMBO; TEIXEIRA, 
p. 54). 

Outro problema, está nas necessidades das famílias de comunidades 

periféricas, em quais, geralmente, as pessoas vão destinar maiores esforços em 

atividades que preveem a obtenção de renda e não relacionam a redução dos gastos 

com medicamentos e alimentos, melhorando-se as condições de saneamento 

ambiental local, ainda mais com o aproveitamento de seus efluentes na produção de 

alimentos promotores de bem-estar físico e emocional. Dessa forma, como 
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identificado por Martinetti, Shimbo e Teixeira (2009), os sistemas de tratamento de 

efluentes sanitários das residências representam um anseio subsidiário, dado ao 

pouco conhecimento de sua importância, o que colabora para não considerá-lo como 

fator primordial para o desenvolvimento sustentável da comunidade, com 

possibilidade de geração de emprego e renda através da capacitação das pessoas na 

construção e aprendizagem de técnicas inovadoras para a melhoria da qualidade de 

vida da sua população. Isso vem de encontro com a realidade observada no país, em 

que não se investe na prevenção das doenças e promoção da saúde, mas em manter 

uma população debilitada, carente de alimentos saudáveis, médicos e produtos 

medicinais, para manter essas instituições no lucro, às custas do sofrimento dos mais 

desprovidos. 

Em relação às águas residuárias, as preocupações desses grupos são 

menores ainda, visto que, estes efluentes domésticos são dispostos diretamente 

sobre o solo, nas proximidades das moradias, assim, não sendo considerado motivo 

de preocupação para as famílias, como relatado por Pires (2012). 

Esses fatos citados pelos autores, também contribuíram para o atraso no 

desenvolvimento das atividades desta pesquisa-ação, no que concerne ao encontro 

de locais favoráveis às atividades práticas e pessoas interessadas em participar da 

pesquisa e da ação, no intuito de melhorias sociais e ambientais, locais e regionais 

nas áreas periurbanas de João Pessoa, na Paraíba.  

No Assentamento Olga Benário em Visconde do Rio Branco, MG, houve a 

implantação de três sistemas compactos de tratamento dos efluentes residenciais, 

para o tratamento em separado das águas negras e cinzas, compostos em cada local, 

respectivamente, por um TEvap e um Wetland construído (Figura 66). Este último, é 

um sistema artificial de tratamento de águas residuárias de origem doméstica, 

industrial ou agrícola, que envolvem leitos rasos, lagos ou canais semipermeáveis, 

com espécies de macrófitas e outros vegetais aquáticos adaptados ao meio, 

semelhantes aos sistemas naturais ocorridos em áreas úmidas, possuindo um meio 

de suporte filtrante para a composição microbiana, responsável pelo tratamento dos 

efluentes (PIRES, 2012). Pires (2012), baseado em diversos estudos, justifica toda a 

eficiência desse sistema de tratamento de efluentes, entretanto, as águas cinzas não 

são aproveitadas na produção de alimentos, como no caso do CB, que verifica-se ser 

mais simples de construção, manutenção e aprendizagem por pessoas de 

comunidades rurais e periurbanas. No caso da construção do TEvap no Assentamento 
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em MG, o autor utilizou tijolos para a construção das paredes e da câmara de 

recepção de esgotos do sistema de tratamentos de águas negras, o que acaba por 

encarecer o valor deste aparelho de saneamento ecológico de baixo custo. 

Figura 66. Croqui do sistema de tratamento de efluentes do Assentamento  

Olga Benário em MG, composto por TEvap e Wetland construído.  

 
Fonte: Pires (2012). 

No Assentamento Sepé-Tiaraju em Serra Azul, SP, dentre as alternativas 

propostas para o tratamento dos efluentes das residências, pelos pesquisadores 

Martinetti, Shimbo e Teixeira (2009), os assentados optaram pela implantação de um 

sistema de fossa séptica com CB (Figura 67). Os autores afirmaram terem realizado 

um gasto total em materiais de R$ 1.111,64, no início de 2009, o qual ultrapassou o 

valor destinado para a construção do sistema de saneamento das residências no local.  

Figura 67. Esquema do sistema de fossa séptica com círculo de bananeiras, desenvolvido  

para o tratamento dos efluentes de residências do Assentamento Sepé-Tiaraju em SP.  

 
Fonte: Habis (2006 apud MARTINETTI; SHIMBO; TEIXEIRA, 2009). 

Neste aspecto, o sistema do TEvap construído no C.A. em 2013, com uma área 

interna de 6,6 m3, o qual está recebendo efluentes sanitários e mais algumas águas 

residuárias de oito apartamentos residenciais do local, teve um custo total em 

materiais de R$ 401,90, computando com os tijolos que foram trocados pelas garrafas 

Pet e com as sobras de materiais, como brita, cimento, tela e tubos de PVC, que foram 
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aproveitados para a construção de outro TEvap no conjunto habitacional, pelo 

morador local que apreendeu a técnica e a reproduziu, sendo efetivada sem gasto 

algum por este, o qual conseguiu o restante dos materiais com os proprietários de 

lotes em construção ao lado do C.A., aonde na frente passavam os esgotos expostos. 

Assim, com a implantação de um TEvap no local, melhorou a situação dos 

empreendedores, com a valorização do local, e da comunidade com o cessar de parte 

dos esgotos a céu aberto percorrendo-a. Evidenciando o baixo custo e os benefícios 

deste sistema de tratamento e aproveitamento local de efluentes residenciais. 

Em se tratando somente do CB, que foi utilizado no trabalho supracitado para 

o aproveitamento, também, das águas negras das residências, após estes resíduos 

passarem por caixas de inspeção e decantação, o que, certamente, vai auxiliar no 

tratamento dos efluentes sanitários, porém esse é um sistema de saneamento 

indicado para o tratamento e aproveitamento das águas cinzas das residências. Assim 

empregado por Rando (2007), para o tratamento e aproveitamento de resíduos 

líquidos em duas localidades na comunidade de São Carlos de Jamari, RO, com a 

construção de dois CBs no local, sem gasto algum. Na Paraíba, apenas em uma das 

residências de EV, o seu proprietário desembolsou alguma quantia para a aquisição 

do encanamento dos sistemas implementados no local. Já na comunidade quilombola 

de Mituaçu, outro local em que desenvolveu-se a implantação do sistema no Vale do 

Gramame, reaproveitaram-se diversos pedaços de canos dispersos na propriedade, 

para a junção da encanação do CB no local, sendo que a efetivação da TSA na 

comunidade não dispendeu nenhum recurso financeiro para a família residente. 

Em relação ao saneamento sanitário em comunidades quilombolas, a SEPPIR 

(2012) verificou que em 76% dos remanescentes reconhecidos no País, estes 

serviços são inadequados, com cerca de 50% dessas comunidades, valendo-se do 

uso de fossas rudimentares, enquanto, outros 28% possuem esgotos jorrando a céu 

aberto. Contudo, outros 36% das comunidades quilombolas reconhecidas, não têm 

sequer banheiro ou sanitário. Esses fatos são verídicos nas comunidades de Caiana 

dos Crioulos, Paraíba (SILVA, 2007), Serra do Osso, Pernambuco (ARAÚJO; 

SANTANA; AZEVEDO FILHO, 2009) e Tijuaçu, na Bahia (CABRAL-MIRANDA; 

DATTOLI; DIAS-LIMA, 2010). Assim, foi verificado no remanescente quilombola de 

Mituaçu, no município do Conde, Paraíba, no qual algumas pessoas mais antigas não 

querem nem saber de sanitário, preferindo seus métodos tradicionais de latrinas, 

apesar, da maioria das residências na comunidade contarem com banheiro e sanitário. 
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Nestas moradias, os esgotos fecais são direcionados para fossas negras e os 

resíduos de água são descartados sem cuidado algum no ambiente próximo às 

moradias, podendo acumular-se e serem foco de vetores ou serem direcionadas para 

alguma planta no entorno das residências.  

Não obstante, “considerando os aspectos sociais, culturais e ambientais do 

local, e a disponibilidade de recursos financeiros” (MARTINETTI; SHIMBO; TEIXEIRA, 

2009, p.48), entre outras variáveis que devem ser observadas para a escolha dos 

sistemas de saneamento mais adequados em comunidades com déficits destes, o CB 

e o TEvap para o tratamento e aproveitamento de efluentes domésticos, tanto das 

águas cinzas, como de águas negras, respectivamente, em comparação com as 

demais TSA dos trabalhos analisados, demonstraram ser mais eficientes e menos 

dispendiosos em termos de gastos materiais, área de implantação, mão de obra e 

manutenção, refletindo no custo-benefício do empreendimento, comparando com 

outros sistemas alternativos de saneamento básico. 

O TEvap, se bem dimensionado e localizado, não gera efluentes e melhora a 

composição da paisagem local, além de produzir alimentos a partir dos dejetos 

humanos, e no CB aproveitam-se os materiais de lenta decomposição dos quintais, o 

que o torna extremamente interessante para áreas rurais e periurbanas, que detém 

um aporte grande desses materiais residuais para serem reaproveitados junto às 

águas cinzas, originando a produção de alimentos e o paisagismo. Dessa forma, as 

técnicas permaculturais desses sistemas de saneamento ecológico, que são de 

simples construção, manutenção e aprendizagem pelas pessoas, promovem a 

melhoria na composição paisagística local, além da produção de alimentos saudáveis 

a partir dos efluentes domiciliares, assim, apresentando-se como uma alternativa 

viável para comunidades periféricas e de baixa renda, que não sobrevivem apenas da 

agricultura. Deve-se salientar ainda a melhoria na qualidade de saúde humana, pela 

inexistência de escorrência superficial de esgotos, o que elimina maus cheiros e 

vetores de doenças, principalmente as verminoses. 

7.7 Considerações  

Pode-se considerar o sucesso das oficinas realizadas nas regiões da Grande 

João Pessoa, pois com as ações desenvolvidas possibilitou melhorias 

socioambientais em comunidades carentes de saneamento básico na periferia da 

capital paraibana, a partir da implementação de modelos de técnicas permaculturais 
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de saneamento ecológico, realizadas em mutirão comunitário, minimizando a 

contaminação ambiental e interrompendo com a exposição de esgotos nos ambientes 

desses locais, dessa forma, contribuindo com a melhoria na qualidade de vida dessas 

pessoas. 

Em relação à metodologia utilizada no trabalho, houve certa dificuldade de 

articulação comunitária e resistência das pessoas em participar das atividades, 

principalmente no C.A. Entretanto, houve um bom relacionamento entre o pesquisador 

e os atores envolvidos, requisito essencial para o bom desenvolvimento da pesquisa-

ação, que segundo Dionne (2007, p.119), no cerne do processo de avaliação da 

metodologia está a comparação das duas situações, a inicial e a final.  Dessa forma, 

demonstra-se com imagens o ótimo desempenho da pesquisa-ação realizada. 

Em relação ao CB, a técnica mostrou-se como uma alternativa viável e eficaz, 

principalmente em áreas rurais e periurbanas, que historicamente não possuem 

saneamento adequado e produzem quantidade significativa de resíduos naturais, 

minimizando a queimada desses junto ao lixo doméstico, que geralmente se acumula 

pela ausência de coleta pública, locais em que já é de costume a separação na fonte 

dos esgotos residenciais, sendo as águas cinzas descartadas sem cuidado algum no 

ambiente ao entorno das residências, assim, com a implementação da TSA é possível 

tratar e aproveitar essas águas residuárias para a produção de alimentos, incrementar 

o paisagismo local e melhorar a saúde dos moradores. Dessa forma, evita-se a 

chegada desses esgotos nos ambientes aquáticos, não aumentando a eutrofização 

dos corpos hídricos. 

Em relação ao TEvap, a técnica demonstrou ser uma alternativa viável, eficaz 

e econômica, para essas comunidades periféricas, que têm um déficit histórico de 

saneamento sanitário, em substituição às fossas negras e rudimentares, com 

vantagens sociais e ambientais, pois a TSA, se bem localizada e dimensionada, não 

gera efluentes, portanto, não contamina o solo nem as águas subterrâneas ou 

superficiais e promove o tratamento das águas negras das residências, com a 

produção de alimentos e melhoramento da composição paisagística da localidade, 

contribuindo com a saúde pública, a diminuição dos impactos ambientais e com o 

desenvolvimento sustentável dessas comunidades. 

Demonstrou-se, através da análise dos questionários aplicado às pessoas nos 

locais trabalhados, a aprovação da TSA desenvolvida nessas comunidades, com a 

reaplicação das técnicas permaculturais em três dos quatros locais implementados, 
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evidenciando a satisfação e a apreensão dos moradores locais com as TSA 

desenvolvidas. 
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8 CONCLUSÃO 

Apesar da falta de saneamento básico, essencial para se levar uma vida digna, 

verificou-se que as pessoas estão conformadas com o estilo de vida que levam, 

convivendo com o lixo e os esgotos a céu aberto, como algo natural e que vem se 

perpetuando de geração para geração. Dessa forma, é importante que este ciclo seja 

quebrado, com a informação de que esse modo de viver está diretamente relacionado 

com a falta de qualidade da vida e da saúde que as pessoas vivenciam, e que cada 

indivíduo deve tomar atitudes no sentido de reverter essa situação. 

Diversas comunidades foram visitadas, antes de se desenvolver as 

proposições de EA, seja para o reuso de resíduos sólidos ou para a implantação de 

fossas ecológicas. Após conseguir apresentar as TSA propostas no projeto, constatou-

se a dificuldade em que as comunidades aceitem novas ideias que as façam sair da 

rotina. Não obstante a dificuldade inicial, constatou-se que as pessoas que 

participaram do projeto ficaram bastante satisfeitas com os resultados, passando a 

divulgar e propagar as mesmas aos vizinhos. 

Os resultados obtidos com a implantação das tecnologias de saneamento 

básico e ambiental, demonstrou ser possível reutilizar materiais que antes eram 

descartados e não valorizados, podendo inclusive ser produzidos artigos para venda, 

como no caso da produção de arte a partir de resíduos sólidos. Por outro lado, a 

implantação de biotecnologias para o tratamento de águas residuárias, sejam as 

cinzas ou negras, demonstrou ser bastante viável e acessível, de fácil instalação e de 

baixo custo, eliminando os esgotos a céu aberto, o que com certeza trará 

consequências positivas na saúde dos residentes, com a minimização na propagação 

de vetores, como insetos e outros organismos que se alimentam e vivem dos esgotos. 

A apropriação das TSA pelas comunidades trabalhadas foi uma realidade, 

visualizada a partir da propagação das tecnologias para outras pessoas, o que foi 

bastante gratificante, porque permite que, pela informação de boca a boca, as 

mesmas sejam disseminadas e assim possam se tornar efetivas na melhoria de 

qualidade da vida e do ambiente comunal. 

A aplicação deste projeto demonstrou a necessidade de que outras 

comunidades sejam visitadas e as biotecnologias repassadas, para que o efeito 

cumulativo possa ser sentido de forma mais efetiva na qualidade ambiental, 

principalmente na qualidade das águas, que recebem todos os efluentes produzidos 

na sua bacia de drenagem, que com ações pontuais não têm o efeito desejado. O 
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mesmo pode-se dizer em relação à saúde, se em algumas casas bloqueiam-se os 

esgotos a céu aberto e em outras não, os vetores estarão presentes no ambiente e 

poderão transmitir as doenças da mesma forma.  

Sendo assim, estas tecnologias deveriam ser promovidas pelo poder público, a 

partir de políticas públicas, que incentivassem a sua aplicação nas residências rurais 

e periurbanas. Desta forma, o tratamento local domiciliar de esgotos evitaria a 

necessidade de implantações de grandes sistemas de saneamento pelos órgãos 

públicos nessas áreas (impraticável em áreas rurais), traria um retorno positivo para 

toda a sociedade, pela melhoria da qualidade de solos e águas, e se refletiria na 

melhoria da qualidade de saúde da população. Isto acaba se refletindo em ações em 

cascata, que minimizam os gastos públicos. Essas benfeitorias se reverteriam em 

melhor qualidade da vida humana e da natureza, visto que os serviços ecossistêmicos 

poderiam ser melhor realizados e utilizados pela população, que se refletiria em 

melhor qualidade de água nos recursos hídricos, sejam superficiais ou subterrâneos, 

principalmente, na melhoria da qualidade dos rios, que favoreceriam a sobrevivência 

dos peixes e demais organismos aquáticos, que beneficiam diversas comunidades 

ribeirinhas.  

Assim sendo, as dificuldades iniciais foram superadas e verificou-se que a 

transmissão de TSA é possível e deve ser propagada pelo maior número possível de 

comunidades. Se ao invés de ser realizada de forma independente e individual for 

realizada por incentivo das prefeituras, com grupos de pessoas, com certeza o 

resultado será melhor aproveitado, de pouco a pouco será possível eliminar a poluição 

difusa, produzida por resíduos sólidos e esgotos domésticos, traduzindo-se em melhor 

qualidade da vida e do ambiente natural. 

Para finalizar, pode-se considerar com as ações desenvolvidas neste trabalho, 

a possibilidade de melhorias socioambientais de comunidades carentes a partir da 

efetivação de atividades práticas conjuntas entre pesquisadores e sociedade, no 

intuito da capacitação das pessoas para a promoção da qualidade de vida e 

salubridade ambiental, com a implementação de técnicas simples e eficazes de 

saneamento ambiental ecológico, para a minimização da contaminação dos solos e 

águas por resíduos sólidos e efluentes domésticos, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável regional. 
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 APÊNDICE A – Questionário aplicado aos moradores que participaram das 
atividades nos locais em que desenvolveram-se as TSA nas comunidades da 
região Metropolitana de João Pessoa na Paraíba. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE  
 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

SOCIOAMBIENTAIS 
     

Local de residência (Bairro/Município): ______________________________________ 

Data: ____ /____ / 2013 
 

1) Quais dessas Tecnologias Socioambientais foram desenvolvidas em sua residência ou 

comunidade? 

a) (  ) Círculo de bananeiras 

b) (  ) Tanque de Evapotranspiração – TEvap 

c) (  ) Reaproveitamento de resíduos sólidos 
  

2) Com a aplicação da tecnologia ambiental, você verificou alguma melhoria na disposição 

das águas residuais? 

a) (  ) Sim, porque ___________________________________________  

b) (  ) Não, porque ___________________________________________ 
 

3) Com a aplicação da tecnologia ambiental você verificou alguma melhoria na disposição 

dos resíduos sólidos?   

a) (  ) Sim, porque ___________________________________________  

b) (  ) Não, porque ___________________________________________ 
 

4) Com a experiência alcançada, você indicaria essa tecnologia socioambiental aos seus 

vizinhos e familiares? 

a) (  ) Sim, porque ___________________________________________  

b) (  ) Não, porque ___________________________________________ 
 

5) Você acha que se mais pessoas fizessem o mesmo, haveria mais saúde em sua 

comunidade? 

a) (  ) Sim, porque ___________________________________________  

b) (  ) Não, porque ___________________________________________ 
 

6) Você considera que seria mais seguro para as crianças da comunidade? 

a) (  ) Sim, porque ___________________________________________  

b) (  ) Não, porque ___________________________________________ 
 

7) Comente sobre sua experiência com a tecnologia socioambiental desenvolvida: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

“Ao mudarmos dentro de nós aquilo que queremos ver o mundo mudar,  

essa possibilidade se torna uma realidade.”  PIRACANGA, L. 


