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Sugestão de espécies para plantio:
produção de temperos e ervas medicinais
(isto é, plantas de consumo baixo e que estejam sempre à disposição)
Capacidade de produção:
varia conforme o porte da planta (plantio de 3 espécies arbustivas ou 5 rasteiras)
É possível utilizar diferentes espécies, conforme área disponível,
quantidade de incidência solar e porte das respectivas plantas.
Sugestão de plantio:
Local de plantio: mais que 6 horas diárias de sol direto
Espécies: 1 manjericão, 1 erva cidreira, 1 alecrim ou 12 cebolinha ou 12 salsa ou 12 coentro
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ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO
Organização da Sociedade Civil fundada há 20 anos, a Associação Reciclázaro atua em prol da
reinclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade, promovendo o resgate de sua autonomia,
autoestima, reinserção no mercado de trabalho e a retomada de vínculos familiares e comunitários.
Pessoas em situação de rua, idosos, mulheres e crianças fazem parte dos grupos acolhidos pelos três
programas e sete unidades, que também são dedicadas à capacitação e estão fortemente integradas
à preservação ambiental. Cerca de 8 mil pessoas são atendidas anualmente.

CEFOPEA - Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental
Em seus 10 mil m² de área verde, o Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental oferece um
raro passeio interativo, didático e lúdico, que proporciona o contato com aspectos ligados à ecologia,
à fauna, à botânica e, principalmente, voltados para a preservação do meio ambiente.
Administrado pela Associação Reciclázaro, oferece cursos, palestras, serviços de consultoria,
jardinagem e intervenção paisagística, além de programação aberta ao público. Atende escolas,
empresas, organizações sociais e a comunidade em geral. Além disso, funciona como um grande polo
de capacitação para as pessoas atendidas pela Reciclázaro, proporcionando formação àqueles que se
encontram em vulnerabilidade social.
Cada pedacinho do CEFOPEA possibilita a percepção dos fenômenos e processos naturais do meio
ambiente, colabora para a conscientização sobre os impactos provocados pela ação humana e o
exercício de preservação da saúde do planeta.

Lista de materiais necessários
Tanques / Hidráulica
Um CAP de 75mm branco (esgoto)
Dois CAP de 100mm branco (esgoto)
30cm de tubo de PVC de 25mm marrom (água)
30cm de tubo de PVC de 75mm branco (esgoto)
30cm de tubo de PVC de 100mm branco (esgoto)
Dois joelhos de 25mm 90 graus marrom (água)
Um redutor 50mm para 25mm marrom (água)
Um adaptador soldável com rosca de 25mm marrom (água)
Um flange soldável com rosca de 25mm (usada em caixa d’água)
Um Tambor plástico elanelado cilíndrico de 200L com tampas fixas (bombona 200L)
1.5 metros de mangueira espiralada d. 80mm interno opaca (menos transparente)
Ferramentas / EPI
Estilete
Tesoura
Esquadro
Furadeira
Fita Crepe
Chave Phillips*
Parafusos Phillips*
Serra copo 38mm
Trena ou fita métrica
Luva de proteção (EPI)

Óculos de proteção (EPI)
Alicate “bico de papagaio”
Mesa para apoio / trabalho*
Serrinha manual ou tico-tico
1 Folha de lixa para madeira
80 cm de cantoneira de alumínio*
Brocas de 6mm e 8mm aço rápido
Caneta marcadora de ponta grossa
3 ou mais fitas Hellerman 20cm*

Aquarismo / Jardinagem
Cinco peixes Kinguios
Ração para peixes Kinguios
Teste de pH para água de aquário
Termômetro analógico para aquário
Removedor de cloro para água de aquário
Corretor de pH, acidificante e alcalinizante
Teste de amônia para água doce de aquário
Acelerador de bactérias para água de aquário

2 sacos de 50L de argila expandida nº 2215
Mudas de temperos, hortaliças e frutos
pequenos
Bomba de água 650L/h com registro de vazão
(usada em aquários ou lagos pequenos)
1 compressor de ar para aquário (proteja-o se
for colocado em área externa)*

Nutrientes / Fertilizantes (atóxicos)
1Kg de Sulfato de potássio K2SO4
500g de Ferro Quelato DTPA 11%
2Kg de Calcário Dolomita CaMg (CO3)2
Caso tenha deficiência nas suas plantas nos primeiros plantios, não se preocupe, isso é esperado devido
à falta de nutrientes acumulados no sistema. Use, neste caso, um pouco de biofertilizante líquido por
algumas semanas. Este produto pode ser encontrado em lojas de produtos para jardinagem. Cuidado,
deve ser atóxico!
* Os itens destacados são opcionais, dependem da opção de uso / acabamento ou trabalho.

O que é Aquaponia?
A técnica de aquaponia utiliza as práticas da aquicultura (criação de peixes) e da hidroponia (cultivo de
plantas sem uso de solo), em que os peixes produzem e alimentam um ciclo de resíduos. Chamado de
“ciclo aquático do nitrogênio”, este permite o consumo de plantas e peixes ou ainda a apreciação de
exemplares ornamentais. São os resíduos dos animais que alimentam as bactérias, responsáveis pelo
uso e conversão desses nutrientes para o consumo pelos vegetais.

Para a constituição deste sistema vivo e integrado, primeiro ocorre a presença de amônia na água,
devido aos peixes, sua respiração e excreção, restos de ração e outros dejetos orgânicos. A amônia
nesta fase é tóxica para os animais, visto que acarreta o surgimento de nitrosomonas, proteobactérias
nitrificantes que transformam amônia em nitrito por meio do processo de nitrificação. Em
seguida, surgem as nitrobactérias, responsáveis pela oxidação dos nitritos em nitratos, completando o
ciclo do nitrogênio. São estes nitratos que serão utilizados em grande quantidade pelas plantas, além
dos outros nutrientes presentes na água. Por conta deste trabalho em conjunto, há um equilíbrio
químico-biológico que sustenta o sistema de aquaponia.

A aquaponia é sustentável e agroecológica. Este tipo de produção permite o uso de biofertilizantes e
minerais neutros como cálcio, magnésio, ferro e potássio para complementar a nutrição das plantas. É
possível adicionar minerais de fabricação industrial e laboratorial, que contam com processo seguro
de refinamento, além de estrutura própria e biodisponível para as plantas. Seu uso é seguro para os
animais, bactérias, plantas e seres humanos, já que são produtos atóxicos e especialmente projetados
para a nutrição vegetal.
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Montando o KIT de Aquaponia
Para montagem deste pequeno sistema de aquaponia residencial será utilizado um tambor plástico
elanelado, de perfil cilíndrico, com capacidade de 200L, contendo dois bocais e tampa plástica. (Figura
1) Este tambor é mais conhecido como “bombona de 200L de tampa fixa”. Dê preferência para um
material novo, evitando itens reutilizados da indústria química, que podem contaminar o seu sistema,
causando a morte dos peixes e bactérias e inviabilizando também o consumo dos alimentos produzidos
neste sistema.
As tampas brancas não serão utilizadas, entretanto, devem ficar bem apertadas para evitar
vazamentos, já que ficarão viradas para baixo quando a parte de cima deste tambor for cortado e
invertido, conforme explicaremos adiante. Aproveite para apertar estas tampas enquanto o tambor
ainda estiver inteiro, isso facilitará o apoio para o rosqueamento.
Neste kit serão realizados alguns cortes utilizando ferramentas cortantes, perfurantes e outras
adaptações que podem causar lesões. Recomendamos que as ferramentas sejam manejadas sob a
supervisão de adultos treinados, munidos de equipamentos de segurança (EPI).
Marque com uma caneta de ponta grossa as medidas sugeridas a seguir. Refaça a medida em outros
pontos ao redor do tambor para servir de guia, depois cole uma fita-crepe seguindo as marcações para
ajudar a cortar o tambor de forma mais fácil. (Figuras de 2 a 6)
1. Partindo da extremidade da tampa superior, 25cm;
2. Partindo da extremidade inferior, 35cm.
Use uma broca para furar o tambor e facilitar a entrada da serra de corte de uma serra tico-tico ou
serrinha manual e, então, corte o tambor. (Figuras de 7 a 10)
a) Com cerca de 25cm de profundidade, esta será sua “cama de cultivo”, onde serão colocadas as
plantas;
b) Com pouco mais de 37cm, esta parte do meio do tambor será adaptada para ser o apoio para
sua cama de cultivo;
c) Com cerca de 35cm, este será seu tanque de peixes, onde também será colocada a bomba de
água.
6

Se preferir, use as partes “b” e “c” juntas, sem cortá-las, como um tanque de peixes maior e, desta
forma, monte depois um suporte maior para sua cama de cultivo, que deverá ficar acima do tanque de
peixes. Caso escolha criar carpas ou tilápias, esta opção é melhor. Não esqueça de colocar uma tela de
proteção, pois estas espécies de peixes costumam pular com frequência.
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Posicione a parte “b” (cama de cultivo), o meio vazado do tambor, sobre a parte “c” (tanque de peixes),
e meça cerca de 15cm de distância entre elas, depois marque com a caneta de ponta grossa as bordas
que se encontram entre essas duas partes. Esse pedaço será removido e invertido, formando uma
“meia lua”. A intenção é fazer com que essa parte suporte a cama de cultivo, encaixando no friso da
tampa superior (que será invertida), e possa deixar, nesta curva invertida, um encaixe para o tanque
de peixes, que ficará parcialmente abaixo da cama de cultivo. É neste espaço que a saída de água do
tanque superior retornará, por meio do sifão, a água para o tanque inferior. (Figuras de 11 a 15)
Na Figura 16, note que a parte cortada está encaixada na aba do tambor. É desta forma que deverá
ficar quando o suporte apoiar a sua cama de cultivo, que estará pesada, cheia de argila expandida,
oferecendo, desta maneira, um apoio mais resistente e estável.
Deveremos fazer um ajuste nas duas partes que compõem o suporte. O fundo da cama de cultivo,
parte “a” do tambor, tem uma elevação em relação à aba (ou friso) que encaixa o suporte em
montagem. Desta forma, deve-se apoiar a parte menor que foi cortada e invertida na parte alta, ou no
fundo da cama de cultivo e, então, marcar e remover o excesso. Assim, quando você colocar o suporte
no chão, terá um apoio por igual da cama de cultivo; a parte mais alta do suporte encaixará no friso da
cama de cultivo e a parte mais baixa, que ficará abaixo desta, apoiará seu fundo. Como já mencionado,
esta parte côncava permitirá que o tanque dos peixes entre parcialmente abaixo da cama de cultivo,
permitindo que o dreno do sifão possa recolocar a água da cama de cultivo no tanque dos peixes.
(Figuras 16 a 18)
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Após realizar os cortes, use a folha de lixa para madeira e remova as rebarbas. Pode-se também utilizar
uma pequena faca ou um estilete, passando-o levemente, de forma perpendicular à superfície do
corte. Use uma fita crepe (ou outra qualquer) para auxiliar na fixação das partes inversas do suporte,
enquanto decide como fixá-las posteriormente. É importante que isso seja feito para evitar que o
suporte desmonte quando o sistema for arrastado para limpeza do chão ou para reposicionamento.
Foi utilizado na parte interna do suporte uma cantoneira de alumínio em “L”, normalmente aplicada
para dar acabamento em cantos de pisos. Esta peça foi parafusada nas partes de plástico. Em seguida
foi colocado um acabamento na parte de fora, com borracha branca e cola de secagem rápida. (Figuras
de 19 e 20)
Quando o suporte estiver pronto, posicione a cama de cultivo acima dele. Depois, introduza
parcialmente o tanque de peixes abaixo dela, buscando encostar o melhor possível na parte invertida
do suporte. Pode ser necessário fazer uma nova marcação e corte para ajustar esta parte. Por esta
razão não informamos medidas exatas nesta etapa, visto que cada tambor apresentará dimensões
diferentes a depender da marca, molde e dos cortes realizados nas etapas anteriores. (Figuras de 21 e
22)
Note que, ao encostar o tanque dos peixes no suporte, o mesmo estará localizado praticamente na
mesma altura. Quando encostado na parte invertida que já apoia a cama de cultivo, o tanque dos
peixes pode não ter espaço para encostar, por isso será necessária novamente uma marcação, corte e
ajuste. Esta parte também deverá ter medida única, pois depende dos passos anteriores. (Figuras de
23 a 28)
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Para fazer a parte hidráulica deste kit, usaremos pequenos pedaços de tubo PVC de 25mm, 75mm e
100mm. As medidas aproximadas são: 30 cm do tubo de PVC de 25mm marrom (ou ¾), 22cm do tubo
de PVC de 75mm branco (de esgoto) e cerca de 30cm do tubo de PVC de 100mm branco (de esgoto).
Usaremos também dois CAP de 100mm, um CAP de 75mm, um flange com rosca de 25mm (usada em
caixa d’água), dois joelhos de 25mm (curva de 90 graus), um adaptador com rosca soldável de 25mm
e um redutor de 50mm para 25mm marrom. Para finalizar esta parte, um pedaço de cerca de 1,5 m de
mangueira espiralada, que servirá para conectar a bomba de água até a sua cama de cultivo.
A conexão da bomba de água poderá ser feita com tubulação rígida ou outra mangueira de sua
preferência, isso dependerá da bomba de água que você escolher. Neste exemplo foi utilizada uma
bomba de lago ou aquário de 650L/h, que possui um registro incluso e uma saída de 38mm. Este
registro é importante para controlar a vazão de água que a bomba manda para sua cama de cultivo.
Mais adiante, explicaremos um pouco mais sobre este registro indispensável e sua importância.
Na Figura 30, estão demonstradas as peças necessárias para a parte interna e baixa do Sifão Bell. São
dois joelhos PVC de 90 graus, um flange, um adaptador com rosca soldável, um redutor 50mm x 25mm
e pedaços de tubo PVC, todos de 25mm.
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Comece cortando um pedaço do tubo de PVC de 100mm branco com cerca de 30cm. Ele servirá de
proteção para o sifão. Posicione-o próximo de uma das bordas do tanque, entre as tampas brancas,
como na imagem. Não encoste muito na borda, pois esta proteção ficará fixada em um CAP, preso
posteriormente dentro da cama de cultivo. Se fizer esta marcação próximo demais da borda, esta parte
poderá não encaixar muito bem, devido ao declive da borda. Recomendamos que deixe pelo menos 4
cm após a parte interna da aba do tambor. (Figuras 31 e 32)
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Escolha o diâmetro da serra copo apropriado, seguindo a medida que vem na guia do seu flange. Em
geral, a serra copo usada é a de 38mm. Na dúvida, encaixe a parte da rosca do flange dentro da serra
copo, ela deve caber, mas não ficar com muito espaço. O flange será usado invertido na cama de
cultivo, ou seja, a parte da rosca será voltada para dentro da cama de cultivo. A borracha ficará na
parte de baixo do tanque.
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Com a serra copo e uma furadeira, faça o furo no centro da marcação criada usando o PVC de 100mm.
Aproveitando a serra copo na furadeira, faça um furo igual no centro de um dos CAP de 100mm, que
será usado na parte interna na cama de cultivo para segurar a proteção do sifão no lugar. O outro CAP
de 100mm será usado para evitar que objetos caiam dentro do suporte do sifão. (Figuras 33 e 34)

Encaixe o tubo de PVC de 100mm no CAP furado, faça uma marca com a caneta de ponta grossa entre
o CAP e o tubo para servir de guia de encaixe posterior. Use uma furadeira e uma broca tipo aço rápido
nº 8 e faça diversos furos no tubo de PVC e CAP. Esses orifícios servirão de passagem para água, mas
impedirão que a argila expandida passe. Não é necessário furar até a parte aberta do tubo, já que a
água só subirá até próximo dos 22cm, medindo do CAP até a parte aberta superior do PVC. Não faça
poucos furos, precisaremos de bastante vazão de água para o sifão. Cuidado para não fazer furos
demais, ou sua proteção poderá quebrar facilmente. (Figura 35) Agora vamos montar a parte interna
do sifão. Siga as Figuras 36 e 37 como base, usando as peças e as medidas dos pedaços de PVC 25mm
já informados.
Encaixe seguindo os passos a seguir:
1 – Parte de 13cm com os dois joelhos de 90 graus;
2 – Parte de 4cm conectado a um dos joelhos e depois no flange (parte soldável, mas não cole nada);
3 – Parte de 8.5cm com a redução 50x25 e, na outra extremidade, o adaptador com rosca.
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Deixe o flange solto. Vamos instalá-lo na cama de cultivo com a parte soldável, sendo que a borracha
será inserida na parte inferior. Pegue o CAP 100mm já furado e encaixe do lado de dentro da cama de
cultivo, depois coloque o anel de rosca para dar aperto ao flange e evitar vazamentos. O ideal é fazer
este aperto com um alicate “bico de papagaio”. (Figura 38 e 39)
Rosqueie a parte superior do sifão no flange dentro da cama de cultivo. Não é necessário passar fita
“veda rosca” nem apertar muito, basta rosquear com a mão e fazer uma leve pressão. É importante
que não esteja muito apertado, pois posteriormente você poderá remover esta peça para checar algum
entupimento, caso um seixo de argila entre no tubo, por exemplo.
Note que a boca da redução 50x25 instalada na extremidade desta peça deve ficar abaixo da borda de
sua cama de cultivo. Isso evitará que a água suba até a borda, encharcando as argilas superiores,
criando um ambiente muito úmido que pode ocasionar problemas para as plantas, como por exemplo
o aparecimento de fungos.
A água também não deve chegar até o topo, pois, com o sol, nutrientes, água e oxigênio em
abundância, será formada uma camada de algas (ou musgos) e isso não é desejado nesta técnica.
Assim, a parte de cima da argila expandida deverá ficar seca. (Figura 40 e 41)
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Coloque o protetor feito com tubo de PVC 100mm furado no CAP fixado no flange. Utilize a marcação
guia que fez com a caneta de ponta grossa antes de furar o tubo. Desta forma encontrará os orifícios
que foram feitos entre o CAP e o tubo. (Figuras 42 e 43)

Vamos agora montar o “Copo de Pitágoras”. Ele ficará virado, com a parte aberta para baixo e vedado,
com o CAP de 75mm, na parte superior. Use um pedaço de cerca de 21cm de tubo PVC 75mm branco
e um CAP de mesmo tamanho. Em uma das extremidades, faça uma abertura com espessura de 1cm
em metade do tubo, seguindo o que mostra a Figura 44. Deixe esta abertura com no máximo 1cm da
borda inferior, isso evitará que o copo fique sem apoio no fundo da cama de cultivo. Caso queira,
arredonde os cantos com uma ferramenta para dar acabamento. Coloque o CAP na outra extremidade.
Não é necessário soldar, basta pressionar bem com as mãos e ele vedará o copo. Pode colocá-lo em
cima da parte interna do sifão, dentro do protetor. (Figuras de 44 a 47)
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Veja na Figura 48 como ficará a parte de baixo do dreno. Nas figuras de 49 e 50, veja um panorama
geral da montagem até aqui. Note que a parte inferior do dreno fica com o joelho virado para o centro
do tanque dos peixes, facilitando a visualização da descarga que ocorrerá constantemente no ciclo de
inundação e drenagem típico da técnica de fluxo e refluxo, sistema que estamos montando. Esse dreno
jamais deve ficar debaixo da água, situação em que o sifão não funciona corretamente. Isso ocorre
quando este sistema fica exposto ao tempo e pode receber chuvas regularmente, fazendo com que o
nível de água suba muito e deixe o dreno submerso. Para evitar, encha posteriormente o sistema de
água, começando pela cama de cultivo. Quando encher o tanque dos peixes e a cama de cultivo
descarregar por completo, marque o limite máximo, abaixo 1cm do dreno inferior. Faça um furo no
tanque usando uma broca 8 ou maior. Caso deseje, faça-o na parte de trás do tanque, onde ficará
encostado no suporte, ou na lateral, tornando fácil a visualização do escoamento em caso de excesso
de água.
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Abaixo um diagrama mostrando como ficará o sifão em sua cama de cultivo.
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Caso este sistema seja instalado em uma varanda, onde bata sol (o que é necessário para que as plantas
cresçam adequadamente) mas não chova, isso não precisa ser feito. Basta que você controle o nível da
água quando for reabastecer.
Indicamos uma bomba de 650L/h, suficiente para erguer a água do sistema por cerca de 1 metro. Nós
usamos uma de marca nacional, facilmente encontrada em lojas de aquário ou lago. Esta bomba vem,
normalmente, com um kit de chafariz, que não será usado completamente. Dele, utilizaremos apenas
o registro, para regular o fluxo que sobe até a cama de cultivo.
Nesta bomba também temos uma carenagem de proteção para não entrar objetos grandes no rotor
da bomba, bem como uma mídia de filtragem que fica posicionada dentro desta. Retire esta filtragem,
mas deixe a proteção, que impedirá que a bomba prenda seus peixes enquanto bombeia a água para
cima. O filtro impede que as partículas orgânicas, presentes na água dos peixes, suba para cama de
cultivo. Isso é exatamente o que desejamos, já que são estas partículas que serão trabalhadas pelas
bactérias em nutrientes para as plantas. (Figuras 52 e 53)
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Sugerimos o uso de até 5 peixes-dourados, Kinguios ou Goldfish (nomes diferentes para mesma
espécie). Estes peixes são dóceis. Não são tão pequenos, a ponto de ultrapassarem a proteção da
bomba, nem crescem muito, além de não pularem para fora do tanque. Caso escolha outra espécie,
pesquise os comportamentos, temperatura, pH e outras necessidades destas. Podem ser necessários
ajustes no sistema, como tela de proteção para evitar que pulem fora do tanque, controle de
temperatura, rações especiais e até a quantidade máxima de animais no mesmo tanque. A depender
da espécie e da ração usada, pode ser necessário desligar temporariamente a bomba enquanto
estiverem se alimentando. Cuidado ao misturar diferentes peixes, que podem competir por espaço,
estressar e até matar uns aos outros. Converse com seu fornecedor para obter mais informações.
Estamos usando uma mangueira espiralada que cabe exatamente no registro da bomba, neste caso,
com diâmetro de 80mm interno. Para conectá-la, basta que faça força e um movimento circular para
encaixar bem no bocal do registro da bomba. Não é preciso usar abraçadeira. Caso use outra bomba e
mangueira, pode ser necessário usar abraçadeira para maior segurança. Neste caso compre de aço
inox, para que não enferruje, já que ficará submersa. Sugerimos que leve sua bomba até uma loja de
mangueiras e conexões hidráulicas, que em geral deve fornecer componentes que atendam às
necessidades.
A mangueira espiralada é a mais indicada, pois sua mola interior não permite que dobre, evitando a
obstrução do fluxo de água. Dê preferência para cores opacas. Não compre mangueiras translúcidas,
que podem ter a formação de parede de algas quando expostas ao sol, ocasionando o entupimento do
sistema de água. Evite fazer adaptações reduzindo o fluxo de água, isso também facilitará
entupimentos. Nós costumamos deixar o tanque de peixes sem ornamentos na aquaponia, apenas a
água, peixes e bomba, isso evita problemas. Recomendamos que não use areia ou substratos pequenos
no tanque dos animais, pois estes componentes podem danificar bomba, queimando-a. Se desejar
incluir enfeites, use os grandes.
Sugerimos que faça pequenos furos nas extremidades por onde a mangueira passa, fixando-a com as
fitas Hellerman de 20 cm, cortando depois o excedente com uma tesoura. Você pode usar arame de
alumínio ou outro que possua proteção contra ferrugem. Esta fixação evitará que a mangueira seja
deslocada e a água do tanque dos peixes drenada para fora, podendo ocasionar queima da bomba e
morte dos peixes. Não deixe de fixar a mangueira nos tanques, é muito importante. Sugerimos também
que a entrada da água esteja do lado oposto ao sifão, isso ajuda a causar um fluxo melhor de água e
sólidos em toda a cama de cultivo. Note nas Figuras de 54 a 57 a fixação da mangueira e o fluxo de
água.
O fluxo de água deverá ser mediano. Isso deverá ser regulado por você no início da operação, usando
o registro da bomba. Caso sua bomba não tenha registro, você deverá instalar uma torneira ou registro
PVC na ponta da mangueira que está presa na cama de cultivo. Esse controle do fluxo de água é
indispensável.
Caso haja fluxo intenso entrando na cama de cultivo, o sifão bell será acionado de forma correta, mas,
infelizmente, impedirá que o ar entre pela abertura inferior do copo de Pitágoras, o que é necessário
para que o sifão rompa a pressão e pare. Nesta situação, o nível de água da cama de cultivo ficará
baixo, próximo da abertura inferior do copo de Pitágoras, o fluxo no dreno que retorna para o tanque
dos peixes não parará e as bactérias e mudas que estiverem acima deste nível, morrerão.
Se pouca água estiver entrando na cama de cultivo, situação oposta, esta ficará cheia, mas infelizmente
não haverá fluxo suficiente para criar pressão no copo de Pitágoras, deixando de acioná-lo para que a
cama de cultivo drene. Neste caso, a água também ficará saindo pelo dreno inferior, acima do tanque
25

dos peixes, porém em fluxo baixo. Isso fará com que o tanque dos peixes fique com pouca água, já que
uma grande parte dela estará “presa” na cama de cultivo. Além disso, a cama de cultivo ficará alagada
por longo período, tornando-se um “filtro alagado” de baixa capacidade de filtração bioquímica. Muitas
plantas certamente sofrerão com isso, algumas não resistirão.
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Veja nas Figuras 58 e 59 o resultado da montagem com peixes e plantas, em pleno funcionamento.

A técnica que estamos usando é chamada de fluxo e refluxo. A situação ideal é que a água suba para a
cama de cultivo, até atingir a redução do sifão. O fluxo de entrada de água deve ser suficiente para
acionar a pressão no copo de Pitágoras, o que fará com que a cama seja drenada e, então, após a
parada da drenagem, volte a encher. Esse sistema de maré, como também é chamado, quando enche
leva água e nutrientes para as plantas e bactérias, e quando esvazia, promove a oxigenação de raízes
e microorganismos, como se fosse um pulmão. A chave para o sucesso desta técnica é a montagem
correta do sifão e a regulagem correta do fluxo de água, por isso atenção nesses pontos.
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Ligue seu sistema, regule o fluxo da bomba para entrada de pouca água, deixe alagar a cama de cultivo
e começar a retornar água pelo sifão. O fluxo deve aumentar na descarga quando o copo pegar pressão.
Assim que a cama de cultivo esvaziar, o sifão deve parar. O fluxo da bomba permanece contínuo, deixea ligada, caso contrário os peixes e as bactérias morrerão sem oxigenação. Não se preocupe, estas
bombas consomem pouca energia, não afetando seu consumo total.

Primeiros Passos após a Montagem
Após toda montagem, adicione argila expandida nº 2215 até cerca de 3cm da borda. A argila
expandida servirá de base para as raízes das plantas e bactérias. Você pode lavar as argilas antes de
iniciar o sistema, evitando que a água fique turva devido aos resíduos da cerâmica. Não se preocupe:
caso não lave, em poucos dias esse pó deverá decantar na cama de cultivo. Ele não é tóxico e também
será transformado em nutriente, pela ação das bactérias, com o passar dos meses.
Teste toda a circulação de água e, se houver vazamentos, conserte. Pequenos ajustes podem ser
necessários, bem como alguns acabamentos que resolva fazer. Veja se o fluxo de água da bomba, após
a regulagem do registro, faz com que o sifão seja acionado, descarregando a água da cama de cultivo
no tanque dos peixes. Depois pare, permitindo que ela volte a encher. A bomba deve ficar ligada,
sempre.
Apesar de não ser necessário um compressor de ar neste sistema, recomendamos sua inclusão, bem
como a inserção de uma pedra porosa para aeração dentro do tanque dos peixes. Assim, caso a bomba
de água interrompa seu trabalho, por qualquer razão, o compressor de ar evitará que os peixes
morram, até que você identifique o problema. Ele também ajudará na maior oxigenação do sistema,
favorecendo a saúde dos animais e das bactérias. Por conta de produzir um pouco de ruído,
principalmente os aparelhos de menor custo, esse equipamento pode causar desconforto. Neste caso,
e também caso o sistema fique exposto ao tempo, sugerimos criar um abrigo para ele, ajudando a
reduzir o ruído e protegendo o compressor contra chuva e sol. Existe a possibilidade de criar uma
abertura para os fios de energia e mangueira de ar dentro do suporte que apoia a cama de cultivo,
colocando tudo ali para proteção. Neste caso lembre-se de deixar tudo elevado do chão com algum
apoio, pois ao lavar o chão próximo do sistema, a água certamente escorrerá para debaixo do suporte,
molhando os equipamentos ou extensão de energia. O único “contra” desta solução é que, caso seja
necessário mexer nos equipamentos, será necessário levantar a cama de cultivo que, após montada,
terá as conexões fixas, além de também ser pesada.
Na loja de aquário, adquira um removedor de cloro e um acelerador de bactérias nitrificantes. Com o
primeiro, você poderá eliminar o cloro da água proveniente da concessionária em poucos minutos e,
com o segundo, poderá condicionar a água para a introdução dos peixes, visto que colonizará mais
rapidamente a biologia inicial necessária para a saúde das plantas e peixes. Como o sistema é novo,
não possui bactérias nitrificantes. Caso sejam introduzidos os peixes sem que haja o condicionamento
da água com as bactérias necessárias, existe o risco de que os animais sofram muito, podendo inclusive
morrer. Siga as instruções do produto sugerido acima e aguarde o tempo necessário para introdução
dos peixes, o que pode levar até um mês, dependendo como é feito.
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Para o funcionamento ideal dos sistemas de aquaponia, é necessário acompanhar e monitorar o
sistema diariamente, ao menos nos primeiros meses. Depois as medidas podem ficar mais espaçadas.
Certifique-se de que a circulação de água está funcionando adequadamente, mantendo uma boa
qualidade da água, com o pH sempre entre 6.5 – 7.5. Para isso, adquira também na loja de aquário o
teste de pH, que mostrará o nível de pH da água. Caso necessite, use o redutor de alcalinidade ou
solução acidificante, produtos também encontrados na loja de aquarismo, para correção inicial. Leia o
rótulo antes de usar, baseie-se no volume de 100L para este sistema.
Após estas correções iniciais, em geral, o sistema deverá manter estabilidade com a introdução das
bactérias, peixes, plantas e nutrientes.
As plantas podem vir de mudas convencionais, pois são facilmente encontradas em lojas de jardinagem
ou mercados. Neste caso, pegue um pouco da água do sistema em um pequeno balde, mergulhe a raiz
da muda com cuidado e, fazendo movimentos lentos para os lados, a terra deve soltar com facilidade,
permitindo que sejam plantadas na argila expandida. Fazemos isso para que as bactérias do solo, que
não são as ideais para o sistema de aquaponia, não contaminem o sistema. Da mesma forma, evitamos
patógenos e outras substâncias que podem ser nocivas, como, por exemplo, fertilizantes químicos
aplicados em algumas culturas de mudas.
Você pode também plantar pela técnica de estaquia, multiplicação por estaca ou “galhada”, como
normalmente se fala. Esta prática, entretanto, costuma dar resultado para algumas plantas específicas.
A prática de fazer estaquias será mais eficaz depois de alguns meses de funcionamento, já que a cama
de cultivo acumulará os nutrientes necessários, ajudando a desenvolver as raízes.
Recomendamos que inicie seu sistema apenas com as plantas, água condicionada com os produtos
citados acima e os nutrientes mencionados abaixo. Introduza os peixes pelo menos duas a três semanas
depois do início do funcionamento. A esta altura, o pH já deverá estar estável, entre 6.5 e 7.5, as
bactérias instaladas e o sistema mais favorável para saúde dos peixes. Caso contrário, eles podem sofrer
ou até morrer.

Monitoração e inclusão de nutrientes
Usaremos 3 complementos de fertilizante na água deste sistema, além das fezes dos peixes e a ração,
que já estarão constantemente nutrindo as bactérias e plantas com os demais nutrientes necessários.
Calculamos a proporção apresentada abaixo especialmente para este kit, entretanto ajustes podem
ser realizados caso se verifique deficiência nas plantas. Não havendo, pode-se testar uma redução das
adições. A relação abaixo poderá não funcionar em sistemas maiores, haja vista a possibilidade de ter
dimensionamento, técnicas e outras condições distintas. Para entender melhor a dinâmica de
nutrientes, dimensionamento e outras técnicas, recomendamos que faça um curso sobre o tema.
1 – Ferro quelato DTPA 11% = 1g por mês ou 0.5g a cada 15 dias;
2 – Calcário Dolomita em pó CaMg (CO3)2 = 3g por mês ou 1.5g a cada 15 dias;
3 – Sulfato de Potássio K2SO4 = 2g por mês ou 1g a cada 15 dias.
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Os cuidados com o sistema
Recomendamos que limpe a cama de cultivo pelo menos uma vez por semestre. Esta prática evita que
se acumule muito lodo, proveniente das partículas circulantes do sistema, que ficam presas no fundo
da cama de cultivo. Esse “lodo vivo” é um excelente biofertilizante, que você pode diluir na proporção
de 1:10 e utilizar na rega das suas plantas do jardim de terra, ou ainda doar para alguém.
A limpeza é simples, retire com uma peneira de areia 55 (ou peneira de pedreiro) a argila expandida,
enxaguando-a com água. Não há necessidade de usar sabão ou qualquer outro produto, já que ali estão
fixadas as bactérias benéficas do sistema e não queremos perdê-las. Repita o processo colocando a
argila em outro tanque, depois retire o lodo e reserve para fazer o biofertilizante. Reintroduza toda
argila e volte a plantar no sistema. Pode ser necessário colocar os peixes temporariamente em um
aquário ou em outro tanque, caso queira fazer uma limpeza em todo sistema ou refazer algum
acabamento.
Limpe semanalmente a bomba para evitar entupimentos. Faça o mesmo com o registro, abrindo e
fechando algumas vezes para o desprendimento dos sólidos que ficam presos por dentro deste. Não
esqueça de voltar a regulagem ao mesmo ponto, para que o sifão seja acionado e interrompa
corretamente. Caso tenha uma pedra porosa com um compressor de ar, limpe-a a cada mês, deixandoa por algumas horas em um copo com água sanitária, caso contrário, quando ela escurecer e diminuir
a quantidade de bolhas, troque-a.
Evite deixar plantas por longos períodos na cama de cultivo deste sistema, por exemplo, o manjericão,
hortelã, árvores e outras plantas de ciclo longo de produção. Tudo que cresce para cima, também
cresce para baixo, quanto maior a planta, maior a raiz. Raízes grandes causam emaranhados densos e
dificultam a passagem da água, criando zonas sem oxigenação, proporcionando a colonização por
bactérias anaeróbicas, que disputarão com as bactérias que nós queremos no sistema, as nitrificantes
de ambiente aeróbico. As raízes também podem englobar a argila expandida, o que fará com que, na
retirada das plantas, não seja possível recuperar com facilidade os seixos. Por isso, a quantidade de
argila que incluímos neste manual conta com uma sobra, para estas ocasiões.
Lembre-se: plantas precisam de sol. Portanto, recomendamos que o sistema receba, pelo menos, de 3
a 5 horas de sol por dia. Algumas espécies de plantas podem não se adaptar com menos luz, outras
sim. Pesquise as espécies que pretende colocar e adeque seu ambiente a elas. Peixes também podem
preferir menos iluminação. Pense em sombrear o tanque dos animais com uma tela ou até um bonito
deck de madeira, use sua criatividade. Em realidade, o sol deve bater nas plantas, mas não na água dos
peixes. Se não houver outra forma, deixe o tanque dos peixes exposto, mas você talvez precise
adicionar um pouco mais de ferro quelato na água, pois o sol pode oxidar esse nutriente com mais
rapidez.
Evite arrastar pelo ambiente o sistema montado, para não danificar o suporte e evitar a queda da cama
de cultivo. Sempre que possível, reponha a água do sistema, que evaporará e também será consumida
pelos peixes e plantas. Níveis baixos de água podem queimar a bomba e matar os animais.
Cuidado com as ligações elétricas. Elas devem estar protegidas de forma adequada para evitar que a
chuva ou água causem um curto-circuito. Consulte um profissional em caso de dúvidas. Por fim,
recomendamos que faça um curso sobre o tema, o que lhe ajudará a montar e manter um sistema com
mais clareza. A técnica é fácil e exige pouco conhecimento. Basta leitura e prática. Bom cultivo e boa
saúde!
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