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O que são águas cinzas?
As águas cinzas são aquelas
derivadas do uso doméstico ou
comercial exclusivamente dos
chuveiros, lavatórios de
banheiro, banheiras, tanques e
máquinas de lavar roupas.
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► Abastecimento agua

