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Na área rural, a principal forma 
de obter água para consumo 
humano é a partir das nascentes 
contidas na propriedade ou em 
propriedades vizinhas. 

O solo-cimento tem baixo custo 
de instalação e auxilia na 
redução do assoreamento das 
fontes (acúmulo de sedimentos 
no solo), queda de material 
orgânico, contaminação por 
enxurradas e outros fatores 
externos que podem 
comprometer a qualidade e a 
disponibilidade de água.



ATENÇÃO!
Vale lembrar que a qualidade e 
quantidade de água disponível 
também dependem da mata 
ciliar presente em volta da 
nascente e que ela deve estar 
cercada para impedir o acesso 
de animais como gado.

Quando a água for para 
consumo humano, é importante 
realizar análise em laboratório 
especializado para verificar sua 
qualidade, atestando se a água é 
segura ou não para beber. 



O que precisa 
para fazer o 
solo-cimento?

Um metro cúbico de pedra ferro 
irregular, com + ou - 20 cm de 
espessura;
Meio metro de pedra brita;
Um saco de cimento de 50 kg;
10 kg de cal;
Quatro metros de cano de PVC 
soldáveis 50 mm; 
Um tampão de PVC soldável de 
50 mm;
Dois metros de cano de PVC 
soldável 25 mm ou de acordo 
com a vazão da nascente;
Seis sacos de terra peneirada 
limpa;
Um litro de água sanitária, para 
desinfecção;
Meio metro quadrado de tela 
sombrite para proteger a saída 
dos canos de água.



2º Passo

1º Passo
Faça a limpeza da área da mina, 
externa e interna, até que encontre 
terra firme e fique bem limpa.

Jogue água nos barrancos para retirar 
o resto da terra solta e cal para 
desinfecção.



3º Passo
Prepare a massa de solo-cimento:
Coloque 3 pás de terra, peneirada 
e sem ciscos.
Coloque 1 pá de cimento.
Misture bem o solo e o cimento.
Acrescente água aos poucos, até 
chegar ao ponto de dar liga.
Dependendo do tamanho da 
mina, a receita precisará ser 
dobrada.



Inicie o reboco nos barrancos 
internos da mina utilizando a 
massa de cimento.

4º Passo



Inicie a construção do muro, 
colocando uma camada de 
solo-cimento e assentando as 
pedras. Logo após as primeiras 
camadas, coloque o cano para 
esgotamento no ponto mais 
baixo da mina (cano de 50 mm). 
Depois, o cano para levar a água 
até o destino desejado (cano de 
25 mm ou de acordo com a vazão 
da nascente), o ladrão e, por 
último, o que será responsável 
pela desinfecção do sistema.

5º Passo



7º Passo

6º Passo
Preencha a fonte com pedras 
lavadas, colocando primeiramente 
as pedras maiores e depois as 
menores.

Jogue água sanitária e cal sobre as 
pedras.



Coloque uma camada de 5 a 10 cm 
de pedra brita, cobrindo as pedras 
pequenas.

9º Passo
Cubra com solo-cimento toda a área 
das pedras.

8º Passo



10º Passo
Faça um reboco em volta da mina 
para evitar rachaduras.

11º Passo
Prenda a tela de sombrite na boca 
do cano de esgotamento para 
evitar a entrada de folhas e 
pequenos insetos.



A sua nascente com sistema 
solo-cimento deverá ficar assim:

Cano utilizado
para desinfeccção

Canos para levar
a água ao destino

Deixar aberto, para
não interromper ocurso
normal da nascente.

Ladrão para 
escoamento 
da água 
excedente



RECOMENDAÇÕES! 

A cada seis meses, deve ser 
feita a limpeza e desinfecção 
da fonte. 

Adicione um litro de água 
sanitária no cano de limpeza (cano 
mais alto).
Deixe os demais canos tampados 
por alguns instantes para permitir 
a reação do produto. 
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RECOMENDAÇÕES! 
Faça um valo dreno ao redor 
da fonte, fora da APP, para 
permitir o escoamento de água 
em caso de enxurrada.

VALO EM TORNO DA NASCENTE



A fonte só estará totalmente 
protegida se tiver mata ciliar 
conservada ao seu redor. 
Se a mata estiver degradada, é 
necessário realizar o plantio de 
espécies nativas para sua 
recomposição e restauração. 

RECOMENDAÇÕES! 

PLANTIO DE ESPÉCIES NATIVAS
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