
Cisterna 240L
Armazenamento de águas pluviais captadas na cobertura.
Contém filtro auto limpante, separador da primeira água da chuva, redutor de 
turbulência, torneira de 1/2 de ferro, flange 1/2 e ladrão em PVC.
Manutenção preventiva conforme NBR 15527:2007
Uso da água: limpeza da casa, lavagem de carro e calçadas, rega de jardim, descarga 
manual da bacia sanitária ou para lavagem de roupa, se instalado tratamento prévio 
com cloro.

Caixa de Inspeção 50x50cm
Inspeção do esgoto sanitário.

Biodigestor 600L
Tratamento de esgoto com funcionamento de um reator anaeróbio de fluxo 
ascendente e extrator de lodo. 
Instalação e Manutenção preventiva conforme manual do produto.

Caixa de Secagem 60x60cm
Secagem do lodo estabilizado extraído do biodigestor.
Seguir orientações de manutenção previstas no manual do biodigestor
O fundo deve ser permeável com cobertura de terra ou brita.
Matéria orgânica pode ser usada para adubagem de jardins e hortas

Decantador 400L
Tratamento das aguas cinzas
(provenientes do lavatório, chuveiro, máquina 
de lavar e tanque)
Manutenção: remoção do lodo a cada 10 anos.

Segundo 
reservatório

Registro para 
alternar uso das 
águas na bacia 
sanitária caso 
necessário

Substituição da caixa 
misturadora por uma 
bomba centrífuga

Obs.: há a necessidade manutenção 
extra e adição de cloro a cada 3 dias.

Efluente do biodigestor vai direto 
para a leito de evapotranspiração 

e infiltração

Caixa Misturadora
Recebe águas tratadas 
provenientes do biodigestor e do 
decantador e as direciona para 
a vala de evapotranspiração e 
sistema de infiltração.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração
Recebe águas tratadas provenientes da caixa misturadora.

O formato da vala pode ser adaptado ao espaço disponível e tipo do 
terreno, respeitando a área indicada no memorial de cálculo. 

Na falta de espaço indivudal, pode ser construída em uma área coletiva 
da comunidade, incentivando a criação de espaços verdes de uso 

público.

Infiltração
tubulação perfurada para permitir a 

infiltração no solo.

Materialidade
Drywall revestido em placas cimentícias sistema acquapanel ou similar, 

reboco simples e pintura (externo) e placas de gesso resistentes à 
umidade “chapa verde” com revestimento cerâmico (interno).

Elétrica
O quadro de distribuição está posicionado no interior do setor 
adjacente à casa, garantindo proximidade ao equipamento mais 
exigente (chuveiro) mas tendo acesso livre. A rede está distribuída 
em dois circuítos, um para chuveiro e outro para luz e tomadas.

Cobertura
Telha sanduíche 

SISTEMA DE TRATAMENTO ÁGUAS ESCURAS

SISTEMA DE TRATAMENTO 
ÁGUAS CINZAS

OPÇÃO REUSO ÁGUAS CINZAS

Caixa d’água 500L
Armazenamento de água potável.

Manutenção preventiva conforme ABNT NBR 5626:2020.

QD
chuveiro elétrico
tomada
interruptor
pto. luz parede
pto. luz teto

Possibilidades de formatos de vala

diagrama elétrico sem escala


