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É CUIDANDO DA TERRA QUE A GENTE CONSERVA O PLANETA ÁGUA

-

Fossa de ”Águas Negras”

Biofossas -

Responsável pelo tratamento das águas
oriundas dos vasos sanitários (esgotos),
cuja água é rica em matéria orgânica,
podendo, inclusive, dificultar a infiltração
por eliminar a porosidade do material que
compõem os filtros.
É composto por duas “caixas”: um Digestor
e um Filtro, onde utilizam-se lâminas de
tijolos seis furos ou garrafas PET cortadas
ao meio, para que ocorra a fixação das
colônias de bactérias, objetivando a
remoção até 80% da matéria orgânica.
Estas águas necessitam um período de 24
horas para que ocorra o primeiro processo
do tratamento. O volume de “Águas
Negras” é entorno de 50 L por pessoa –
compõem as água da descarga hídrica.
Medidas:
o
Digestor: 1,40 m comprimento x
0,50 m de largura x 1,0 m profundidade;
o
Filtro anaeróbico: 1,40 m
comprimento x 0,50 m de largura x 1,0 m
profundidade;
o
Canteiros / Drenos (“LETI”): 4 metros
lineares.

O que são Biofossas ?!
São estruturas que possibilitam o
redirecionamento de toda a água vinda
das torneiras e chuveiro, bem como todo o
esgoto dos vasos sanitários para uma fossa
que irá filtrar e decantar as impurezas e
levar a água para um sistema contendo
plantas (canteiros).
Dessa forma evita-se a poluição do meio
ambiente (rios, lagos e lençol freático) e
possibilita o reaproveitamento da água
que retorna ao solo, com auxilio das
plantas.
Na construção das fossas
recomenda-se sempre separar os canos
que irão transportar as “Äguas Cinzas”
(água vinda de torneiras, chuveiro) das
“Águas Negras” (água vinda do vaso
sanitário), construindo-se, assim, duas
estruturas separadas e diferentes.
A construção da biofossa que veremos a
seguir é resultado de uma das atividades
do Projeto Iguatú de formação e
capacitação realizado no Centro de
Desenvolvimento Sustentável e
Capacitação em Agroecologia – CEAGRO,
localizado em Cantagalo-PR.
As medidas correspondem a uma Biofossa
para uma família de seis pessoas.
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?

Fossa de “Águas Cinzas”

o
Caixa de gordura: 0,55 m
comprimento x 0,50 m largura x 1,0 m
profundidade;
o
Decantador: 0,55 m comprimento x
0,50 m largura x 1,0 m profundidade;
o
Misturador: 0,5 m x 0,5 m x 1,0 de
profundidade * Somente caso as fossas
sejam construídas lado a lado e tenham
uma mesma saída;
o
Canteiros / Drenos (“LETI”): 13
metros lineares.

Responsável pelo tratamento das águas
oriundas das pias dos banheiros, cozinhas,
tanques e chuveiros. São todas as águas de
limpezas.
Tem pouca matéria orgânica, muitos
sedimentos e poucos coliformes fecais
(eliminados pelos produtos químicos). Estas
águas necessitam de um período de 02
horas para que ocorra a decantação dos
sólidos, óleos e graxas.
Correspondem a 75% do volume da
residência, em torno de 5,83 L por pessoa.
Medidas:

Atenção:

plantas - Devem ser “serpenteados” (ver
foto) e deve ser separada por 2 metros
entre linhas, com no mínimo 0,2 m de
profundidade (máxima de 1,0 m) e 10%
declividade;?
Para economizar
material pode-se optar por construir as
duas fossas (Águas Negras e Cinzas) lado a
lado.

?
“LETI” - significa Leito de
evapotranspiração e infiltração, são os
Canteiros / Drenos que recebem a água
das fossas servindo como última filtragem
da matéria orgânica e decomposição que
será fornecida como alimento para as
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Tirar o esquadro no
local escolhido

Cavar até um metro de
profundidade

FOSSA DE “ÁGUAS CINZAS”

Fossa de “Águas
Construção da estrutura
Cinzas” destampada
física

Nas duas fossas colocar
tampa – Uso das barras
de ferro

Conferir as medidas internas

FOSSA DE “ÁGUAS NEGRAS”

Construção da estrutura
física

Cavando o Canteiro / Dreno
(“LETI”) de forma
“serpenteada”

Interior do filtro

Detalhe do Dreno –
tijolo 06 furos
enfileirados com
pedaços de telhas
ou varas de bambu
empilhadas

No final cobrir todo
o dreno com terra e
plantar cultura de
interesse
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Material
Cimento Portland Pozolâmico 320
Areia Média
Brita
Tijolo Maciço
Tijolo 6 furos
Barra de ferro, 4.2 mm
Barra de ferro 5/16
Cal
Tábua para fazer forma das tampas
Rebocal (cal líquida)
Tubo de PVC, 100 mm
Curva
TEE
Arame Recozido 18 BWG
Desempenadeira
Colher de pedreiro
Torquês
Alicate
Tesoura para cortar vergalhão
Balde para colocar argamassa
Pá e enxada
Esponjas
Metro e prumo
Caixa para praparar argamassa
Pedaços de telha de eternit (drenos)

Unidade
Sacos
m³
m³
Unidade
Unidade
Barra
Barra
Sacos
Metros
Unidade
6m
Unidade
Unidade
Kg
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Metros

Elaboração: Leonardo Ikari Kon
Capa; AOPA – Associação para o
Desenvolvimento
da Agroecologia
Fotos ; Leonardo Ikari Kon
Revisão: Paulo Henrique Mayer e
Valdemar Arl
Diagramação: Valdemar Arl
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Quantidade
06
1,5
1,0
750
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AOPA
01.Adrianópolis
02.Bacaiúva do Sul
03.Castro
04.Cerro Azul
05.Itaperuçu
06.Lapa
07.Rio Branco do Sul
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CCA-MST
13.Rio Bonito do
Iguaçu
l4.São Jerônimo
da Serra

06.Lapa
08.Goioxim
09.Pitanga
10.Santa Maria
do Oeste
11.Guarapuva
12.Cantagalo

FETRAF-SUL/CUT
16.Ponta Grossa
17.Imbituva
18.Ivaí
19.Palmeira
20.São João do
Triunfo

ÁREAS DE
ABRANGÊNCIA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA
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REALIZAÇÃO
A

COOPERAFLORESTA

21.São Mateus 01.Adrianópólis
do Sul
15.Barra do Turvo-SP
22.Rio Azul
23.Rebouças
24.Reserva

COOPERATIVA CENTRAL DE REFORMA
AGRÁRIA DO PARANÁ LTDA. - CCA/PR
CGC: 84.919.182/0001-99 - Fone: 041 3345 425
Rua Guaianazes, 1258 - Portão
CEP: 80320-240 - Curitiba - Paraná
Correio Eletrônico: ccapr@mst.org.br

Embrapa
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Florestas

Ministério da Agricultura e do Abastecimento

PATROCÍNIO
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