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Recomendado -Ir para
reservatório de águas
cinzas para alimentar
a descarga

Interligar ramal
da caixa de gorduras

Instalar
 válvula
 de retenção

Ladrão/Parte
 descartada
vai para valas
 de infiltração

Cloro+Bomba

5.  Caixa c/bomba submersa
     e cloro p/ captação e
     correção de águas cinzas
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1.  Fossa séptica

2.  Filtro anaeróbio
3.  Wetland construída

4.  Vala de Infiltração

Legenda :
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6.  Caixa de Inspensão

7.  Caixa de Distribuição

7

7

Gás sobe

5

(Brita)

(raizes +
solo filtrante)

(Brita)

(Carvão Ativado)

Ladrão/Saída
água tratada

(Terra)

Cap de PVC
       para
manutenção

Camada de Substrato e Vegetação
para impedir proliferação de "odores"
e risco de contato com solo contaminado.

Vem  do Filtro Anaeróbio

Pedras ou sacos de areia
 para prender as bordas e
fazer acabamento

Fundo Revestido com Lona Plástica para
Impermeabilização sob camada de 2 cm de
areia ou bidim

Solo Compactado

Tubulação perfurada
de águas Cinzas

Projeção

(Macrófitas da região)

(Aguapés)

1º Trecho reduz
 de 90 a 95%
do DBO

2º Trecho
Reduz de 95a 99%
do DBO

 Sucção e
cloração
para reúso

Septos para controlar
o percurso

Ventilação

Esgoto Secundário-
Vindo da caixa de gordura

Esgoto Primário-Vindo
do Vaso Sanitário

Aguas Cinzas-Vindo dos
 lavabos

Aguas tratadas

Fonte :Autor

O presente protótipo foi desenvolvido, inicialmente para atender um núcleo familiarde 7 pessoas,O presente protótipo foi desenvolvido, inicialmente para atender um núcleo familiarde 7 pessoas,O presente protótipo foi desenvolvido, inicialmente para atender um núcleo familiarde 7 pessoas,O presente protótipo foi desenvolvido, inicialmente para atender um núcleo familiarde 7 pessoas,
podendo também atender a dois núcleos menores de famílias que costumam dividir um lote.podendo também atender a dois núcleos menores de famílias que costumam dividir um lote.podendo também atender a dois núcleos menores de famílias que costumam dividir um lote.podendo também atender a dois núcleos menores de famílias que costumam dividir um lote.

Com foco na autoconstrução, a simplicidade virou prioridade.Os princípios formais são formasCom foco na autoconstrução, a simplicidade virou prioridade.Os princípios formais são formasCom foco na autoconstrução, a simplicidade virou prioridade.Os princípios formais são formasCom foco na autoconstrução, a simplicidade virou prioridade.Os princípios formais são formas
geométricas básicas, auto sugestivas que estimulem os moradores a investirem no sistema dageométricas básicas, auto sugestivas que estimulem os moradores a investirem no sistema dageométricas básicas, auto sugestivas que estimulem os moradores a investirem no sistema dageométricas básicas, auto sugestivas que estimulem os moradores a investirem no sistema da
auto gestão de suas construções.auto gestão de suas construções.auto gestão de suas construções.auto gestão de suas construções.

A simplicidade formal, também proporciona como vantagem, uma alta adaptabilidade a diversosA simplicidade formal, também proporciona como vantagem, uma alta adaptabilidade a diversosA simplicidade formal, também proporciona como vantagem, uma alta adaptabilidade a diversosA simplicidade formal, também proporciona como vantagem, uma alta adaptabilidade a diversos
sistemas construtivos que podem ser indicados conforme a disponibilidade do local e de recursossistemas construtivos que podem ser indicados conforme a disponibilidade do local e de recursossistemas construtivos que podem ser indicados conforme a disponibilidade do local e de recursossistemas construtivos que podem ser indicados conforme a disponibilidade do local e de recursos
individuais dos moradores.individuais dos moradores.individuais dos moradores.individuais dos moradores.

As envoltórias serão em Alvenaria estrutural em blocos de concreto aparentes preenchidas comAs envoltórias serão em Alvenaria estrutural em blocos de concreto aparentes preenchidas comAs envoltórias serão em Alvenaria estrutural em blocos de concreto aparentes preenchidas comAs envoltórias serão em Alvenaria estrutural em blocos de concreto aparentes preenchidas com
terra,cimento e restos de entulho de obra a fim de utilizar o recurso da ’massa térmica’ comoterra,cimento e restos de entulho de obra a fim de utilizar o recurso da ’massa térmica’ comoterra,cimento e restos de entulho de obra a fim de utilizar o recurso da ’massa térmica’ comoterra,cimento e restos de entulho de obra a fim de utilizar o recurso da ’massa térmica’ como
estratégia bioclimática para aquecimento.estratégia bioclimática para aquecimento.estratégia bioclimática para aquecimento.estratégia bioclimática para aquecimento.

Para as esquadrias foram indicadas duas janelas envidraçadas com abertura controlável, permitindoPara as esquadrias foram indicadas duas janelas envidraçadas com abertura controlável, permitindoPara as esquadrias foram indicadas duas janelas envidraçadas com abertura controlável, permitindoPara as esquadrias foram indicadas duas janelas envidraçadas com abertura controlável, permitindo
ventilação cruzada nos períodos quentes e retenção de calor nos períodos frios. Sua posição deveventilação cruzada nos períodos quentes e retenção de calor nos períodos frios. Sua posição deveventilação cruzada nos períodos quentes e retenção de calor nos períodos frios. Sua posição deveventilação cruzada nos períodos quentes e retenção de calor nos períodos frios. Sua posição deve
ser alterada de acordo com a implantação.ser alterada de acordo com a implantação.ser alterada de acordo com a implantação.ser alterada de acordo com a implantação.

A vantagem do sistema construtivo escolhido, além da eficiência térmica aceitável, é reduzir custosA vantagem do sistema construtivo escolhido, além da eficiência térmica aceitável, é reduzir custosA vantagem do sistema construtivo escolhido, além da eficiência térmica aceitável, é reduzir custosA vantagem do sistema construtivo escolhido, além da eficiência térmica aceitável, é reduzir custos
com formas, revestimentos, emboços, argamassas e esperdícios. Outro critério foi a escolha de produtoscom formas, revestimentos, emboços, argamassas e esperdícios. Outro critério foi a escolha de produtoscom formas, revestimentos, emboços, argamassas e esperdícios. Outro critério foi a escolha de produtoscom formas, revestimentos, emboços, argamassas e esperdícios. Outro critério foi a escolha de produtos
que já se encontrem no mercado a preço acessível, para incentivar a autonomia no gerencionamentoque já se encontrem no mercado a preço acessível, para incentivar a autonomia no gerencionamentoque já se encontrem no mercado a preço acessível, para incentivar a autonomia no gerencionamentoque já se encontrem no mercado a preço acessível, para incentivar a autonomia no gerencionamento
da própria obra.da própria obra.da própria obra.da própria obra.

Composições com produtos ecológicos fornecidos no mercado, ainda não possuem  preço  competitivo,Composições com produtos ecológicos fornecidos no mercado, ainda não possuem  preço  competitivo,Composições com produtos ecológicos fornecidos no mercado, ainda não possuem  preço  competitivo,Composições com produtos ecológicos fornecidos no mercado, ainda não possuem  preço  competitivo,
que facilmente poderiam ser resolvidos com subsídios do governo com o foco na sustentabilidade.que facilmente poderiam ser resolvidos com subsídios do governo com o foco na sustentabilidade.que facilmente poderiam ser resolvidos com subsídios do governo com o foco na sustentabilidade.que facilmente poderiam ser resolvidos com subsídios do governo com o foco na sustentabilidade.

Essas soluções devem ser apresentados aos moradores, como alternativa, apresentando seus benefíciosEssas soluções devem ser apresentados aos moradores, como alternativa, apresentando seus benefíciosEssas soluções devem ser apresentados aos moradores, como alternativa, apresentando seus benefíciosEssas soluções devem ser apresentados aos moradores, como alternativa, apresentando seus benefícios
ambientais, porém devem ser explicitados seu impacto no valor da obra.ambientais, porém devem ser explicitados seu impacto no valor da obra.ambientais, porém devem ser explicitados seu impacto no valor da obra.ambientais, porém devem ser explicitados seu impacto no valor da obra.

Desse modo, essa situação exigirá que o sistema efetue altas reduções de BDO,Desse modo, essa situação exigirá que o sistema efetue altas reduções de BDO,Desse modo, essa situação exigirá que o sistema efetue altas reduções de BDO,Desse modo, essa situação exigirá que o sistema efetue altas reduções de BDO,
possibilitando que  ao término do percurso, a água captada possa também serpossibilitando que  ao término do percurso, a água captada possa também serpossibilitando que  ao término do percurso, a água captada possa também serpossibilitando que  ao término do percurso, a água captada possa também ser
reutilizada para consumo, e somente o excesso seja destinado ao descarte.Nessereutilizada para consumo, e somente o excesso seja destinado ao descarte.Nessereutilizada para consumo, e somente o excesso seja destinado ao descarte.Nessereutilizada para consumo, e somente o excesso seja destinado ao descarte.Nesse
protótipo será dado prioridade as descargas, por representar volume significativoprotótipo será dado prioridade as descargas, por representar volume significativoprotótipo será dado prioridade as descargas, por representar volume significativoprotótipo será dado prioridade as descargas, por representar volume significativo
e menos riscos ao sistema caso haja alguma falha temporária por má execuçãoe menos riscos ao sistema caso haja alguma falha temporária por má execuçãoe menos riscos ao sistema caso haja alguma falha temporária por má execuçãoe menos riscos ao sistema caso haja alguma falha temporária por má execução
e gerenciamento do mesmo.e gerenciamento do mesmo.e gerenciamento do mesmo.e gerenciamento do mesmo.

Apesar de a primeira vista, o uso de alguns desses sistemasApesar de a primeira vista, o uso de alguns desses sistemasApesar de a primeira vista, o uso de alguns desses sistemasApesar de a primeira vista, o uso de alguns desses sistemas
    (do mercado) terem um impacto mais positivo no meio    (do mercado) terem um impacto mais positivo no meio    (do mercado) terem um impacto mais positivo no meio    (do mercado) terem um impacto mais positivo no meio
         ambiente, seus custos e dificuldades de acesso,         ambiente, seus custos e dificuldades de acesso,         ambiente, seus custos e dificuldades de acesso,         ambiente, seus custos e dificuldades de acesso,
            podem  retardar um processo que também tem            podem  retardar um processo que também tem            podem  retardar um processo que também tem            podem  retardar um processo que também tem
                   impacto ambiental,além de causar riscos á                   impacto ambiental,além de causar riscos á                   impacto ambiental,além de causar riscos á                   impacto ambiental,além de causar riscos á
                          saúde das pessoas.Por isso não                          saúde das pessoas.Por isso não                          saúde das pessoas.Por isso não                          saúde das pessoas.Por isso não
                               foi a alternativa adotada                               foi a alternativa adotada                               foi a alternativa adotada                               foi a alternativa adotada
                                   inicialmente, apesar do                                   inicialmente, apesar do                                   inicialmente, apesar do                                   inicialmente, apesar do
                                       reconhecimento da sua                                       reconhecimento da sua                                       reconhecimento da sua                                       reconhecimento da sua
                                           importância.                                           importância.                                           importância.                                           importância.

Diagrama de Implantação e Tratamento das águasDiagrama de Implantação e Tratamento das águasDiagrama de Implantação e Tratamento das águasDiagrama de Implantação e Tratamento das águas

PROTÓTIPO UNIDADE SANITÁRIAPROTÓTIPO UNIDADE SANITÁRIAPROTÓTIPO UNIDADE SANITÁRIAPROTÓTIPO UNIDADE SANITÁRIA

seção típica da wetland conjugadaseção típica da wetland conjugadaseção típica da wetland conjugadaseção típica da wetland conjugada

 Própria
para reuso

Mais útil

Restrições para uso
de Sumidouro

1º opção quando há tempo
e disposição dos moradores

Escolha deste contexto
por permetir maior agilidade
em uma situação considerada
emergencial

O Sistema de esgotamento, tratamento e destinação das águas será composto por Fossa Séptica, FiltroO Sistema de esgotamento, tratamento e destinação das águas será composto por Fossa Séptica, FiltroO Sistema de esgotamento, tratamento e destinação das águas será composto por Fossa Séptica, FiltroO Sistema de esgotamento, tratamento e destinação das águas será composto por Fossa Séptica, Filtro
Anaeróbio, Wetland Construída e Valas de Infiltração.Anaeróbio, Wetland Construída e Valas de Infiltração.Anaeróbio, Wetland Construída e Valas de Infiltração.Anaeróbio, Wetland Construída e Valas de Infiltração.

O ambiente simulado propicia a solução de um sistema que demanda maior qualidade no tratamento da água paraO ambiente simulado propicia a solução de um sistema que demanda maior qualidade no tratamento da água paraO ambiente simulado propicia a solução de um sistema que demanda maior qualidade no tratamento da água paraO ambiente simulado propicia a solução de um sistema que demanda maior qualidade no tratamento da água para
evitar os riscos causados ao contato humano na proliferação de doenças e contaminação do solo.evitar os riscos causados ao contato humano na proliferação de doenças e contaminação do solo.evitar os riscos causados ao contato humano na proliferação de doenças e contaminação do solo.evitar os riscos causados ao contato humano na proliferação de doenças e contaminação do solo.

VistasVistasVistasVistas


