
ÁGUAS CINZAS

O sistema consiste no escoamento das 
águas cinzas até os ralos que segue até 
um ponto onde contém uma caixa 
sifonada o qual possui um filtro 
mecânico que tem a função fazer a 
retenção da pêlos e cabelos (entre 
outros sólidos) impedindo que se 
acumule nas tubulações provocando 
entupimento e dificulte o processo de 
tratamento do fluido. 

Em seguida, é conduzido por uma 
tubulação até o tanque (caixa d’água - 
jardim filtrante) preenchido de meios 
filtrantes e introduzido plantas 
aquáticas (bioindicadoras) que têm a 
função de absorver o excesso de 
nutrientes e poluentes além de conter 
as partículas sólidas drenado das águas 
cinza da pia, chuveiro e lavagem de 
roupa da unidade sanitária. 

Por último passa pela tubulação com
inclinação, sendo canalizado para um
sumidouro para não haver retorno,
podendo estravar para o biodigestor
quando estiver em excesso. Nas águas
cinzas contém produtos químicos e
sabão, gorduras, fibras, água, cabelos,
matéria orgânico e nesse sistema
ocorre a remoção de poluentes, tanto
por ação biológica quanto física.

Volume estimado: 120 litros/dia x 2 dias 
(estimativa de uso) x 4 pessoas 
(residentes) / 1 caixa d’água de 500 
litros (prevendo entrada e saída).

ÁGUA DA CHUVA

O sistema possui o telhado de material 
reciclado que faz a orientação para 
captação da água da chuva que 
converge até a calha o qual passa para 
o reservatório (cisterna vertical), é 
desinfectada (cloração) e filtrada 
(porosidade) para ser utilizada no 
abastecimento em diversas finalidades 
(chuveiro, lavatório, máquina de lavar 
roupa, tanque de lavar roupa), além da 
saída de escape para limpeza da caixa 
d’água. A cobertura terá um papel 
fundamental na US8, pois unimos à 
solução estética formal a função de 
captar água da chuva, posto que 
decidimos por tirar proveito do ciclo da 
natureza de promover uma 
precipitação continuada no estado 
durante todo o ano.

ÁGUAS SUJAS

O Sistema de tratamento de efluentes 
conta com um Biodigestor que trata o 
efluente por um processo anaeróbio  
que transforma a matéria orgânica em 
Biogás, Lodo estabilizado esgoto 
tratado. 

O lodo é expulso, encaminhado para o 
leito de secagem onde fica depositado, 
e pode ser utilizado como adubo 
posteriormente, após aplicação de cal 
virgem. O lodo pode ainda ser 
removido do leito de secagem por um 
caminhão limpa fossa que levará para 
um aterro sanitário. O gás produzido é 
liberado por uma tubulação 
(suspiro/chaminé) que deve ficar na 
altura da coberta, e permitir a 
constante evacuação do gás.

Volume estimado: 500 litros
(4 pessoas).

- O banho deve ser rápido ao higienizar o 

corpo, tendo a consciência da importância 

do racionamento da água. A economia é 

maior se no ensaboar fechar o registro. 

- Prezar pelo sabão neutro, pois a indústria 

de cosméticos e de produtos higienizantes 

em sua maioria possuem componentes 

químicos que provocam alterações 

ambientais.

- Não colocar resíduos sólidos no vaso para 

descarga como frauda, papel higiênico.

Um dos objetivos quanto à Política Nacional de Recursos Hídricos. Segundo a Lei nº 

9.433/97, também conhecida como Lei das Águas é incentivar e promover a captação, a 

preservação e o aproveitamento de águas pluviais visando o uso múltiplo da água 

poupando a agressão ao meio ambiente e desenvolvimento da sustentabilidade.
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