MANUAL DE INSTALAÇÃO

SUSTENTÁVEL POR NATUREZA

APRESENTAÇÃO

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO
CAIXA GRADEADA

SISTEMA ECOFOSSA®
A Ecofossa® é um sistema
biológico autônomo de tratamento
de esgoto que não utiliza energia
elétrica ou qualquer produto
químico adicional.
Por meio da ação das bactérias
anaeróbias, presentes no esgoto, a
matéria orgânica é digerida e os
sólidos são liquefeitos, com
eficiência acima de 80%, apenas
com o Reator e acima de 95% com o
uso adicional do Filtro Anaerábio.
Como resultado do tratamento, a
Ecofossa® libera um efluente
bastante clarificado, livre de patógenos, rico em nutrientes e com baixo
teor de matéria orgânica, ideal para
incorporação ao solo.

Ecofossa® possui 3 modelos
básicos residenciais individuais:
ECO 700 L - 4 usuários
ECO 1000 L - 6 usuários
ECO 1300 L - 10 usuários
Para volumes maiores, consulte
nosso site www.ecofossa.com.br.
GARANTIA
A garantia padrão dos equipamentos
contra defeitos de
fabricação é de 2 anos.
Não estarão cobertos pela garantia
os problemas causados por procedimentos de instalação, uso e
manutenção fora dos padrões
estabelecidos neste manual.

ECOLOGIA, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE
ATITUDE ECOLÓGICA

SAÚDE

Todos os dias no Brasil, mais de 10
bilhões de litros de esgoto in natura
são despejados no meio ambiente.

As doenças causadas pela falta de
saneamento são responsáveis por
65% das internações no SUS,
matando a cada dia 7 crianças com
idades entre 1 e 5 anos. (FUNASA,
2009)

Para modificar esta realidade não
basta apenas o discurso, é preciso
atitude.
O Grupo Porto Ambiental se orgulha
por contribuir para a preservação do
meio ambiente e a natureza
agredece por você fazer parte deste
movimento.
Promova, divulgue, incentive e
cultive a atitude ecológica.

O tratamento do esgoto pela
Ecofossa® contribui para a prevenção da contaminação pelo contato
com os microrganismos presentes
no intestino, os quais são causadores
de diversas doenças.
O melhor remédio é a prevenção.

SUSTENTABILIDADE
De acordo com o Banco Mundial,
mais de um bilhão e meio de pessoas
não têm acesso a água de qualidade,
nos dias atuais.
O sistema Ecofossa® permite o
reuso do efluente tratado em certas

condições,
promovendo
uma
relação sustentável com este recurso
natural tão escasso.
Consulte o representante de sua
região e informe-se sobre qual o
melhor projeto para a sua realidade.

REATOR ANAERÓBIO + VALA DE INFILTRAÇÃO

1 - Mantenha as grades em boas
condições, limpas e desobstruidas.
2 - Durante a limpeza não utilize as
mãos, mesmo com luvas.
Utilize uma ferramenta, como as de
jardim por exemplo.

3 - Evite lançar na rede de esgoto
materiais como fraudas, absorventes, preservativos, plásticos. Os
Materiais
inorgânicos
causam
obstrução das grades e aumentam a
frequência das operações de
limpeza.

REATOR ANAERÓBIO e FILTRO ANAERÓBIO
1 - Mantenha as caixas de passagem,
gordura, sabão e gradeada limpas e
desobstruídas.

8 - Evite a sobrecarga de peso sobre a
superfície do local da instalação do
Reator e/ou Filtro.

2 - Evite lançar materiais inorgânicos
na rede de esgoto, além de
obstruirem os dutos, reduzem a
eficiência do sistema.

9 - Em caso de obstrução do sistema,
utilize materiais flexíveis na
tubulação próxima ao Reator ou
Filtro, para evitar danos na estrutura
do equipamento.

3 - O lançamento na rede de grande
quantidade de gordura e/ ou
produtos químicos reduz a eficiência
da biodigestão.
4 - Os ralos e pias devem ser
sifonados para evitar o retorno de
eventuais gases pela tubulação.
5 - Mantenha o duto central de
inspeção sempre acessível e
protegido com o Cap.
6 - Caso tenha instalado suspiro,
mantenha o duto desobtruído e
sempre acima do pé direito.
7 - Respeite a carga volumétrica
compatível com o modelo e a
capacidade do Reator e/ou Filtro.

10 - Em situações extremas ou após
longo período de uso, poderá ser
necessário realizar a limpeza por
sucção (Limpa-Fossa). Neste caso
utilize o duto central do Reator ou
Filtro, ficando atento para que
durante a operação a mangueira não
se prenda pelo empuxo ao fundo do
equipamento podendo causar
trincas e rachaduras.
Recomenda-se a cada ciclo de 1
ano a aplicação de uma dose de
biorremediador enzimático na
rede, como forma de manutenção preventiva.

Não conecte à rede nenhuma tubulação de águas pluviais ou de
qualquer outra fonte diferente do esgoto doméstico.
SUMIDOURO e VALA DE INFILTRAÇÃO
1 - Não descarte qualquer outro
efluente que não o da Ecofossa no
Sumidouro ou na Vala.

3 - Evite a sobrecarga de peso sobre a
superfície do local da instalação do
Sumidouro.

2 - Evite o descarte ou a concentração de águas pluviais, de limpeza ou
irrigação na área do Sumidouro.

4 - Mantenha o duto de inspeção
sempre acessível e protegido com o
Cap na extremidade.

REATOR ANAERÓBIO + SUMIDOURO

Passo 5

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

Estando a Ecofossa® assentada
e nivelada na base, siga atentamente as seguintes instruções:

REATOR ANAERÓBIO
Passo 1
Verifique se a rede de esgoto
existente esta de acordo com a
figura ao lado.

Banheiro

Cozinha

Lavanderia

Caixa
inspeção

Caixa
Gordura

Caixa
Sabão

Os ramais dos banheiros, da
cozinha e da lavanderia, devem
ser separados e devem passar
pelas caixas de inspeção, de
gordura (obrigatória) e de sabão
respectivamente, ou, quando
for o caso, atender a alguma
legislação municipal específica.

Caixa
Passagem
Caixa
Gradeada

Casa
100mm

Passo 3
Caso esteja prevista no projeto,
instale a caixa gradeada antes
do duto de entrada da
Ecofossa® para reter eventuais
materiais inorgânicos lançados
na rede.

Faça a escavação do poço
obedecendo às medidas de
diâmetro e profundidade do
modelo de seu equipamento, e
fique atento ao posicionamento
dos dutos de entrada e saída.
Para assentar a Ecofossa®, faça
uma base nivelada de acordo
com o projeto. Em solos instáveis
utilize uma base de concreto tipo
contrapiso, demais casos faça
apenas uma compactação tipo
solo-cimento.

IMPORTANTE
O preenchimento dos vãos com terra deverá ser feito sem a
utilização de qualquer tipo de compactador e somente com a
da Ecofossa® totalmente preenchida com água.

Caixa
Gradeada

A Ecofossa® apresenta em sua
parte superior um ponto de
inspeção para eventual necessidade de limpeza e para saída de
gases formados na biodigestão.
É imprescindível que este ponto
permaneça acima do nível da I - Instale um “T” com saída de 40
mm e conecte a uma coluna de
superfície.

100mm

Observe a distância mínima entre a Caixa Gradeada e o duto de
entrada da Ecofossa®, conforme o projeto.

Passo 4

II - Cubra as laterais e a superfície com terra, sem pedras, para
evitar danos ao equipamento.

Passo 6

Passo 2
Verifique se há na rede de
esgoto o caimento mínimo
necessário de 3% a 5%.

I - Preencha a Ecofossa® com
água pela tubulação de entrada
até transbordar pela tubulação
de saída;

ventilação para a saída do gás;

Caso a Ecofossa® esteja a uma
profundidade que recubra o
ponto de inspeção, será
necessária a utilização de um
alongador.
Quando for o caso, o duto de
inspeção poderá ser utilizado
como suspiro e de duas maneiras diferentes. Veja ao lado.

II - Instale um tubo de 100 mm,
alongando o suspiro até a altura
do pé direito do imóvel para a
saída do gás.

Passo 7
Instale uma caixa de passagem
após o duto de saída da
Ecofossa®, para eventuais
inspeções e análises do efluente
tratado.

100mm

Caixa
Passagem

O Reator Anaeróbio Ecofossa® está instalado. Agora observe seu
projeto quanto a opção de infiltração. Siga os passos 8 e 9 para
instalar o Sumidouro, caso a opção seja pela Vala de Infiltração siga
os passos de 10 a 14.

Passo 11
Faça a escavação da vala,
obedecendo às medidas de
largura, cumprimeto e profundidade definidas no projeto.

Passo 8
Faça a escavação no solo,
obedecendo às medidas de
diâmetro
e
profundidade
definidas no projeto para
instalação
do
sumidouro
destinado a infiltração do
efluente tratado.

Mantenha o fundo nivelado,
para que o efluente se espalhe
por toda a área de infiltração de
maneira uniforme.

A profundidade da vala deve ser
considerada partir do duto de
entrada do efluente.
100mm
80 cm

SUMIDOURO

A figura acima mostra como determinar uma profundidade de 80cm.

Passo 12

As dimensões do poço são
determinadas pelo coeficiente
de infiltração do solo, obtido por
meio de teste de percolação
realizado no local da instalação.

Preencha toda a Vala de Infiltração com Brita nº 02 ou nº 03, ou
ainda com Pedra Marroada, até
a altura limite do duto de
entrada do efleunte.

Passo 9

Passo 13

Preencha o poço escavado com
Brita nº 02 ou nº 03, ou ainda
com Pedra Marroada, até a
altura de 50 cm.

Conecte ao duto de entrada do
efluente um tubo de 100mm
com furos de 8mm nas partes,
superior, inferior e laterais
intercalados a cada 5 cm.

Instale o Sumidouro Ecofossa®
de forma a ficar centralizado e
preencha aproximadamente 20
cm nas laterais também com
Brita ou Pedra Marroada de
maneira a favorecer a infiltração.

Na extremidade oposta conecte
um “T” direcionando um tubo

Cubra a brita na parte superior
com uma manta geotêxtil
(Bidim) e recubra com terra, sem
o uso de compactador.

Mantenha o duto de inspeção
acessível na superfície.

Em seguida, cubra a área com
uma manta geotêxtil (Bidim)

Passo 10
Caso o projeto especifique mais
de uma Vala de Infiltração,
instale a caixa de alternância
após o duto de saída da
Ecofossa®.

100mm

Na parte inferior do “T” conecte
um tubo perfurado, com Cap na
ponta, voltado para o interior da
vala, como na figura abaixo.

Passo 14
Preencha a parte acima do tubo
perfurado, com 10 a 15 cm de
Brita.

VALA DE INFILTRAÇÃO

para a superfície, com Cap na
ponta, criando um ponto de
inspeção e ventilação.

para impedir que a terra entre
em contato com a Brita.
Aplicada a manta, recubra a Vala
de Infiltração com terra, de
maneira uniforme.

A caixa de alternância permite
que o efluente alterne naturalmente entre duas ou mais valas
de infiltração, evitando a saturação do do solo.

Caixa
Alternância

100mm
100mm

Vala de Infiltração 1
Vala de Infiltração 2

Pronto, o sistema Ecofossa® está instalado. Observe os cuidados
com o uso e a manutenção. Em caso de problemas no funcionamento, acione o suporte técnico autorizado de sua região.

Ecofossa Brasil
CA 01, Conjunto A, Bloco A, Sala 164
Centro Comercial Deck Norte
Lago Norte, Brasília-DF, CEP 71503-501
Tel.: +55 61 3202.7077
E-mail: atendimento@ecofossa.com

www.ecofossa.com

