














É feito uma perfuração através da 
qual se  obtêm a captação de água 
de um aquífero. 

A água é bombeada para um 
reservatório e distribuída para os 
diversos consumos



- A fonte não é lugar para armazenar 
água;
- O reservatório de água deve ser outro 
que não a fonte e deve ter tampa e estar 
muito bem vedado;
- Os espaços vazios (ar) e a luz devem ser 
evitados ao máximo no interior das fontes;
- A proteção da fonte melhora a qualidade 
da água, porém não garante a sua 
potabilidade. 







A caixa de gordura serve para 
segurar os restos de comida e 
gordura.

A água é canalizada até o 
sumidouro. Deve ser limpa 
regularmente. 



É uma instalação sanitária 
onde ocorre o tratamento 
primário do esgoto, 
reduzindo assim o risco de 
contaminação do solo e 
das águas subterrâneas. 

Após este tratamento, o 
esgoto é canalizado até o
sumidouro. 



O diâmetro e a profundidade 
do sumidouro depende da 
quantidade de efluentes e 
do tipo de solo,

mas não devem ter menos 
de 1 metro de diâmetro e 
mais de 3 metros de 
profundidade para 
simplificar a construção. 







Também conhecida como chorumeira
é usado em propriedades que 
possuem água para lavagem das
instalações e distribuidores de esterco 
líquido para transportar o chorume 
até as lavouras ou pastagens.

O ideal é que o chorume fique de 40 a 
60 dias na esterqueira para curtir,
e então ser usado como fertilizante. 



Por exemplo: 
para 10 vacas estabuladas, a produção diária é de 500 litros (0,5m³). 
Portanto, para 60 dias de armazenamento, a chorumeira deve ter um 
volume mínimo de 30 m³ (10m x 1,5m x 2m). 



O tempo necessário para a fermentação 
completa do material é de 60 a 90 dias.

A esterqueira pode ter três compartimentos, 
cada um dos quais será preenchido a cada 20 
dias. 



A composteira é o recipiente dentro 
do qual se produz o composto.
Pode ser de madeira, tijolo, pedra, 
plástico ou tambores de metal. 

O importante é que ela tenha 
ventilação suficiente e o tamanho 
adequado à quantidade de lixo que a 
família produz 


