
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA  

A proposta busca combinar eficiência hidrossanitária e otimização do espaço. Organizamos os equipamentos 

de modo a manter a menor área construída possível e facilitar a conexão com edificações preexistentes 

independentemente de sua materialidade e configuração espacial. Através da sobreposição dos sistemas e do 

aproveitamento comum dos elementos de composição a proposta torna-se enxuta e flexível, sua pré-

fabricação em elementos leves possibilita a sua instalação em espaços reduzidos e de difícil acesso. 

 

Os módulos foram planejados para serem transportados em uma caçamba de caminhonete comum e carregado 

por 3 pessoas, facilitando o acesso às diferentes configurações topográficas e espaciais dos locais de 

implantação e evitando dependência de transportadoras especializadas, simplificando o planejamento logístico, 

evitando custos indiretos e facilitando a ampliação de sua rede de distribuição. O componente principal da 

unidade sanitária se divide em duas partes para favorecer o transporte, os elementos adjacentes são instalados 

in loco com instrumentos simples e instruções básicas. 

 

Os elementos em alvenaria do sistema de esgoto servem simultaneamente para realizar o tratamento das 

águas e sustentar a estrutura, comportando-se como uma fundação. Elementos de concreto pré-moldado são 

opcionais e podem ser usados para nivelar o módulo anexo às casas nas situações em que houver 

necessidade de incremento de altura do sistema. O módulo principal é estruturado pelo sistema drywall e 

revestido em placas cimentícias sistema acquapanel ou similar, reboco simples e pintura, que confere leveza 

e facilidade de transporte e instalação. A cobertura é composta por telha sanduíche que proporciona conforto 

térmico e durabilidade. 

 

O tratamento primário do esgoto sanitário é definido pela separação das águas cinzas e escuras. As águas 

escuras são encaminhadas para um biodigestor, com o funcionamento de um reator anaeróbio de fluxo 

ascendente e extrator de lodo, que dispensa uso de caminhão limpa-fossa. O lodo gerado, em quantidade 

consideravelmente reduzida quando tratada apenas a parcela de águas escuras, é então depositado em uma 

caixa de secagem e pode ser usado para adubagem. As águas cinzas têm como tratamento primário o uso de 

decantador. O efluente de cada sistema primário segue para uma caixa de mistura, a partir da qual, as águas 

seguem para o tratamento final em um sistema de leito de evapotranspiração e infiltração, que pode ser 

adaptado às diversas condições do terreno e disponibilidade de espaço, tendo como referência a área 

apresentada no memorial de cálculo. Objetivando o reuso da água pluvial para fins não potáveis, essa é 

coletada pelas calhas dispostas no centro do módulo, e depositada em uma cisterna com filtro e descarte das 

primeiras águas, podendo ser usada para atividades como limpeza da casa, lavagem de carro e calçadas e 

rega de jardim. 

 

Previmos também uma opção secundária com adaptação do sistema para reuso das águas cinzas, que prevê 

um aumento de aproximadamente 8% nos custos iniciais, porém promove uma economia de até 30% no uso 

de água para o usuário final. Esse sistema funciona com o bombeamento da água cinza tratada saindo da caixa 

decantadora para um segundo reservatório superior, e pode ser usada na descarga da bacia sanitária. O 

reaproveitamento resulta no descarte apenas do esgoto das águas escuras e reduz a área da vala de 

evapotranspiração e do sistema de infiltração, o que otimiza o módulo e o torna ainda mais adaptável a 

espaços reduzidos. 


