
Comprimento 
da vala

Diâmetro 
da fossa

O sistema aqui descrito conta com a 
combinação de duas fossas sépticas 
ligadas em série, seguidas de um 
filtro de raízes. 

ÁGUA LIMPA ENTRANDO E SAINDO DE CASA!

Conte o número de pessoas que moram na casa para saber o tamanho  
dos buracos.

Coloque a tela já preparada no 
buraco e comece a concretar 
com a ajuda de uma pá de 
pedreiro. Depois é necessário 
alisar com uma bucha para 
evitar vazamentos. 

PASSO A PASSO

TRATAMENTO DE ÁGUAS DOMÉSTICAS
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ALTURA DA FOSSA

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

DIÂMETRO DA FOSSA

1,30 m 

1,40 m

1,50 m

1,60 m

1,80 m

2,00 m

2,20 m

COMPRIMENTO DA VALA

4,5 m

5,0 m

5,5 m

6,0 m

6,5 m

7,0 m

7,5 m
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Monte a tubulação das fossas. 6

Prepare o cano do filtro de raízes. 7

Monte o filtro de raízes conforme as ilustrações abaixo:8

Construa a tampa de concreto “Ferro cimento”.9

Antes de tampar complete a primeira fossa com água 
para iniciar o uso do sistema.
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Agora você já pode 
plantar bananeiras, 
taiobas, taboas ou 
outras plantas que 
gostem de água.

11

PARA FAZER VAMOS PRECISAR DOS SEGUINTES MATERIAIS:

2 Escolha o local: faça o sistema de 
tratamento sempre abaixo de onde 
coleta água para o consumo. 

3 Faça o buraco conforme o número de moradores da casa. 

4

a.

Prepare a tela para a laje: junte 
a tela de pinteiro com a malha 
de ferro para o concreto 
armado, seguindo a técnica 

“Ferro Cimento”

3 “T” de 100mm
4 taps de 100mm
1 cotovelo de 100mm
9 m de malha de ferro 10x10cm
20m de tela pinteiro altura de 1,5m
7 sacos de cimento
2m³ de areia

b.

CAPTAÇÃO DE ÁGUAFOSSA 1FOSSA 2

FILTRO RAIZ
ESGOTO DOMÉSTICO

Este manual é resultado da experiência em tratamento e esgoto doméstico aplica-
da nas oficinas do projeto Produção e Mercado de Cacau com Responsabilidade 
Socioambiental, desenvolvido pelo Imaflora, em parceria com:

• Cooperativa Alternativa Mista de Pequenos 
   Produtores do Alto Xingu - CAMPPAX; 

• Associação para o Desenvolvimento da 
   Agricultura Familiar do Alto Xingu - ADAFAX.

O objetivo desse manual é compartilhar o que foi feito nas oficinas do projeto 
Produção e Mercado de Cacau com Responsabilidade Socioambiental para que 
outros agricultores possam fazer o mesmo em suas casas. Aqui, são apresentadas 
técnicas simples com materiais de baixo custo, que podem ser encontrados em 
qualquer depósito de materiais de construção.
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c. d.

4 barras de cano de 6m
1 lata de 18l de Impermeabilizante 
10 m tela para mosquito verde
2 rolos de arame recosido
1 cola adesiva para PVC
Pedras brita (ou pedra canga)

Informações:
(19) 3429.0862
imaflora@imaflora.org
www.imaflora.org
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