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40 • A Fossa 
Alterna 

A fossa alterna é um sistema de instalação 
sanitária simples especificamente construí-
do para produzir fertilizante valioso para 
jardins e terrenos.
Existem duas fossas. Uma é usada como 
instalação sanitária, enquanto os dejectos, 
na outra fossa, sofrem um processo de 
decomposição.

Como funciona a Fossa 
Alterna

A instalação sanitária é controlada de forma 
a que os dejectos humanos se transformem 
em húmus durante o período de 12 meses. 
Numa instalação sanitária normal, não se-
ria possível atingir esta transformação no 
mesmo período de tempo. No entanto, tal 
é alcançado através da adição de terra, cinza 
e folhas à fossa.
O volume adicionado de terra, cinza e fol-
has deverá ser igual ao volume adicionado 
de dejectos e deverá ser bem distribuído 
- o que significa que deverá ser adicionado 
regularmente.
A transformação em húmus é melhorada se 
a terra adicionada à fossa for, ela própria, 
fértil. Adições de argila molhada não levarão 
à obtenção de um bom fertilizante. Também 
não vai ter húmus se for adicionada terra 
ou cinza só ocasionalmente. A proporção 
de terra, cinza e folhas deve ser bem dis-
tribuída e deve perfazer cerca de metade 
do volume da fossa.
Deve ser adicionada, no mínimo, uma 
pequena medida de terra a cada visita feita 
ao depósito de excrementos. Após urinar, é 
desnecessária a adição de ingredientes extra 
- tal, pode resultar no rápido enchimento 

da fossa com 
terra.
Uma vanta -
gem adicional 
da adição de 
terra e, espe-
cialmente de 
cinza, é o fac-
to de ajudar 
a reduzir os 
maus odores.
Passados 12 meses de decomposição, o 
húmus é retirado e usado no jardim.
Para que seja possível ter este tipo de 
sistema de fossas alternantes, é necessário 
que a fossa não seja totalmente preench-
ida antes dos 12 meses. O seu tamanho é 
projectado para servir uma família de seis 
pessoas, de modo a que não encha no es-
paço de um ano.
As duas fossas constituintes da Fossa Al-
terna são pouco profundas, cada uma com 
cerca de 1.2 metros de profundidade, sendo 
1.5 metros o máximo.
É aconselhável que, de tempo em tempo, 
o utilizador agite o conteúdo da fossa, 
para que o es-
paço disponí-
vel possa ser 
aproveitado. 
Este procedi-
mento ajudará 
também a ho-
mogeneizar os 
ingredientes, 
bem como a 
controlar  o 
processo de conversão.
Em comparação com as instalações sa-
nitárias normais, existe um conjunto de 
vantagens neste sistema de Fossa Alterna:
•  A escavação do fosso é relativamente 

simples.
•  Existe uma menor quantidade de mate-

rial, que, por isso, se encontra menos 
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compactado, permitindo um melhor 
acesso ao oxigénio por parte dos mi-
croorganismos.

•  Os riscos de contaminação de água 
subterrânea são menores, porque a 
fossa menos profunda resulta em mais 
distância entre os dejectos e o lençol 
de água, Também se torna difícil a 
multiplicação de bactérias perigosas 
quando os dejectos são transformados 
em fertilizante. 

Só deve haver acesso a uma instalação san-
itária de cada vez, de modo a evitar o uso 
das duas fossas em simultâneo. O processo 
de decomposição deve ocorrer durante um 
ano, sem qualquer adição de novos dejectos 
humanos.
O sistema pode ser equipado com uma 
estrutura portátil como a Fossa Arbórea 
(veja a secção anterior), para que a movi-
mentação da superestrutura de uma fossa 
para a outra se torne mais simples e con-

veniente. A Fossa Alterna pode também ter 
uma estrutura permanente cobrindo as duas 
fossas, tal como muitos sistemas existentes 
em Moçambique e no Malawi.
Este tipo de processo de retirar o conteúdo 
de instalações sanitárias, não é, contudo, 
usualmente praticado em África ou em 
qualquer outro país do Mundo. Trata-se, 
normalmente, de um processo ofensivo. 
Consequentemente, os primeiros utiliza-
dores da Fossa Alterna estão, no início, 
apreensivos a esta parte da utilização. Terão 
de ser convencidos. A aceitação da esca-
vação como parte do procedimento para 
uso do sistema, pode não ser imediata. Os 
potenciais utilizadores terão de observar 
outra Fossa Alterna escavada sem dificul-
dade e terão de examinar o húmus com os 
seus próprios olhos. Após um período de 
utilização ficarão, contudo, convencidos. 
Tanto mais, se tiverem comprovado que a 
mistura do húmus com pobres solos locais 
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possibilita, realmente, o crescimento dos 
vegetais.
Se existirem dúvidas em relação à segurança 
do fertilizante retirado da Fossa Alterna, 
este pode ser armazenado em sacos por 
um período de tempo adicional. Ao escavar 
e armazenar o fertilizante, este é revi-
rado e arejado, o que ajuda certamente ao 
processo de decomposição. Este período 
adicional de decomposição nos sacos pode 
também ser preferível se não for época de 
plantação.
Alguns agricultores podem também optar 
por espalhar o húmus nos canteiros da 
horta numa fase anterior ao período de 
plantação.
Uma instalação sanitária, por si só, não é su-
ficiente para reduzir o número de doenças e 
melhorar as condições sanitárias. É natural-
mente importante seguir regras básicas de 
higiene, e, por exemplo, instalar um sistema 
de lavagem de mãos junto à instalação sa-

nitária (veja a secção 8 - Tippy Tap).
Como pode ser visto, os projectos envolv-
endo a Fossa Alterna requerem uma compo-
nente eficaz de educação e demonstração. 
O uso deste sistema requer mais atenção e 
esforço do que 
é necessário 
para promo-
ver instalações 
sanitárias pro-
fundas.

Informação e 
fotos de Peter 
Morgan, Aqua-
mor Ltd., Zim-
babwe.
http://aquamor.tripod.com
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41 • Reutilização 
de água
Como reutilizar água de 
esgoto de uma forma segura

A ideia é fazer um sistema de forma que 
água de esgoto de cozinha e banhos (esgoto 
cinzento) possa ser usado de forma segura, 
para irrigar legumes e flores na horta ou 
com tratamento extra também para tomar 
banho ou lavar roupa.

Há cada vez menos água potável  disponível 
no Mundo. Isto porque, a população 
humana, é cada vez mais numerosa e ao 
mesmo tempo a  água é poluída com sal 
e/ou substâncias químicas.
Para além de recolher a água das chuvas, 
uma das soluções passa por, reutilizar água 
o mais possível. 
As águas dos esgotos, é, em muitos lugares, 
conduzida directamente no solo. Esta água 
poderia ser usada para regar legumes ou 
flores, de forma que menos água limpa seria 
despendida nestas situações. 
As águas residuais são tratadas em muitos 
países desenvolvidos devido a vários fac-
tores, como por exemplo:
•  Para evitar doenças espalhadas por 

microorganismos
•  Para reduzir o conteúdo de nutrientes 

como nitratos e fosfatos que poluem as 
águas

Os microorganismos responsáveis pela 
propagação de doenças, não crescem fora 
do corpo, mas podem sobreviver, por ex-
emplo, dentro das fezes. Por esta razão, os 
esgotos de casas de banho (esgoto preto) 
não deveria ser usado sem tratamento para 
irrigação.
O esgoto cinzento (de banhos e cozinhas) 
normalmente não contém estes microor-

ganismos e pode ser usado de forma segura 
e  de um modo simples como descrito 
abaixo.
Em vários países desenvolvidos há regras 
rígidas sobre o que é permitido. Frequente-
mente tem que ser filtrado por um filtro de 
terra ou areia (o que pode ser feito muito 
bonito em forma dum canteiro de flores). 
Depois disto só é permitido usar para ir-
rigação subterrânea.
Na maioria dos países do Terceiro Mundo 
é possível fazer sistemas simples e seguros 
onde o esgoto cinzento é reutilizado para 
irrigação. Se necessário, também pode ser 
tratado de maneiras simples, por forma a 
ser usado para tomar banho ou lavar roupa. 
Por exemplo:
•  filtrando por um filtro de areia num 

tambor ou tanque
•  conduzido por um pequeno tanque de 

pouca profundidade com lentilha-d’água 
(pequena planta flutuante)

•  ou conduzido por um leito cultivado 
com capim vétiver

O filtro serve para tirar restos de comida, 
cabelos, etc. Pode ser feito facilmente 
deixando a água passar por um tambor 
ou um tanque (veja secção 6). Removerá 
praticamente todo material orgânico do 
esgoto. Os nutrientes (nitratos e fosfatos) 
permanecerão lá, mas como são benéficos 
para as plantas, há nenhuma necessidade de 
os remover se a água for usada no jardim.
O filtro de areia encher-se-a eventualmente 
com restos orgânicos, e  deverá ser, então, 
mudado . Pode ser enterrado.
Deverá optar por um tanque com lentilhas-
d’água, no caso de ter galinhas ou patos, 
uma vez que é um bom alimento para estes 
animais.
Cada dois dias é necessário remover 
metade das lentilhas de água.
O sistema de leito cultivado não requer 
tanto trabalho. Um ou duas vezes por 
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ano, será necessário cortar o capim. Pode 
ser usado para colmar casas ou como co-
bertura da terra na horta para reduzir a 
evaporação. 
Se você usar vétiver serão formadas brotas 
nas bases.
Estes podem ser plantados como contornos 
para prevenir erosão e pode então gerar  
algum lucro para o produtor.
O filtro pode ser ligado ao tanque ou ao 
leito cultivado com tubos se ficar mais el-
evado de forma que a água corra sozinha.
Ou, se preferir, pode remover a água, com 
um balde.

Como fazer um filtro de 
areia

•  Use o sistema já descrito
•  ligue a saída do tambor com uma man-

gueira - com uma junta de canalização 
ou usando uma borracha

•  coloque o tambor sobre alguns tijolos 
de forma que a saída fique livre em 
baixo

•  amarre a rede de mosquito como se 
fosse um saco, à volta da mangueira que 
traz esgoto para o filtro

•  esta bolsa deverá ser esvaziada diaria-
mente de lixo 

Como fazer um tanque de 
lentilhas-d’água

As larvas de mosquitos não conseguem 
sobreviver se as lentilhas-d’água cobrirem 
bem a água, mas no caso de áreas de alta 
incidência de malária, é, provavelmente 
melhor fazer o sistema de leito cultivado.
Antes de começar, será preciso recolher 
lentilhas-d’água na área. Estas normalmente 
crescem em lagoas pequenas com muitos 
nutrientes.

•  faça um bu-
raco de 50 
cm de pro-
fundidade 
no solo

•  a área do 
tanque de-
verá ser de 
1  me t ro 
quadrado 
por pessoa 

•  faça a lagoa estreita - não mais de 2 
metros largo - assim é fácil colher 

•  cubra o buraco com plástico 
•  encha com água de esgoto
•  faça um sistema de forma que a água 

possa sair através dum tubo antes de 
fluir em cima dos lados 

•  amarre alguma rede na entrada de este 
tubo assim as plantas não sai

•  recolha a 
água num 
recipiente

Use a água para 
irrigar até que 
as lentilhas de 
água estejam a 
crescer bem. 
Depois a água 
pode ser usada para múltiplos propósitos 
mas deverá ser tratada antes de beber 
- fervendo ou com radiação solar (veja 
secção 4).
Recolha cada dois dias, removendo metade 
das lentilhas de água com uma rede. As len-
tilhas-d’água são boa comida para as galinhas 
- até um terço da comida. Também podem 
ser secas ao sol para usar mais tarde ou 
para ser vendidas como alimento.
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Como fazer um leito 
cultivado 

•  faça um buraco 20-30 cm no solo
•  o tamanho deve ser de 1 metro quad-

rado por pessoa 
•  cubra o buraco com plástico
•  ponha um tubo no fundo onde a água 

possa sair
•  amarre uma porção de rede na entrada 

do tubo
•  encha o buraco de pedras pequenas ou 

conchas e encha em cima com areia
•  plante vétiver, bambu ou outras plantas 

de pântano

•  ponha o tubo que conduz a água em 
cima da areia

•  feche o fim do tubo (ou faça vários bu-
racos pequenos no tubo para distribuir 
o esgoto)

•  recolha a água tratada num recipiente.
Use a água para irrigar até que as plantas 
estejam a crescer bem. Depois, a água pode 
ser usada para vários fins, mas deve ser 
tratada antes de beber - fervendo ou com 
radiação solar.

O leito cultivado. As plantas usam os nutrientes e os microorganismos na lama decom-
põem a matéria orgânica - assim limpando a água poluída.

Em áreas tropicais tem alta evaporação, e não vai precisar de uma drenagem para ex-
cesso de água.


