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38 • Introdução 
a Reciclagem
Neste capítulo vamos tratar dois tipos 
de reciclagem: a reciclagem de nutrientes 
através de saneamento ecológico, e a reci-
clagem de água doméstica. 

Saneamento ecológico

O saneamento ecológico tem vindo a tor-
nar-se um conceito cada vez mais popular 
em muitas partes do mundo. Os progra-

mas baseados no conceito de saneamento 
ecológico crescem pelo mundo fora.
No entanto, o saneamento ecológico não é 
um conceito novo. Há séculos atrás, muitos 
povos haviam já compreendido o valor da 
urina e das fezes para fins agrícolas e os sis-
temas de saneamento ecológico têm vindo 
a ser usados na Ásia e em partes de África 
há centenas de anos.

Mais recentemente iniciaram-se programas 
de saneamento ecológico na Ásia, América 
Central, Suécia, Etiópia, Zimbabwe e África 
do Sul.
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ainda, muitos países têm falta de água. Por 
isso, não faz sentido que se use água (um 
recurso limitado) para se movimentar a 
excreta humana de um lado para outro.

No Malawi a ONG Water Aid iniciou um 
programa para promover o saneamento 
ecológico - mais especifica o sistema da fos-
sa alterna. Após três anos, uma pesquisa na 
área mostra que muitas famílias adoptaram 
o sistema porque  perceberam que o com-
posto produzido nas instalação sanitárias 
realmente tem valor e porque reduzem os 
custos de compras de fertilizante químico. 
Anteriormente, era normal comprar 2-3 
sacos de fertilizante por família, mas depois 
de começar a produzir o seu próprio fertili-
zante, as famílias passaram a comprar apenas 
um saco - e obtêm a mesma colheita.
É possível obter resultados iguais em áreas 
onde faltam terras férteis, e onde os produ-
tores normalmente compram fertilizante. 
Os sistemas de saneamento ecológico, 
podem, então, contribuir para reduzir o 
número de pessoas sem saneamento básico, 
sendo que, 2.6 milhares de milhões que 
vivem neste momento, sem qualquer tipo 
de saneamento básico. 

Reciclagem de água 
doméstica

Como já foi descrito no capítulo sobre a 
água, existem muitas áreas no mundo com 
falta de água. Nestes regiões, é útil conhecer 
sistemas para reciclar água doméstica de 
forma que possa ser utilizada de uma forma 
segura.

Princípios do Saneamento 
Ecológico

Os princípios de base que guiam o sanea-
mento ecológico são:
•  Conservar água
•  Proteger o ambiente da contaminação 

de excrementos não tratados
•  Reconhecer que a urina e as fezes são 

recursos que, devidamente geridos, 
podem contribuir para a produção de 
comida e desenvolvimento

Esta é uma mudança importante do pensa-
mento convencional em matéria de sanea-
mento, que defende que a urina e as fezes 
são produtos sem valor que devem ser 
eliminados, frequentemente transportando-
os para longe com a ajuda de preciosa água 
limpa. 
O saneamento ecológico ajuda a reduzir 
o risco de espalhar doenças contendo e 
saneando a excreta antes de a recuperar. 
Tais sistemas, reciclam assim os nutrientes 
de volta ao solo para uso produtivo  de uma 
forma segura. 

O saneamento ecológico tem vindo a tor-
nar-se popular nalguns lados, à medida que 
cresce a preocupação sobre os problemas 
associados com os esgotos com água.

Embora os sistemas de esgotos com água 
sejam obviamente muito convenientes, e 
quando bem geridos, muito higiénicos para 
a família, crescem as preocupações sobre 
as limitações de muitos países em tratar a 
excreta humana. Na realidade, mais e mais 
países limitam-se simplesmente a despejar 
as águas de esgotos (água negra) nos rios, la-
gos e outros lugares com água, o que causa 
sérios problemas de ambiente e saúde (a 
perda da vida marinha, perda de peixe para 
pesca, perda de rendimento do turismo e 
contaminação das águas de canais). Mais 
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39 • A Fossa 
Arbórea

Construção da fossa arbórea

A fossa arbórea é uma instalação sanitária 
simples a construir e barata.
A instalação sanitária é constituída por 
quatro partes:
• a fossa
• uma viga circular de betão
• a laje de betão em cima da viga
• uma estrutura (casa) cobrindo a laje

A fossa arbórea será preenchida com uma 
mistura de excrementos, solo, cinzas de 
madeira e folhas secas.
As folhas secas são colocadas na base da 
fossa logo de início, e todos os dias, deve 
ser adicionado uma mistura de solo e cinzas 
na fossa.
As folhas secas são adicionadas regular-
mente na fossa.
Não se coloca lixo na fossa arbórea.
Quando solo, cinzas de madeira e folhas são 
adicionados aos excrementos, estes rapi-
damente se transformam em composto. A 
adição diária de solo e cinzas também ajuda 
a controlar moscas e os maus cheiros.
Quando a fossa arbórea está cheia, a insta-
lação sanitária é movida para outro lugar e 
um camada grossa de folhas e solo é colo-
cada sobre o conteúdo da fossa.
Uma árvore jovem é plantada neste solo 
que deve ser irrigado e protegido contra 
animais.
A instalação sanitária é usada novamente, da 
mesma forma, no novo lugar e o processo 
recomeça.
Decorridos alguns anos, crescerão árvores 
no local onde se encontravam as instalações 
sanitárias. Um novo pomar de árvores 
frutíferas ou de árvores como eucaliptos 

ou acácias para 
fins energéti-
cos serão culti-
vadas, utilizan-
do o composto 
formado pelos 
excrementos. 
Desta maneira 
os nossos ex-
crementos são 
reciclados.

1. Construir a laje de betão

A laje de betão é feita com uma mistura 
de cimento e areia de rio de boa qualidade 
reforçada com fios de ferro. 
Um molde para a laje de betão é feito com 
tijolos dispos-
tos em torno 
de um círculo 
traçado sobre 
terra  p lana . 
Os tijolos são 
colocados de 
modo a formar  
um círculo com 
diâmetro de 
um metro (raio 
de 50 cm).
Coloque areia dentro do molde para fazer 
uma forma côncava (mais elevado no meio 
que nas bordas)
Ponha uma folha de plástico no molde.
O buraco na 
l a je  é  fe i to 
colocando um 
balde ou tijo-
los de forma 
correcta no 
local do futuro 
buraco.
Faça uma mis-
tura de cimen-
to novo e areia 
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de rio de boa qualidade reforçada com fios 
de ferro.
A mistura consiste de 5 litros de cimento 
novo e 30 litros de areia de rio limpa.

Misture bem 
o cimento e a 
areia antes de 
se adicionar 2-
3 litros de água 
para fazer um 
mistura forte 
e grossa.
Quando tem 
uma boa mis-
tura, adicione 

a metade no molde e espalhe-a uniforme-
mente.
Reforce com 4 fios de 3-4 mm de espessura 
e 90 cm de comprimento formando um 
quadro em volta do buraco. Junte a outra 
metade da mistura de betão e distribua 
bem.
Bata com força no betão com a ferramenta 
de madeira. Alise com a colher de pedreiro. 
Coloque dois metais grossos em cada lado 
para servirem como alças para levantar a 
laje.
Decorridas 3 horas, retire os tijolos (ou o 
balde) do buraco e alise bem com a colher 
de pedreiro.
Cubra a laje com uma folha de plástico 
durante a noite.
No dia seguinte - molhe a laje com água e 
cubra-a novamente.

A la je  deve 
permanecer 
c o b e r t a  e 
húmida por 10 
dias antes de 
ser mudada de 
lugar.

2. Como fazer a viga circular

A viga circular tem a função de prevenir 
que a parte superior da fossa ceda. A viga 
dá suporte à laje e o solo retirado da fossa 
é colocado e batido para que a instalação 
sanitária fique mais segura.
A viga pode ser feita de tijolos e barro de 
termiteiro ou pode ser feito de betão feito 
com mistura de cimento e areia de rio bem 
limpa.
É importante erguer o nível da base da ins-
talação sanitária acima do nível do chão.
A viga de betão é feita numa área um pouco 
elevada. Este será o local da futura insta-
lação sanitária.

2a  Viga circular de tijolos
Produza ou adquira tijolos e marque um 
círculo na terra com um diâmetro de 80 
cm (raio de 40 cm). Coloque os tijolos à 
volta do círculo.
Faça uma mistura pulverizando barro de 
termiteiro e misturando com água. Com 
a colher de pedreiro coloque esta mistura 
entre e em cima dos tijolos.
Então faça uma segunda carreira de tijolos 
sobre a primeira. A camada de cima deverá 
assentar nas junções dos tijolos da primeira 
camada. Use a mistura para juntar bem os 
tijolos.
Cave então a fossa dentro da viga circular 
com uma profundidade de 1 a 1,5 metros. 
Coloque parte do solo retirado da fossa à 
redor da viga e bata bem. Ajudará a manter 
a laje bem segura no seu lugar.
A viga circular e o solo colocado ajudarão 
também a erguer a instalação sanitária acima 
do nível do solo e assim impedirá a chuva 
de entrar na fossa.

2b   Viga circular de betão
Se não houver tijolos disponíveis, mas se 
tivermos boa areia de rio e cimento, po-
demos fazer uma viga de betão como base 

Reforce a 
laje com 
4 fios de 
3-4 mm

Início 
da viga 

circular de 
tijolos
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para a laje. A viga de betão pode ser feita 
num lugar e transportada para o local da 
instalação sanitária depois.
A mesma mistura que foi usada para fazer 
a laje pode ser usada para a viga de betão. 
A mistura é feita com 5 litros de cimento 
e 30 litros de areia de rio limpa.
É importante que o cimento seja novo e a 
areia bem limpa. As medidas e as misturas 
devem ser exactas, e 10 dias de cura para 
o cimento devem ser seguidas.
Nivele um pedaço de solo e ponha um 
plástico sobre o solo. Coloque tijolos em 
dois círculos de forma a que a viga será 
feita entre os dois, com um diâmetro de 
85 cm no lado interior e 115 cm no lado 
exterior. A largura da viga será então 15 
cm em toda a circunferência. Preencha com 
areia molhada os espaços abertos entre os 
tijolos do círculo interior.

Quando o molde de tijolos estiver pronto, 
faça a mistura de betão de 5 litros de ci-
mento e 30 litros de areia de rio de boa 
qualidade. Primeiro mistura bem as partes 
secas, e então mistura com aproximada-
mente 3 litros de água.
Ponha a metade da mistura no molde. 
Coloque um pedaço de fio de metal de 3-4 
mm em cima do betão na metade  entre os 
tijolos internos e externos.
Adicione o restante da mistura de betão 
e nivele com uma desempenadeira de 
madeira. Bata firmemente. Alças de aço 
podem ser colocadas se necessárias. Faça o 
acabamento com a desempenadeira.

Cubra com plástico e deixe descansar du-
rante uma noite.
Os próximos 10 dias - molhe diariamente 
a viga com água e deixa coberta nova-
mente.
Depois de decorridos 10 dias, a viga pode 
ser levantada e colocada no lugar adequado 
para construir a instalação sanitária. Cave 

a fossa dentro 
da viga até 1 ou 
1,5 m de pro-
fundidade, e 
coloque e bata 
bem uma parte 
do solo reti-
rado à volta da 
viga.

P o n h a  u m 
grande saco cheio de folhas no fundo da 
fossa. As folhas ajudam o processo de 
transformação em composto.
Ponha a mistura feita de barro de termitei-
ros ou betão fraco (20 areia :1 cimento) 
em cima da viga e coloque a laje no lugar. 
Nivele bem a laje.
A estrutura (“casa”) pode então ser 
construída em 
volta da laje. A 
estrutura pode 
ser fe ita de 
bambu, esta-
cas, ou capim. 
É importante 
que a estrutura 
tenha um tecto 
de forma que 
a chuva não 
possa entrar 
na fossa.

Como usar a fossa arbórea

Para ter uma boa transformação da excreta 
para húmus é importante colocar terra 
seca, cinza e folhas na fossa. Esta mistura 
transforma-se a rapidamente em composto 
na fossa. Cada vez que uma pessoa usa a 
instalação sanitária para defecar, tem que 
lançar um mistura de cinza e solo em cima. 
A instalação sanitária deve ter um recipiente 
com esta mistura dentro da instalação, e 
uma pequena lata para pegar a mistura.
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C a d a  m ê s 
coloca-se um 
grande saco 
cheio de folhas 
secas.
É importante 
manter a insta-
lação sanitária 
limpa para evi-
tar doenças.

Nunca coloque lixo como plástico ou panos 
na fossa.
Use a instalação sanitária até que a fossa 
esteja quase cheia.
Quando a instalação sanitária estiver cheia, 
está na hora de movê-la para um outro 
lugar.
Remova ou desmantele a casa.
Transfira a laje e a viga circular de betão. 
Se é uma viga feita de tijolos, desmantele e 
reutilize-los no novo lugar.
Cubra o conteúdo da fossa com folhas 

e uma camada 
grossa, de pelo 
menos 20 cm 
de terra.

Coloque a viga 
no novo lugar 
depois de nive-
lar a área. Ou 
construa a viga 
novamente.

Cave o buraco, coloque um saco grande 
de folhas secas na fossa e coloque a laje e 
a terra bem batida à volta da viga.
Depois de remontar a estrutura é possível 
usar a nova instalação sanitária.

A velha fossa

O conteúdo já foi coberto com folhas e uma 
camada grossa de terra.
É possível deixar o conteúdo a decompor 
e esperar as chuvas antes d e plantar uma 
muda de uma árvore.
Ou podemos plantar uma muda imediata-
mente e tomar conta ela. Precisa de pro-
tecção contra animais e deve ser regada 
frequentemente.

Que árvores plantar?

As melhores árvores para plantar em fossas 
arbóreas são goiabeira, mamoeiro (papaia), 
bananas, amoreira. Mas muitas outras ár-
vores podem ser plantadas.
Plante a árvore na camada de solo colocado 
para cobrir o composto (pelo menos 20 
cm). É importante proteger a árvore contra 
animais e regar quando necessário.
Decorrido algum tempo, a horta estará 
cheia de árvores crescendo em bom com-
posto dando muitas frutas ou até mesmo, 
lenha.

Informação e fotos de Peter Morgan, Aquamor 
Ltd., Zimbabwe  
O escritor agradece a assistência e ajuda de 
Marianne Knuth, Annie Kanyemba e á turma 
da aldeia de Kufunda na produção deste 
material.
http://aquamor.tripod.com

Ponha 
folhas na 
fossa ini-

cialmente 
e cada 

mês

Colocando 
a estrutu-
ra móvel


