
ETE HIPERCOMPACTA 
HORIZONTAL 

ECOFIBER



 VANTAGENS PRFV

Ÿ Alta resistência química e mecânica, proporcionando 
maior durabilidade;

Ÿ Leveza dos equipamentos, facilitando e reduzindo custos 
com transporte e instalação;

Ÿ Curto prazo de fabricação e implantação;
Ÿ Concepção modular e cambiável, permitindo arranjos 

econômicos e a execução das obras em etapas;
Ÿ Cinco anos de garantia integral nos itens em PRFV.

 VANTAGENS ECOFIBER

Ÿ ETE hipercompacta, reunindo tratamento primário e 
secundário em um único equipamento;

Ÿ Menor área requerida para instalação;
Ÿ Pode ser instalado sob a superfície do solo (bacia de 

contenção), em jardins, playgrounds e outras, com 
circulação apenas de pessoas, otimizando a área do 
empreendimento, além de dispensar custos com 
elevatórias;

Ÿ Simplicidade operacional;
Ÿ Não consome energia elétrica;
Ÿ Baixo custo de manutenção;
Ÿ Efluente com baixo teor de sólidos, preservando os 

dispositivos de infiltração no solo.

O esgoto chega ao ECOFIBER pela parte superior, entrando 
primeiro no decanto-digestor, onde há um tê prolongador, que 
direciona o afluente ao fundo. Nessa câmara, os sólidos 
decantam formando uma camada de lodo, que é estabilizada 
pela ação dos microrganismos anaeróbios. Ao seguir um 
fluxo ascendente, o esgoto é depurado, propiciando a 
remoção da matéria orgânica. Atingindo o nível de saída do 
decanto-digestor, o efluente é conduzido ao polimento no 
filtro.

No interior do filtro anaeróbio, à semelhança da primeira 
câmara, o esgoto é direcionado por um tê, que se prolonga até 
a base, onde existe um fundo falso. Nele há uma placa com 
furação distribuída homogeneamente, para que o fluxo atinja 
toda a área superficial do filtro. Passando por ela, o efluente 
percola o meio suporte, o que melhora seu contato com a 
biomassa. Além disso, o leito filtrante também age como 
barreira física, evitando que os sólidos sejam carreados para 
fora do sistema. Para garantir a altura e impedir a perda do 
material, o leito é confinado no topo por placa perfurada. Após 
ela, o esgoto tratado atinge a saída, na parte superior do filtro, 
e segue para o destino final.

A manutenção do ECOFIBER é muito simples, resumindo-se 
ao esgotamento semestral ou anual do lodo excedente 
(dependendo da produção), cujo procedimento é detalhado 
no manual de operação da ETE. Na superfície de cada uma 
das câmaras existe uma tampa para inspeção e limpeza. 

Vale ressaltar que, se tratando de empreendimentos coletivos, 
é essencial a existência de unidades para remoção de gordura, 
sólidos grosseiros e areia, com dimensões compatíveis com a 
vazão do sistema. Esses dispositivos também são fornecidos 
pela a&e Equipamentos e Serviços Ltda.
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