Se houver pedras disponíveis, você pode
arrumá-las empilhando-as em volta da borda
externa do circulo.
Agora cave as covas para as quatro mudas de
bananeiras ao redor do circulo externo
distribuindo uniformemente a distância.

CÍRCULO DE
BANANEIRA
www.serta.org.br
(81)3658-1265 | 1226
(87)3932-5008
serta@serta.org.br

CONTEXTUALIZAÇÃO
As águas servidas ainda é um dos grandes
problemas enfrentados em muitas
propriedades rurais como também em
quintais urbanos. Apresentar formas de
reutilizar estas águas é o objetivo deste
folheto.
O reuso desta água para a produção faz
parte do planejamento racional de fazer com
que um certo volume de água possa ser
reutilizada várias vezes, antes de sair da
propriedade para compor outro ciclo.

DETALHES DA CONSTRUÇÃO
O desenho desta tecnologia é basicamente
o de uma vala de infiltração circular onde
muitos materiais orgânicos podem ser
compostados tendo a água cinza
proveniente da cozinha como o meio liquido
principal.
Você vai precisar de quatro mudas de
bananeira de preferência variedades de
porte baixo para facilitar a colheita.
Comece marcando um círculo de dois
metros de diâmetro e logo após cave um
buraco em forma de bacia com 1 metro de
profundidade no centro.

Se esta água além de ser tratada também
consegue fazer parte de um ciclo de
produção de alimentos, estamos
contribuindo muito na projeção de espaços
mais sustentáveis.
O circulo de Bananeira é uma tecnologia
viva, isto é uma tecnologia que para
funcionar precisa apenas da conexão de
elementos naturais, não necessitando se
comprar nada. Além do mais que seu
funcionamento depende exclusivamente
dos elementos vivos, isto é da natureza.
Mesmo que esta tecnologia seja conhecida
como Círculo de Bananeira não significa que
só se produza banana, a banana é o
elemento principal, porém a parceria com
outras culturas é um dos objetivos. A
bananeira é o elemento sugador e
evaporador de grandes volumes de água
cinza.

Amontoe o solo que saiu da escavação do
buraco em forma de cordilheira ao redor do
círculo.
Encher todo o buraco com matéria orgânica
grossa, como galhos, folhas, troncos
apodrecidos, cascas de coco, que tenha
facilidade de grande absorção de água.
Neste buraco também podemos colocar um
pouco de esterco.

