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Dom Lara recebe instalação de fossa séptica econômica  
Meta é instalar uma centena até o final do ano 
+ Fotos: 
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CARATINGA – Ontem pela manhã foi 
dado início à instalação de fossas 
sépticas no Córrego do Macaco no 
distrito de Dom Lara. Ao todo serão 
instaladas oito. Uma delas, na residência 
de João Batista Moreira da Silva, 
instalada ontem, por volta das 9h, quando 
estiveram no local o técnico em 
saneamento básico Vagno Mourinho e 
José Corintho(Idealizador do programa), 
ambos da Secretaria de Agricultura. 
 
A fossa séptica econômica é de baixo 
custo, segundo Vagno. Enquanto a de 
alvenaria chega a custar quase 800 reais, 
a econômica, com a o suporte técnico da 
prefeitura, fica em torno de 340 reais. 
“Os interessados fazem o agendamento 
na secretaria, fazemos uma primeira 
visita para estudo técnico do local a ser 
instalada e depois voltamos para a 
montagem do material adquirido pelo 
morador”, explica Vagno. O trabalho de 
acompanhamento dos projetos conta 
ainda com a supervisão do engenheiro 

agrônomo José Maria e o técnico em saneamento básico, Célio Bitarães. 
 
Para baratear ainda mais o material, os interessados seguem orientação da secretaria 
para realizar a compra em conjunta, até mesmo através de associações. Segundo Vagno 
a Organização do Povo que Luta (OPL), com sede em São João do Jacutinga, estuda a 
viabilidade do agendamento de instalações para os associados junto à Secretaria de 
Agricultura. 
 
O tratamento sanitário através de fossa séptica econômica é considerado moderno e 
prática. Utilizam-se tambores de plástico, conhecido como “bombonas”, indicado para 
locais de difícil instalação de rede de esgoto. Os tambores enterrados no solo retêm a 
parte sólida do esgoto, iniciando o processo biológico de purificação da parte líquida. 
 



A fossa séptica é uma benfeitoria complementar e necessária à moradia, fundamental no 
combate a doenças, verminoses e endemias (como a cólera, por exemplo), pois evita o 
lançamento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos, nascente ou mesmo na 
superfície do solo. 
 
Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria de Agricultura situada na Rua 
Cel. Antônio da Silva, 700, (antigo armazém do IBC). E ainda pelo tefefone (33) 3329-
8123 e pelo e-mail: agricultura@caratinga.mg.gov.br 
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Prefeitura de Caratinga instala fossas sépticas em Dom Lara 

por Assessoria de Comunicação  

10/02/2010 15:00 

Com a intenção de preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida do homem 
do campo, a Prefeitura de Caratinga, está implantando, desde novembro do ano passado, 
um sistema inovador de fossas sépticas econômicas, com material reciclado e de custo 
bem mais baixo ao produtor. O uso das chamadas bombonas garante os mesmos 
resultados que as fossas de alvenaria.  

 
 
 
O programa de assistência prestado pela administração municipal já atendeu sete 
distritos de Caratinga e atualmente está implantando o sistema no Córrego dos Macacos 
em Dom Lara, onde nove famílias se uniram e compraram o material necessário para a 
instalação das fossas.  



 

Esgoto a céu aberto antes da instalação da fossa séptica 

 
 
Segundo o técnico em Saneamento Básico, Vagno Mourinho Alves, a instalação é 
simples e rápida e o tempo de uso é de 15 anos. A iniciativa é orientar o produtor rural 
para eliminar os esgotos a céu aberto "dessa forma estaremos preservando o meio 
ambiente, a saúde e garantindo mais qualidade da água e evitando a contaminação do 
solo" afirma. 

 

Bombonas sendo preparadas 

 
 
O integrante da Associação dos Pequenos Produtores da localidade, João Batista 
Moreira da Silva, se diz satisfeito com a instalação da fossa e acredita que ela irá 
garantir mais qualidade de vida para sua família. "Já estava interessado em fazer uma 
fossa, procurei a secretaria de Agricultura e o técnico veio até a propriedade, fez as 
marcações e voltou para fazer a instalação" disse. 

 

O técnico Vagno fazendo a instalação da fossa séptica econômica 



 
 
A prefeitura colocou a disposição dos agricultores interessados em instalar as fossas 
sépticas econômicas, a lista de materiais necessários e o acompanhamento do técnico. 
Após a aquisição do material o técnico volta a propriedade e faz a instalação, 
garantindo, assim, o funcionamento correto e seguro das fossas. 

 
 
 
Vagno lembra ainda que a diferença de preço de uma fossa de alvenaria é muito grande, 
uma vez que a fossa custa em média de R$ 600,00 a R$ 800,00, já as fossas sépticas 
econômicas custam R$ 240,00.  
Os interessados em instalar uma fossa séptica econômica devem procurar a Secretaria 
de Agricultura na rua Coronel Antônio da Silva n° 700 - centro ou pelo telefone 33 - 
3329-8123 e agendar a visita do técnico.  
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