
Estação de Tratamento Anaeróbico de
Efluentes Domésticos para Residências e Industrias

Eficiência comprovada

ESTAEDI

Ajudando a cuidar
da saúde do planeta
e de sua família.
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Acquavitalle Indústria de Artefatos de Fibra Ltda.
Fone/Fax: 45 3577 1198

BR 277 n0 9490 - Km 721,5 - Bairro Pq. Três Fronteiras
Foz do Iguaçu - PR

www.acquavitalle.com.br
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Estação de Tratamento Anaeróbico de
Efluentes Domésticos para Residências e Industrias

ESTAEDI

O que  é  ESTAEDI?
ESTAEDI - da Acquavitalle é composta por três tanques, sendo um tanque primário 
séptico, um filtro anaeróbio de fluxo ascendente e um sumidouro. O filtro anaeróbio já vem 
de fábrica com o elemento filtrante. Os equipamentos são fabricados dentro das normas 
ABNT, sendo a NBR 7229/93 para os tanques primários de decantação e a NBR 13969/97 
para a unidade de tratamento secundária (filtro anaeróbico).

Aplicação: Residências, Condomínios, Alojamentos, Canteiro de Obras, Restaurantes, 
Bares e Lanchonetes, Pousadas, Hotéis, Sítios e Fazendas, Indústrias, Parques, etc.
A ESTAEDI é fabricada em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro), processo 
Spray-up, com reforço de barra chata.

Fossa Séptica Filtro Biológico Sumidouro

Vantagens ESTAEDI
em Fibra de Vidro:

Não sofrem reações corrosivas do esgoto e rachaduras ou fissuras que causam infiltrações 
ou vazamentos ocasionados por raízes ou movimentação do solo após alguns anos de 
operação. (Ocorrência em sistemas com tanques em concreto ou bloco de cimento cheio);
Fácil instalação, sem uso de máquinas ou equipamentos;
Sistema modulado;
Permite aumento da capacidade;
Operação por desnível, sem uso de elevatórias como bombas elétricas;
Pode ser remanejado para outros locais;
Conexões 100 mm;
Líquido volta para natureza totalmente limpo através do sumidouro não poluindo assim o 
lençol freático;
Não permite a proliferação de insetos como pernilongos, baratas, ratos e outros;
Fácil limpeza e manutenção;
Não tem possibilidades de desmoronamentos e ou outros danos que possam provocar 
acidentes ou colocar em risco vidas humanas.

ESTAEDI em Fibra de Vidro é 
destinada somente para tratar 
resíduos de vasos sanitários 
(privada), água de chuveiros e 
lavabo.
O resíduo do tanque séptico 
precisará ser removido uma 
vez por ano.

RESIDENCIAL INDUSTRIAL
5 pessoas
11 pessoas
15 pessoas
17 pessoas
20 pessoas
24 pessoas
28 pessoas
30 pessoas
38 pessoas
45 pessoas
55 pessoas

1,5x1,2m
2,08x1,35m
2,08x1,45m

2,08x1,52m

2,48x1,62m
2,58x1,7m
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