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RESUMO 

 

O sistema de esgotamento sanitário em locais desprovidos de rede coletora de 

esgotos é comumente abrangido por alternativas técnicas simplificadas que ofereçam 

condições satisfatórias para tratamento e disposição final de esgotos. Sua relevância 

é oriunda da melhora nas condições ambientais e sanitárias às quais a população de 

uma região está exposta, evitando a propagação de doenças e outros agravos 

ambientais. Este trabalho apresenta, em seu referencial teórico, as opções disponíveis 

de sistemas individuais de tratamento e disposição de esgoto sanitário, caracterizando 

as mais utilizadas, e expõe a situação encontrada no Loteamento Mantovani, cujo 

subsolo exige aplicações diferenciadas de tratamento. Além disso, demonstra a 

determinação e dimensionamento da solução individual adequada aos lotes deste 

loteamento residencial em Caçador, Santa Catarina, que consiste na adoção de 

tanque séptico para tratamento, filtro anaeróbio de fluxo ascendente para pós-

tratamento, e valas de infiltração ou sumidouro para disposição final, de acordo com 

as características das edificações que serão executadas em cada lote. 

 

 

Palavras-chave: Tratamento de esgoto. Sistema individual. Esgoto residencial. 
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ABSTRACT 

 

The sanitary sewage system in places deprived of sewer network is commonly covered 

by simplified technical alternatives that offer satisfactory conditions for treatment and 

final disposal of sewage. Its relevance comes from the improvement of environmental 

and health conditions to which the population of a region are exposed, preventing the 

spread of diseases and other environmental damages. This paper presents in its 

theoretical reference the avaliable options of individual sanitary sewage treatment and 

disposal systems, characterizing the most used ones, and exposes the situation found 

at Loteamento Mantovani, in which the subsoil requires differentiated treatment 

applications. Besides, the essay demonstrates the determination and it sizes an 

appropriate solution for the building lot at this residential subdivision located in 

Caçador, Santa Catarina, consisting in using septic tank for treatment, upflow 

anaerobic filter for after treatment, and infiltration ditches or sewer sinkhole for final 

disposal, according to the buildings characteristics that will be implementated at each 

building lot. 

 

 

Keywords: Sewage treatment. Individual system. Residential sewage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Responsável por inúmeros problemas de saúde pública, como o surgimento de 

doenças e a poluição, o tratamento de esgoto sanitário permanece pendente em 

grande parte dos municípios brasileiros (AISSE, 2000). No país, o maior avanço na 

área de saneamento, principalmente da coleta e tratamento de efluentes sanitários, 

ocorreu apenas a partir da década de 1970 (NUVOLARI, 2011). Atualmente, observa-

se a melhora em indicadores da população que é atendida por redes coletoras e por 

sistemas de tratamento dos esgotos, mesmo constatado o déficit existente no que se 

refere ao esgotamento sanitário (GUIA DO PROFISSIONAL EM TREINAMENTO, 

2008).  

Em área urbanas, suburbanas ou rurais, a ausência de serviços públicos de 

esgotos sanitários, seja ela parcial ou total, exige a implantação de algum método de 

disposição dos esgotos locais, visando evitar a contaminação da água e do solo. A 

defasagem na implantação de serviços públicos de saneamento em relação ao 

crescimento populacional permite prever a ampla adoção de soluções individuais para 

o destino de esgotos, principalmente nos países em desenvolvimento (JORDÃO; 

PESSOA, 1995). 

Neste contexto, a utilização de sistemas simples para tratamento de esgoto 

sanitário domiciliar é favorecida pelo clima quente encontrado no Brasil (AISSE, 2000). 

Andrade Neto (1997) diz que não há um sistema de tratamento de esgotos que possa 

ser indicado como a melhor proposta para quaisquer condições, mas que a busca por 

uma solução que se adapte às condições locais e aos objetivos de cada caso 

proporciona uma melhor relação custo/benefício. Cada cidade, de acordo com suas 

características intrínsecas de clima, topografia, preço dos terrenos e destinação final, 

irá ditar uma ou mais técnicas aplicáveis (NUVOLARI, 2011). 

O Loteamento Mantovani, localizado no Município de Caçador, necessita de 

soluções alternativas à rede de esgotamento sanitário convencional, visto que esta, 

apesar de instalada, não poderá ser posta em operação até que a cidade possua 

capacidade de coletar este efluente por uma rede municipal. Assim, através da 

necessidade de coleta e disposição do esgoto gerado, considerando que a região é 

caracterizada pela grande quantidade de rochas, qual seria a melhor solução para 

tratamento de esgoto sanitário individual neste loteamento?  
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Nuvolari (2011, p. 255) afirma que “[...] o lançamento de esgoto sanitário sem 

prévio tratamento, num determinado corpo d’água, pode causar deterioração da 

qualidade dessa água, que passaria então a ser uma ameaça à saúde da população”. 

Nos casos onde não há destinação adequada aos esgotos, estes passam a escoar a 

céu aberto, poluindo o solo e contaminando as águas superficiais e subterrâneas, 

constituindo perigosos disseminantes de doenças (GUIA DO PROFISSIONAL EM 

TREINAMENTO, 2008). 

Quando não existem sistemas adequados para captação, transporte e 

tratamento do mesmo, o esgoto sanitário é despejado deliberadamente nas 

proximidades das casas, em geral, onde é direcionado para córregos e outras fontes 

de águas, poluindo-as (MAGOSSI; BONACELLA, 2003). O plano municipal de 

saneamento básico de Caçador complementa que a avaliação das deficiências 

existentes no campo do esgotamento sanitário é relevante pois origina-se do 

reconhecimento do impacto que a convivência com condições sanitárias precárias 

causa à saúde pública, além da deterioração causada ao meio ambiente pelo 

lançamento indiscriminado de esgotos domiciliares (CAÇADOR, 2014). 

Para tanto, o objetivo geral deste trabalho foi propor uma solução para 

tratamento individual de esgoto sanitário no Loteamento Mantovani, na cidade de 

Caçador/SC. Deste modo, teve como objetivos específicos: 

 

a. Apresentar a importância dos sistemas de tratamento de esgoto; 

b. Descrever os sistemas individuais de esgoto sanitário e sua relevância; 

c. Apresentar as características do loteamento em estudo; 

d. Realizar ensaio de percolação no loteamento em estudo; 

e. Dimensionar sistemas individuais de esgoto sanitário. 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica, buscando-se referencial teórico que pudesse nortear o problema 

abordado, além da aplicação em um estudo de caso. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento do trabalho é composto pelo referencial teórico sobre o 

tema abordado, além dos materiais e métodos essenciais para aplicação do tema 

proposto. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, são abordados conceitos e definições necessários ao 

entendimento do assunto em questão, buscando contextualização para tratar de 

sistemas individuais de esgotamento sanitário. 

 

2.1.1 Saneamento Básico e Esgoto Sanitário 

 

Carvalho (1981) define saneamento básico como “a solução dos problemas 

relacionados estritamente com o abastecimento de água e disposição dos esgotos de 

uma comunidade”.  

Ainda neste contexto, Dacach (1990) define saneamento como o conjunto de 

medidas relacionadas, particularmente, ao solo, ao ar, à água, à habitação e aos 

alimentos, nas quais a ação do engenheiro é destacada, visando a quebra dos elos 

das cadeias de transmissão de doenças. 

Por fim, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002, p. 6) define saneamento como:  

 

É o conjunto de ações socioeconômicas que têm como objetivo alcançar 
níveis crescentes de salubridade ambiental, por intermédio de: 
abastecimento de água potável; coleta e disposição sanitária de resíduos 
líquidos, sólidos e gasosos; promoção da disciplina sanitária do uso e 
ocupação do solo; drenagem; controle de vetores e reservatórios de doenças 
transmissíveis, melhorias sanitárias domiciliares, educação sanitária e 
ambiental e demais serviços especializados com a finalidade de proteger e 
melhorar a condição de vida, tanto nos centros urbanos quanto nas 
comunidades rurais. 

  

Assim, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a oferta 

de saneamento básico é essencial em termos de qualidade de vida, pois sua ausência 

ocasiona poluição dos recursos hídricos, trazendo prejuízo à saúde da população, 

principalmente o aumento da mortalidade infantil (IBGE, 2010). 
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 Desta forma, observa-se a relevância das atividades relacionadas ao 

esgotamento sanitário para promoção da saúde, como na redução ou extinção de 

doenças e agravos na qualidade de vida da população (BRASIL, 2002). Sabe-se que 

inúmeras doenças são transmitidas pelas excretas humanas, quando estas ficam 

totalmente expostas. Por maior que seja o esforço de um indivíduo em manter e 

promover a sua própria saúde, não verificará eficácia em suas ações isoladas se não 

forem propostas ações de saúde pública, especialmente às relacionadas ao destino 

adequado do esgoto (DACACH, 1990). 

  

2.1.2 Situação do Esgotamento Sanitário no Brasil e em Caçador-SC 

 

Sendo uma das principais fontes de contaminação no Brasil e no mundo, a 

poluição por esgotos é fator preocupante. Quando não existem sistemas adequados 

para captação, transporte e tratamento do mesmo, o esgoto sanitário é despejado 

deliberadamente nas proximidades das casas, em geral, onde é direcionado para 

córregos e outras fontes de águas, poluindo-as (MAGOSSI; BONACELLA, 2003). 

No Brasil, em 2008, o contingente populacional sem a cobertura dos serviços 

de coleta de esgoto, considerando-se apenas os municípios sem rede coletora, era 

de aproximadamente 34,8 milhões de pessoas, o que representa cerca de 18% da 

população brasileira, segundo dados do censo demográfico realizado pelo IBGE. 

Como principal solução alternativa para suprir a inexistência do serviço das redes 

coletivas para coleta de esgoto, adotou-se a construção de fossas sépticas. Esse tipo 

de solução resultou na redução do lançamento dos dejetos em valas a céu aberto, 

fossas secas e em corpos d´água, minimizando os impactos ambientais decorrentes 

da falta de redes coletoras de esgoto (IBGE, 2010). 

Em Caçador – Santa Catarina, há mais de uma solução aplicada para coleta e 

destinação dos esgotos sanitários. A primeira delas diz respeito a um Sistema de 

Esgotos Sanitários - SES, implantado entre 2009 e 2010, nos loteamentos Ulisses 

Guimarães e Cerro Bonito, abrangendo também as ligações de redes existentes do 

loteamento Santa Terezinha e de parte do Bairro Martello, totalizando 

aproximadamente 750 ligações (Figura 1). O efluente tratado é destinado ao Rio 

Castelhano, de acordo com licença ambiental vigente. Além deste, tem-se 

conhecimento de outro sistema de coleta de esgotos no Bairro Santa Catarina (SES 

Santa Catarina), onde o esgoto coletado é destinado a uma fossa séptica, atendendo 
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aproximadamente 60 domicílios, e posteriormente encaminhado ao Rio do Peixe. 

Outro sistema semelhante é o localizado no Bairro Bom Sucesso (SES COHAB), que 

atende 60 domicílios, composto por fossa séptica e filtro anaeróbio ascendente, 

escoado ao Rio Castelhano (CAÇADOR, 2014).   

 

Figura 1 - SES Ulisses Guimarães 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Na área urbana remanescente do município predominam soluções individuais, 

que devem ser regulamentadas pela Norma Brasileira - NBR 13969 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 1997), que dispõe sobre unidades de 

tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos. A gama de 

situações encontradas em Caçador abrange fossas sépticas, aliadas ou não a filtros 

anaeróbios ascendentes, até situações onde o esgoto é lançado sem tratamento em 

redes pluviais ou valas de drenagem. Tratados ou não, os efluentes são 

invariavelmente destinados aos cursos d’água por redes ou valas de drenagem 

(CAÇADOR, 2014). A Figura 2 apresenta a situação do esgotamento sanitário no 

município, segundo dados do IBGE (2010 apud CAÇADOR, 2014).  
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Figura 2 - Tipo de esgotamento sanitário por bairro, em Caçador 

 
Fonte: Caçador (2014) 

  

Ainda segundo o Plano Municipal de Saneamento (CAÇADOR, 2014), a atual 

legislação municipal exige, pelo menos, a implantação da rede coletora de esgotos 

sanitários nos novos parcelamentos de solo, com projeto compatível com o 

planejamento de esgotamento sanitário futuro do município, de modo a proporcionar 

a funcionalidade dos mesmos e a existência de corredores sanitários para lotes de 

soleiras baixas. Ademais, exige-se a apresentação de licenças ambientais expedidas 
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pela Fundação do Meio Ambiente – FATMA, que também analisa soluções de 

disposição de esgotos sanitários segundo legislação vigente. 

 

2.1.3 Esgoto Sanitário 

 

O termo esgoto costumava ser usado na definição tanto da tubulação condutora 

das águas servidas de uma localidade, como do líquido que flui por tais canalizações. 

Atualmente, a palavra é utilizada para caracterizar quase que unicamente os despejos 

provenientes das diversas modalidades de origem e utilização das águas, 

provenientes do uso doméstico, comercial, industrial, de utilidades públicas, áreas 

agrícolas, de superfície, infiltração, pluviais e demais efluentes sanitários (JORDÃO; 

PESSOA, 1995). 

  

2.1.3.1 Histórico 

 

Construída no século 6 antes de Cristo, a Cloaca Máxima de Roma é 

considerada como o primeiro sistema de esgoto planejado e implantado no mundo. 

Era responsável por receber parte dos esgotos domésticos das áreas adjacentes ao 

fórum Romano e propiciava a drenagem superficial de uma área maior, fundamental 

ao controle da malária (ALEM SOBRINHO; TSUTIYA, 2000). 

Na Idade Média, há poucas informações sobre quaisquer realizações 

relevantes relacionadas ao esgotamento sanitário e saneamento. Acredita-se que 

muitas epidemias ocorridas na Europa durante o período abrangido pelos séculos XIII 

e XIX atingiram grandes proporções em função de tal desconhecimento e negligência 

(NUVOLARI, 2011). Na Europa medieval, as excretas eram dispostas nas ruas, até 

que fossem carreadas por chuvas para os condutos de drenagem pluvial ou para 

cursos d’água (ALEM SOBRINHO; TSUTIYA, 2000).  

A partir de 1815, em Londres, os esgotos começaram a ser lançados em 

galerias pluviais; na Alemanha, uma rede de coleta de esgotos e águas pluviais foi 

implantado a partir de 1842, na cidade de Hamburgo (EDDY, 1977 apud NUVOLARI, 

2011). Tais sistemas de esgotos, que recebiam contribuições pluviais, domésticas e 

eventualmente industriais – posteriormente denominados como sistema unitário de 

esgotamento – foram rapidamente sendo implantados em cidades como Boston 

(1833) e Paris (1880), entre outras. No Rio de Janeiro, o sistema implantado em 1857, 
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designado como separador parcial, recebia e conduzia as águas de chuvas 

precipitadas em prédios e áreas pavimentadas, além de esgotos domésticos (ALEM 

SOBRINHO; TSUTIYA, 2000). 

Em 1860, Jean Louis Mouras construiu um tanque de alvenaria para coleta de 

esgotos, restos de cozinha e águas pluviais de uma pequena habitação em Veoul, 

França, antes destes serem encaminhados a um sumidouro. Quando aberto, doze 

meses depois, o tanque não apresentava a acumulada quantidade de sólidos 

estimada, em função da redução apresentada pelo efluente líquido no tanque. 

Considerou-se o ocorrido como a invenção das fossas sépticas (JORDÃO; PESSOA, 

1995). 

Após difundidas na Europa, as fossas sépticas foram adotadas na América do 

Norte em 1883, quando Edward S. Philbrick projetou um modelo com dois 

compartimentos, e posteriormente adotadas como processo de tratamento de esgotos 

na Inglaterra a partir de 1895, quando foram patenteadas (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Nos Estados Unidos, em Memphis, o engenheiro George Waring, após concluir 

que os custos para implantação de um único sistema coletor de águas pluviais e 

sanitárias seriam elevados para as condições locais, propôs que as águas residuárias 

urbanas fossem coletadas em um sistema separado daquele destinado às águas de 

origem pluvial. Este sistema, denominado posteriormente como sistema separador 

absoluto, permitia o esgotamento de águas residuárias com vazões menores, 

propiciando obras menores e de menor custo (ALEM SOBRINHO; TSUTIYA, 2000). 

Outros modelos de tratamento individuais foram desenvolvidos no século XX, 

visando o aumento da eficiência do tratamento nas fossas sépticas. Entre eles, cita-

se os tanques Travis, também conhecidos como tanques eletrolíticos, originados na 

Inglaterra, precedentes aos tanques Imhoff, através de estudos realizados na 

Alemanha (JORDÃO; PESSOA, 1995). No Brasil, a difusão dos tanques sépticos 

ocorreu a partir de 1930 (ANDRADE NETO, 1997). 

 

2.1.3.2 Características gerais 

 

A NBR 9648 (ABNT, 1986, p. 01) define o esgoto sanitário como “despejo 

líquido constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a 

contribuição pluvial parasitária”. 
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A mesma norma caracteriza esgoto doméstico como o despejo, em forma 

líquida, resultante do uso da água para necessidades fisiológicas humanas e higiene; 

esgoto industrial como o despejo líquido, sendo este resultante dos processos 

industriais, respeitando-se os padrões de lançamento estabelecidos; e, por fim, 

estabelece contribuição pluvial parasitária como a parcela do deflúvio superficial 

absorvida pela rede de esgoto (NBR 9648, ABNT, 1986). 

O esgoto doméstico é gerado a partir da água de abastecimento e, sendo 

assim, sua medida é resultante da quantia de água consumida. Esta é usualmente 

expressa pela “taxa de consumo per capita”, adotada como 200 litros por habitante, 

porém variável de acordo com a localidade e com o tipo de edificação. Esta taxa inclui 

uma parcela de esgoto industrial correspondente às pequenas indústrias 

disseminadas em áreas urbanas, além de um percentual relativo às perdas no sistema 

de distribuição (NUVOLARI, 2011). 

O esgoto industrial deve ser quantificado diretamente na medição da indústria, 

quando significativamente maior do que o esperado na área urbana ocupada pela 

mesma. Neste caso, essa contribuição é considerada como concentrada ou singular 

em um trecho da rede coletora. Senão, não será computada, pois está incluída na 

taxa per capita (NUVOLARI, 2011). 

Nuvolari (2011) define que o esgoto é um fluido líquido, se não oriundo de 

fontes industriais, cuja composição define-se por 99,87% de água, 0,04% de sólidos 

sedimentáveis, 0,02% de sólidos não sedimentáveis e 0,07% de substâncias 

dissolvidas. 

Embora constituído por elevada porcentagem de água, a parcela mínima de 

impurezas encontradas no esgoto sanitário confere-lhe características bastante 

acentuadas, que sofrem variações em sua origem ou oriundas das alterações que 

ocorrem com sua decomposição (AISSE, 2000).   

Deste modo, observa-se que o esgoto sanitário fresco apresenta partículas 

sólidas ainda intactas, água com aspecto original e praticamente sem odor, em virtude 

da presença de oxigênio dissolvido. O esgoto velho apresenta aparente 

homogeneidade, devido à desintegração do material constituinte, coloração 

acentuada e exalação de odores. Por fim, esgoto séptico é aquele em estado de 

decomposição franca de cor preta, com intensa exalação de odores decorrentes da 

ação anaeróbia. As águas residuárias industriais possuem composição variável, 

podendo ser ácida, alcalina, pH 2 a 12, concentrada em sais minerais (2 a 10 gramas 



 

 

21

por litro), corrosiva, depositante ou rica em arrastamentos, entre outros, fatores 

associados à tecnologia e matéria-prima utilizada (AISSE, 2000).  

Quanto ao tratamento, as ocorrências atuantes na formação dos esgotos 

sanitários devem atuar de modo inverso nos processos de tratamento. Assim, um 

esgoto formado estritamente por agentes físicos fará necessária a implantação de um 

sistema de remoção cujo processo essencial seja físico. Neste contexto, ocorre a 

divisão dos processos de tratamento em físicos, químicos e biológicos (JORDÃO; 

PESSOA, 1995). 

A destinação do esgoto sanitário também é variável, podendo esta ser em 

coleções de água natural – cursos de água, lagos ou oceanos -, assim como o solo 

pode ser adequadamente preparado para receber a descarga do efluente do sistema. 

Quaisquer sejam os destinos, estes serão denominados como corpos receptores 

(NUVOLARI, 2011). 

 

2.1.3.3 Finalidade do sistema de esgoto sanitário 

 

De acordo com Nuvolari (2011, pg. 60), “as principais finalidades na 

implantação de sistema de esgoto sanitário numa cidade relacionam-se a três 

aspectos: higiênico, social e econômico”. Sob o aspecto higiênico, o objetivo é a 

prevenção, o controle e a erradicação das inúmeras doenças de veiculação hídrica, 

responsáveis por elevados índices de mortalidade precoce, além da deterioração dos 

índices de saúde pública. Do ponto de vista social, visa a melhoria na qualidade de 

vida, através da eliminação de odores desagradáveis, bem como recuperação de 

águas naturais e suas margens para práticas recreativas. Finalmente, sob a visão 

econômica, o objetivo envolve questões como aumento da produtividade geral, seja 

ela industrial ou agropastoril, devido à melhoria ambiental (NUVOLARI, 2011). 

Para Imhoff e Imhoff (1996), a finalidade do tratamento de despejos residuais é 

manter os corpos de água livres de inconvenientes como: desprendimento de maus 

odores, saborização desagradável da água potável, mortandade dos peixes, 

contaminação das águas de abastecimento e balneários, além da disseminação de 

patologias veiculadas pelo meio hídrico. 

 

 



 

 

22

2.1.3.4 Inconvenientes relacionados ao despejo inadequado de esgoto sanitário 

 

Segundo Dacach (1990), é de conhecimento amplo que diversas doenças são 

transmitidas pelas excretas humanas, que são lançadas à superfície do terreno ainda 

em muitas regiões, onde sua exposição direta causa perigo à saúde da população. 

Assim, as águas contaminadas por esgotos urbanos são causadoras de 

doenças bactericidas, transmitidas aos seres humanos através da ingestão ou contato 

com a pele. Dentre as inúmeras patologias, citam-se: amebíase, cólera, 

esquistossomose, febre tifoide, hepatite virótica, poliomielite e leptospirose 

(MAGOSSI; BONACELLA, 2003). 

Além disso, de acordo com Jordão e Pessoa (1995), o lançamento de esgotos 

sem tratamento em corpos d’água gera inúmeros inconvenientes, relacionados a 

seguir: 

 

a. Matérias orgânicas solúveis causam a depleção do oxigênio contido nos rios, 

além de produzirem gostos e odores às fontes de abastecimento de água; 

b. Matérias tóxicas e íons de metais pesados ocasionam problemas de toxidez e 

de transferência através da cadeia alimentar; 

c. Alteram a cor e turbidez indesejáveis esteticamente, além do aumento de 

trabalho necessário às estações de tratamento; 

d. Elementos nutritivos aumentam a euforização de lagos e pântanos; 

e. Materiais refratários formam espumas nos rios, as quais não são removidas 

através de tratamentos convencionais; 

f. Óleos e materiais flutuantes são indesejáveis do ponto de vista estético e 

interferem com a decomposição biológica; 

g. Matérias em suspensão ocasionam a formação de bancos de lama nos rios e 

em canalizações de esgoto. 

 

Ainda sobre o assunto, Nuvolari (2011) ratifica que o lançamento do esgoto 

coletado in natura, ou seja, sem tratamento, causa sérios prejuízos à qualidade das 

águas do corpo receptor. Além do aspecto visual desagradável, há alteração nos 

níveis de oxigênio dissolvido (afetando a sobrevivência de seres aquáticos), exalação 

de gases malcheirosos e possibilidade de contaminação dos seres pelo consumo ou 

contato com tal água. 
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2.1.3.5 Parâmetros para definição de um sistema para esgotamento sanitário 

 

Em área urbanas, suburbanas ou rurais, a ausência de serviços públicos de 

esgotos sanitários, seja ela parcial ou total, exige a implantação de algum método de 

disposição dos esgotos locais, visando evitar a contaminação da água e do solo 

(JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Andrade Neto (1997) diz que não há um sistema de tratamento de esgotos que 

possa ser indicado como a melhor proposta para quaisquer condições, mas que a 

busca por uma solução que se adapte às condições locais e aos objetivos de cada 

caso proporciona uma melhor relação custo/benefício. Cada cidade, de acordo com 

suas características intrínsecas de clima, topografia, preço dos terrenos e destinação 

final, irá ditar uma ou mais técnicas aplicáveis (NUVOLARI, 2011). 

Além disso, a capacidade receptora dos corpos hídricos aos quais o efluente 

final será destinado estabelece o grau de condicionamento (tratamento) a que o 

efluente deverá ser submetido, de modo a não ocasionar alterações nos parâmetros 

de qualidade fixados à região afetada pelo lançamento (JORDÃO; PESSOA, 1995).  

 

2.1.4 Sistema de Coleta e Disposição de Esgoto Sanitário 

 

O sistema de esgoto sanitário consiste no conjunto de obras e instalações 

destinadas a propiciar a coleta, o afastamento, o condicionamento e a disposição final 

do esgoto sanitário de uma comunidade, de modo contínuo e sem riscos à saúde 

(NETTO et al., 1998). 

Segundo Netto et al. (1998), o sistema de esgoto sanitário é constituído por: 

 

a. Canalizações: abrange coletores (troncos, primários e secundários); 

b. Órgãos acessórios: são as caixas de passagem, terminais de limpeza, poços 

de visita e tubos de inspeção; 

c. Estações elevatórias; 

d. Estações de tratamento dos efluentes; 

e. Obras de lançamento final e corpo receptor. 

 

Usualmente, as canalizações dos coletores e os interceptores devem ser 

concebidos para funcionarem como condutos livres, e os sifões e linhas de recalque 
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das estações trabalham como condutos forçados. Os emissários podem funcionar dos 

dois modos, mas são obrigatoriamente forçados tratando-se de linhas de recalque e 

emissários submarinos (ALEM SOBRINHO; TSUTIYA, 2000). 

A Figura 3 apresenta a localização dos componentes de um sistema de coleta 

e disposição de esgotos sanitários em uma situação hipotética. 

 

Figura 3 - Esquema de sistema coletivo de esgotamento sanitário 

 
Fonte: Nuvolari (2011) 

 

Para melhor entendimento, Netto et al. (1998) definem que há três casos de 

separação dos sistemas destinados à coleta das águas. O sistema pode ser unitário, 

onde o esgotamento sanitário e as águas pluviais escoam nas mesmas canalizações; 

separador absoluto, onde as canalizações para coleta de esgoto e águas pluviais são 

distintas; e separador parcial ou misto, onde as canalizações são separadas, mas 

admite-se a introdução de uma parcela definida de águas pluviais as canalizações 

destinadas ao esgoto sanitário – esta parcela abrange águas oriundas de áreas 

pavimentadas internas, terraços e telhados de edifícios. 

No Brasil, adota-se como padrão o sistema separador absoluto, desde 1912, 

onde não se aceita a coleta de outras águas senão o esgoto sanitário. Entretanto, não 

se pode excluir definitivamente certa quantidade de água pluvial em áreas internas 

aos domicílios, ou águas subterrâneas que surgem nos terrenos e são acrescidas à 
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rede de esgoto por comodidade dos moradores, em função da falta de fiscalização 

(NUVOLARI, 2011).   

 

2.1.4.1 Rede coletora de esgoto 

 

A NBR 9649 (ABNT, 1986, p. 1) define rede coletora de esgoto como “conjunto 

constituído por ligações prediais, coletores de esgoto, e seus órgãos acessórios”. 

Nuvolari (2011) delimita os seguintes itens como constituintes de uma rede 

coletora: 

 

a. Ligação predial: trecho compreendido entre o limite do terreno e o coletor de 

esgoto; 

b. Coletor de esgoto: tubulação que recebe a contribuição de esgoto dos coletores 

prediais em qualquer ponto ao longo de seu próprio comprimento; 

c. Coletor principal: Coletor de maior extensão no perímetro da mesma bacia; 

d. Coletor tronco: tubulação responsável unicamente por receber a contribuição 

de esgoto de outros coletores; 

e. Coletor predial: trecho compreendido entre a última inserção das tubulações 

receptoras de efluentes sanitários e o coletor de esgoto; 

f. Órgãos acessórios: dispositivos fixos desprovidos de elementos mecânicos, 

como poços de visita (PV), tubos de inspeção e limpeza (TIL), terminais de 

limpeza (TL) e caixas de passagem (CP). 

 

2.1.4.2 Outros componentes do sistema de esgoto sanitário 

 

Além dos elementos descritos no item 2.1.4.1 – Rede coletora de esgoto, há 

componentes que dão seguimento à coleta propiciada pela rede. Dentre eles, pode-

se citar os interceptores, que são canalizações receptoras dos coletores, que nunca 

recebem ligações prediais diretas; os emissários, destinados à condução dos esgotos 

ao local conveniente (estações de tratamento ou lançamento); o sifão invertido, com 

o propósito de transpor obstáculos pela tubulação de esgoto através de pressão; o 

corpo de água, responsável pela recepção dos esgotos; a estação elevatória, aplicada 

para transferir o esgoto para uma cota elevada; e, por fim, a estação de tratamento, 
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constituída pelas instalações responsáveis pela depuração do esgoto antes de seu 

lançamento (ALEM SOBRINHO; TSUTIYA, 2000). 

 

2.1.4.3 Sistemas alternativos para coleta e transporte de esgoto sanitário 

 

Alem Sobrinho e Tsutiya (2000) expõem que, devido ao alto custo de 

implantação das redes coletoras - podem representar 75% do custo total de 

implantação do sistema -, pode-se utilizar sistemas alternativos para coleta. Dentre 

eles, há sistema condominial de esgoto; rede de coleta e transporte de esgoto 

decantado; rede pressurizada à vácuo e rede coletora de baixa declividade com a 

utilização do dispositivo gerador de descarga. 

 

2.1.5 Sistemas Individuais de Tratamento de Esgoto 

 

A NBR 13969 (ABNT, 1997) define que um sistema local de tratamento de 

esgotos é aquele onde as distâncias entre as fontes geradoras de esgotos, seu 

tratamento e disposição final são próximas entre si, normalmente dispensando o uso 

de rede coletora extensa, coletor-tronco, poços de visita, emissários, elevatórias etc. 

A mesma norma afirma que, em decorrência das necessidades de saneamento 

básico efetivo em áreas não englobadas por sistema de rede coletora e tratamento de 

esgotos de porte, da proteção do manancial hídrico e do meio ambiente, é 

imprescindível a oferta de alternativas técnicas viáveis para proceder ao tratamento e 

disposição do efluente (NBR 13969, ABNT, 1997). 

Para atendimento de sistemas individuais, sejam elas residências ou 

condomínios isolados, há a opção de utilização de fossas sépticas – FS (conhecidas 

como tanques sépticos ou decantadores-digestores). O efluente resultante da 

passagem pela FS poderá ser lançado em sumidouros – SU, valas de infiltração – VI, 

ou passar antes por filtros anaeróbios de fluxo ascendente – FAFA, antes da 

disposição final, geralmente em rios ou córregos (NUVOLARI, 2011). 

 A NBR 13969 (ABNT, 1997) apresenta um esquema geral das alternativas para 

tratamento e disposição de efluentes em sistemas individuais, utilizando-se como 

princípio básico o tratamento via tanque séptico (Figura 4). 
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Figura 4 - Fluxograma do sistema local de tratamento 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 

 

A figura 5 (NBR 13969, ABNT, 1997) exemplifica um esquema alternativo do 

sistema local de tratamento de esgotos, abrangendo mais de uma unidade 

habitacional. Neste caso, observa-se que a disposição final é feita no solo ou através 

de evapotranspiração. 

 

Figura 5 - Esquema alternativo do sistema local de tratamento 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 

2.1.5.1 Tanque séptico 

 

A NBR 7229 (ABNT, 1993, p. 2), que abrange o projeto, construção e operação 

de sistemas de tanques sépticos, define tanque séptico como “unidade cilíndrica ou 

prismática retangular de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos por processos 

de sedimentação, flotação e digestão”. 
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O objetivo geral do tanque séptico (ou fossa séptica) é reter os esgotos 

sanitários por um período criteriosamente estabelecido, de modo a permitir a 

sedimentação dos sólidos e a retenção de material graxo existente nos esgotos, 

convertendo-os bioquimicamente em compostos e substâncias mais simples e 

estáveis (JORDÃO; PESSOA, 1995). A Figura 6 apresenta o funcionamento de um 

tanque séptico, segundo a NBR 7229 (ABNT, 1993). 

 

Figura 6 - Funcionamento geral de um tanque séptico 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

A fossa séptica é idealizada de modo a receber todos os despejos domésticos 

(de cozinhas, lavatórios, lavanderias domiciliares, vasos sanitários, banheiros, 

chuveiros, ralos de piso de compartimentos interiores, etc.), ou qualquer outro despejo 

cujas características de assemelham às inerentes do esgoto doméstico. Em alguns 

locais, faz-se obrigatória a instalação de um dispositivo para retenção de gorduras 

(caixa de gordura) na canalização que conduz os despejos das cozinhas para o tanque 

séptico. São vetados os lançamentos que apresentem altos índices de contaminação 

patogênica ou que possam interferir no adequado funcionamento da fossa séptica 

(JORDÃO; PESSOA, 1995). 

A NBR 7229 (ABNT, 1993) estabelece, como distâncias mínimas, que os 

tanques sépticos devem estar a 1,50 m de construções, limites de terreno, 
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sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água; 3,0 m de árvores e de 

qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água; e a 15,0 m de poços 

freáticos e de corpos de água de qualquer natureza. 

De acordo com a forma, as fossas sépticas prismáticas retangulares e 

cilíndricas são equivalentes. Desde que possuam capacidades semelhantes, 

apresentam, geralmente, a mesma eficiência (JORDÃO; PESSOA). 

Segundo Andrade Neto (1997, p. 37), “os tanques sépticos podem ser de 

câmara única, de câmaras em série ou câmaras sobrepostas”. Em comparação com 

o sistema de tratamento, por meio de lodos ativados, a fossa séptica age como 

substituição do decantador primário e do digestor de lodos de uma estação 

convencional (NUVOLARI, 2011). 

O tanque séptico de câmara única (Figura 7) é uma unidade com apenas um 

compartimento, em cuja zona superior ocorrem processos de sedimentação, flotação 

e digestão da escuma, e sua zona inferior é responsável pelo acúmulo e digestão do 

lodo de sedimentação, em ambiente anaeróbio (ANDRADE NETO, 1997). 
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Figura 7 - Fossa séptica de câmara única 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1982 apud AISSE, 2000) 

 

Tanque séptico com câmaras em série (Figura 8) refere-se à unidade com dois 

ou mais compartimentos contínuos, sequencialmente dispostos no sentido do fluxo do 

líquido e adequadamente interligados, nos quais ocorrem, conjunta e 

decrescentemente, processos de flotação, sedimentação e digestão, segundo a NBR 

7229 (ABNT, 1993).  
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Figura 8 - Fossa séptica de duas câmaras em série 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1982 apud AISSE, 2000) 

 

O tanque séptico com câmaras sobrepostas (Figura 9) possui divisões internas 

que constituem duas câmaras dispostas verticalmente, separando sólidos, líquidos e 

gases (ANDRADE NETO, 1997). 
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Figura 9 - Fossa séptica cilíndrica de câmaras sobrepostas 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1982 apud AISSE, 2000) 

 

A NBR 7229 (ABNT, 1993) recomenda o uso de câmaras múltiplas em série 

para os tanques de volumes pequeno a médio, servindo até 30 pessoas. Para 

obtenção de melhor desempenho quanto à qualidade dos efluentes, recomenda-se 

que tanques cilíndricos possuam três câmaras em série, e tanques prismáticos 

retangulares possuam duas câmaras em série. Em relação à proporção entre 

câmaras, recomenda que tanques cilíndricos obedeçam 2:1 em volume, da entrada 
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para a saída, e tanques prismáticos retangulares, 2:1 em volume, da entrada para a 

saída (NBR 7229, ABNT, 1993). 

As câmaras devem possuir comunicação por aberturas equivalentes a 5% da 

seção vertical útil do tanque no plano de separação entre elas, obedecendo: distância 

vertical mínima da extremidade ou geratriz superior da abertura ao nível do líquido: 

0,30 m; distância vertical mínima da extremidade inferior da abertura à soleira do 

tanque: metade da altura útil para tanques dimensionados para limpeza a intervalos 

de até três anos, e dois terços da altura útil para tanques dimensionados para limpeza 

a intervalos superiores a três anos; menor dimensão de cada abertura: 3 cm (NBR 

7229, ABNT, 1993). 

Em relação aos dispositivos de entrada, a NBR 7229 (ABNT, 1993) estipula que 

estes devem estar em parte emersa, pelo menos 5 cm acima da geratriz superior do 

tubo de entrada, e parte imersa aprofundada até 5 cm acima do nível correspondente 

à extremidade inferior do dispositivo de saída. O dispositivo de saída deve ficar em 

parte emersa nivelada, pela extremidade superior, ao dispositivo de entrada, e parte 

imersa medindo um terço da altura útil do tanque a partir da geratriz inferior do tubo 

de saída. Por fim, as geratrizes inferiores dos tubos de entrada e saída são 

desniveladas em 5 cm e entre a extremidade superior dos dispositivos de entrada e 

saída e o plano inferior da laje de cobertura do tanque, deve ser mantida uma distância 

mínima de 5 cm. 

 Quanto às aberturas de inspeção, os tanques devem possuir número e 

disposição suficientes para permitir a remoção do lodo e escuma acumulados, além 

da desobstrução dos dispositivos internos. Assim, todo tanque deve ter pelo menos 

uma abertura com dimensão mínima de 0,60 m, que permita acesso direto ao 

dispositivo de entrada do esgoto no tanque. O máximo raio de abrangência horizontal 

de cada abertura é de 1,50 m. Após a primeira abertura, permite-se que as demais 

sejam iguais ou maiores que 0,20 m. Tanques com lajes removíveis em segmentos 

não necessitam de aberturas de inspeção, desde que as peças removíveis que as 

substituam tenham área igual ou inferior a 0,50 m². Os tanques prismáticos 

retangulares de câmaras múltiplas devem ter pelo menos uma abertura por câmara, 

ao contrário dos cilíndricos, que podem ter uma única abertura, desde que atenda o 

raio de limpeza mencionado anteriormente, e que a distância entre o nível do líquido 

e a face inferior do tampão de fechamento seja igual ou superior a 0,50 m (NBR 7229, 

ABNT, 1993). 
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O desempenho dos tanques sépticos é influenciado por alguns fatores, dentre 

os quais Andrade Neto (1997) cita: a carga hidráulica (vazões aplicadas em relação 

aos volumes e ao tempo de detenção); a geometria do tanque; os compartimentos 

(número de câmaras e arranjo); os dispositivos de entrada e saída (retenção de 

escuma e fluxo tranquilo e difuso); a temperatura (para propiciar atividade biológica); 

além das condições de operação (como a retirada do lodo em períodos adequados). 

Recomenda-se que a limpeza das fossas seja realizada em intervalos de 1 a 3 

anos ou quando o lodo atingir uma camada igual ou superior a 50 centímetros ou um 

terço da profundidade do líquido no tanque, quando tratar-se de quantidades maiores. 

O lodo retirado poderá ser lançado ao solo de forma controlada quando as fossas 

utilizadas estejam em locais isolados ou possuírem pequena capacidade. Nos demais 

casos, orienta-se que estes sejam lançados em estações ou centrais de tratamento 

de esgotos (JORDÃO; PESSOA, 1995). Nesta limpeza, aproximadamente 10% de 

volume do lodo deve ser mantido no interior do tanque (NBR 7229, ABNT, 1993). 

 

2.1.5.1.1 Disposição do efluente do tanque séptico  

 

O efluente líquido resultante da passagem pela fossa séptica é caracterizado 

como esgoto de fluxo contínuo livre dos materiais sedimentáveis e flutuantes retidos 

no interior da fossa. Constitui-se como um líquido potencialmente contaminado, com 

aspecto e odor desagradáveis, que exige uma disposição adequada (JORDÃO; 

PESSOA, 1995). 

As características deste efluente não permitem sua utilização como fonte de 

irrigação de áreas agrícolas, criação de peixes e afins. O transporte deste efluente 

não deverá ser realizado em valas abertas ou canais sem as devidas autorizações 

sanitárias locais (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Para a disposição e/ou tratamento do efluente das fossas sépticas, inúmeros 

fatores são usualmente considerados na seleção de local e técnica adequados, como 

a taxa de infiltração do solo (permeabilidade), disponibilidade de espaço, profundidade 

do lençol freático, inclinação do terreno, natureza e profundidade do leito rochoso, 

distância das águas superficiais e poços, variação do fluxo de esgoto, e no caso de 

valas de filtração ou filtro anaeróbio lançando seus efluentes em corpos d’água 

receptores, os usos de água a jusante. Com esse intuito, podem ser utilizados: 
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sumidouros, valas de infiltração, tratamento por valas de filtração e tratamento em 

filtro anaeróbio de fluxo ascendente (BATALHA, 1986 apud NUVOLARI, 2011). 

A NBR 13969 (ABNT, 1997) admite, como alternativas técnicas para o 

tratamento do efluente de tanque séptico, a utilização de: filtro anaeróbio de leito fixo 

com fluxo ascendente; filtro anaeróbio submerso; valas de filtração e filtros de areia; 

lodo ativado por batelada; e lagoa com plantas aquáticas. Para Jordão e Pessoa 

(1995), o uso de filtro anaeróbio representa uma solução de baixo custo e boa 

eficiência para melhoria da qualidade do efluente, assim como as valas de filtração. 

Entretanto, os autores discordam da utilização das demais opções para tratamento de 

efluentes de tanque séptico. Afirmam que os processos de filtro anaeróbio submerso 

e lodo ativado por batelada possuem altos custos de implantação e operação, 

incompatíveis com o uso de fossas sépticas. Em relação às lagoas com plantas 

aquáticas, faz-se necessária grande área para implantação, não disponível em zonas 

urbanas, além da manutenção frequente. Nesses casos, cujo uso diverge do objetivo 

das fossas sépticas – baixo custo e fácil operação -, os autores indicam o uso direto 

dos processos, descartando a construção de tanques sépticos. 

Em relação à disposição final do efluente oriundo do tanque séptico, a NBR 

13969 (ABNT, 1997) cita os seguintes processos e indicações de uso:  

 

a. Vala de infiltração: indicada aos locais com boa disponibilidade de área para 

aplicação e em solos não saturados de água; 

b. Canteiro de infiltração e evapotranspiração: aplicado em locais não propícios à 

simples infiltração, não indicada para locais com nível aquífero raso ou rocha 

fissurada no subsolo, que possa permitir rápido escoamento do esgoto ao 

lençol freático; 

c. Sumidouro: uso favorável em áreas com aquífero profundo;  

d. Galeria de águas pluviais: o efluente deve possuir padrões de características 

físico-químico-biológicas adequadas ao lançamento em corpo receptor; 

e. Águas superficiais: o efluente deve possuir qualidade que atenda os 

parâmetros instituídos pela legislação competente. 

 

Sobre o lançamento do esgoto da fossa séptica em corpos d’água, estabelece-

se que a vazão do corpo de água receptor deverá ser no mínimo 40 vezes maior do 

que a vazão do efluente das fossas sépticas (JORDÃO; PESSOA, 1995). 
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2.1.5.2 Filtro anaeróbio 

 

 Segundo definição da NBR 7229 (ABNT, 1993, p. 2), filtro anaeróbio é a 

“unidade destinada ao tratamento de esgoto, mediante afogamento do meio biológico 

filtrante”. 

 O filtro anaeróbio é um reator de lodo ativo sobre a fase líquida, com maior 

estabilidade devido à biomassa aderida ao suporte fixo. Complementa a eficiência dos 

tanques através da ação ativa do lodo sobre a parcela de esgotos. Além disso, os 

diversos modelos e configurações disponíveis permitem grande liberdade de projeto 

e flexibilidade construtiva (ANDRADE NETO, 1997). 

Em geral, as unidades de filtro biológico anaeróbio são concebidas ao 

tratamento de efluente líquidos de fossa sépticas, sendo tanques cheios de pedras nº 

4 (50 a 76 mm), onde o esgoto é entra em contato com culturas de micro-organismos 

anaeróbios durante um período suficiente à redução de 70 a 90% da Demanda 

Biológica de Oxigênio (DBO) afluente à fossa (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

 No Brasil, o enchimento de filtros é realizado apenas com pedras, mas há 

possibilidade de utilização de outros materiais, como anéis de plástico, elementos 

cerâmicos, módulos de plástico tubulares e com fluxo cruzado, elementos de madeira, 

bambu, etc., desde que sejam buscados materiais convenientes quanto à eficiência, 

disponibilidade e custo (ANDRADE NETO, 1997). 

 Para garantir o funcionamento adequado, a limpeza ideal dos filtros anaeróbios 

deve ser efetuada a cada três ou seis meses, com remoção do excesso de lodo do 

meio filtrante, usualmente através da lavagem por contrafluxo (ANDRANDE NETO, 

1997). 

 

2.1.5.2.1 Filtro anaeróbio de fluxo ascendente 

 

 De acordo com a NBR 13969 (ABNT, 1997), trata-se de reator biológico com 

esgoto em fluxo ascendente, dotado de uma câmara inferior vazia e uma câmara 

superior preenchida de meio filtrante submerso, onde atuam micro-organismos 

anaeróbios e facultativos, responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. 

 Ainda segundo a mesma norma, o processo realizado dentro do filtro é 

anaeróbio, sendo, portanto, bastante afetado pela variação de temperatura do esgoto. 

Como um todo, o processo é eficiente na redução de elevadas cargas orgânicas, 
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desde que as demais condições sejam satisfatórias. O efluente resultante possui 

coloração escura, além de possivelmente exalar odores (NBR 13969, ABNT, 1997). 

É um tanque com forma cilíndrica ou prismática, de seção quadrada ou 

retangular, dotado de fundo falso perfurado (Figura 10). O efluente da fossa séptica 

entra pelo fundo falso e atravessa os furos da laje sustentadora do material. Tal 

enchimento pode ser feito utilizando pedra britada número 4, anéis de porcelana ou 

bambus cortados em pedaços pequenos. Esse material de enchimento permite a 

fixação de um filme biológico responsável pela degradação da matéria orgânica – 

neste caso, o filme é composto por bactérias e outros micro-organismos anaeróbios 

(NUVOLARI, 2011). A estrutura do filtro pode ser feita em concreto armado, plástico 

de alta resistência, de forma que impeça a infiltração da água externa à zona reatora 

do filtro e vice-versa. Quando instalado em área de alto nível de aquífero, deve-se 

prever aba de estabilização (NBR 13969, ABNT, 1997). 

 

Figura 10 - Filtro anaeróbio de fluxo ascendente 

 
Fonte: Nuvolari (2011) 

 

2.1.5.3 Vala de filtração 

 

 É definida pela NBR 13969 (ABNT, 1997) como uma vala escavada no solo, 

preenchida com meios filtrantes e dotada de tubos de distribuição de esgoto e de 

coleta de efluente filtrado, cujo objetivo é a remoção de poluentes através de ações 
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físicas e biológicas sob condições essencialmente aeróbias. Sua configuração básica 

é visível nas Figuras 11 e 12. 

O sistema de valas de filtração é composto por duas canalizações de esgotos 

sobrepostas, com a camada entre estas ocupada por areia. É empregado quando o 

tempo de infiltração do solo é alto, tratando-se de um solo praticamente impermeável 

ou saturado de água; onde não se pode adotar valas de infiltração ou sumidouros; 

quando se necessita de elevado teor de remoção de poluentes ou quando o corpo 

receptor for capaz de receber tal contribuição (JORDÃO; PACHECO, 1995). 

 

Figura 11 - Vala de filtração – corte longitudinal 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 

 

Figura 12 - Vala de filtração - corte transversal 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 
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 A estimativa de comprimento das valas de filtração deve ser feita considerando-

se 6 metros de vala/pessoa. A opção por este tipo de tratamento deve ser realizada 

apenas quando a taxa de infiltração do solo for insuficiente (inferior a 20 L/m³) e 

nenhum outro método para disposição do efluente de fossa séptica for aplicável, visto 

que seu custo é relativamente maior do que as demais opções (NUVOLARI, 2011).  

A canalização superior funciona como sistema de irrigação subsuperficial 

(como vala de infiltração); a camada de areia realiza o tratamento, filtrando física e 

biologicamente o líquido percolado; e a canalização inferior funciona como sistema de 

drenagem, cujo efluente pode ser encaminhado para corpos d’água (JORDÃO; 

PACHECO, 1995). 

 

2.1.5.4 Filtro de areia 

 

 Consiste no processo onde a filtração do esgoto ocorre através da camada de 

areia, onde se processa a depuração por meio físico (retenção) e bioquímico 

(oxidação), devido aos micro-organismos fixos nas superfícies dos grãos de areia, 

com manutenção e operação simples (NBR 13969, ABNT, 1997), mas com custos de 

implantação e operação elevados (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

 Para uso direto no meio filtrante, pode-se utilizar, conjuntamente ou 

isoladamente: areia, com diâmetro efetivo na faixa de 0,25 mm a 1,2 mm, com 

coeficiente de uniformidade inferior a 4; além de pedregulho ou pedra britada (NBR 

13969, ABNT, 1997). 

  A operação do filtro de areia deve promover a condição aeróbia em seu interior. 

Assim, a aplicação do efluente deve ser feita de modo intermitente, com emprego de 

uma pequena bomba ou dispositivo dosador, permitindo o ingresso de ar através do 

tubo de coleta durante o período de repouso. Além disso, deve-se prever caixa de 

reservação do efluente do tanque séptico com um sifão (adequada onde o filtro de 

areia está em nível inferior à saída do tanque séptico) ou uma bomba de recalque 

(onde o nível previsto do filtro de areia está acima do nível de tubulação de efluente 

do tanque séptico), a montante do filtro. A caixa deverá possuir volume suficiente a 

permitir aplicação do efluente no máximo a cada seis horas (NBR 13969, ABNT, 

1997). 

 Como opções de instalação, os filtros de areia podem ser classificados como 

subsuperficial ou superficial. O filtro subsuperficial (Figura 13) é a unidade de 
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disposição do efluente do tanque séptico instalado no subsolo, e opera com os 

princípios da vala de filtração. Devem ser utilizados apenas para unidades maiores de 

fossas sépticas e quando o efluente final necessitar de grau de tratamento elevado. O 

filtro de areia superficial (Figura 14) é construído acima do solo, quando as condições 

do solo não permitem outros processos. São construídos em alvenaria ou concreto, 

com mínimo de duas unidades, devido ao funcionamento intermitente. Em função da 

grande necessidade de limpeza e substituição da areia, são pouco usuais (JORDÃO; 

PESSOA, 1995). 

 

Figura 13 - Filtro de areia subsuperficial 

 
Fonte: Jordão; Pessoa (1995) 
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Figura 14 - Filtro de areia superficial 

 
Fonte: Jordão; Pessoa (1995) 

 

2.1.5.5 Vala de infiltração 

  

 É definida como “vala escavada no solo, destinada à depuração e disposição 

final do esgoto na subsuperfície do solo sob condição essencialmente aeróbia, 

contendo tubulação de distribuição e meios de filtração no seu interior” (NBR 13969, 

ABNT, 1997, p. 3). 

 O sistema de valas de infiltração consiste no conjunto das canalizações, 

assentado no solo a uma profundidade racionalmente determinada, em solo cujas 

características permitam que o efluente da fossa séptica seja absorvido. Esta 

percolação do líquido através do solo ocasionará a mineralização dos esgotos antes 

que estes tornem-se agentes contaminantes das águas de superfície e subterrâneas 

(JORDÃO; PESSOA, 1995).  

 Podem ser utilizadas quando a taxa de absorção do solo estiver entre 20 

L/m³.dia e 40 L/m³.dia. Solos com esta taxa são normalmente as argilas de cor 

amarela, vermelha ou marrom medianamente compactas, variando para argilas pouco 

arenosas e/ou siltosas (BATALHA, 1986 apud NUVOLARI, 2011). 

As tubulações utilizadas normalmente são manilhas de grês cerâmicas com 

juntas abertas, ou tubos porosos. Podem ser utilizados, ainda, os tubos de Policloreto 
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de Vinila (PVC) para drenagem. Além disso, há possibilidade de assentar tijolos 

furados ao longo da vala, também com as juntas abertas (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Estas tubulações devem ser protegidas contra cargas rodantes, para não causar 

extravasamento ou obstrução do sistema, e devem ser instaladas de modo a não 

causar represamento do esgoto no interior da vala (NBR 13969, ABNT, 1997). 

 A NBR 13969 (ABNT, 1997, p. 17) estipula que “deve ser mantida uma distância 

mínima vertical entre o fundo da vala de infiltração e o nível máximo da superfície do 

aquífero de 1,5 m”.   

A NBR 13969 (ABNT, 1997) define que, em relação aos processos construtivos, 

o fundo, assim como as paredes laterais da vala de infiltração, não devem sofrer 

qualquer compactação durante a sua execução. Se as superfícies de percolação 

sofrerem alguma compactação, devem ser escarificadas até uma profundidade de 

0,10 m a 0,20 m antes da colocação do material de suporte do tubo de distribuição de 

esgoto.  

Sugere-se, segundo a NBR 7229 (ABNT, 1993 apud JORDÃO; PESSOA, 

1995), que devem ser executadas no mínimo duas valas de infiltração, cujo 

comprimento máximo não ultrapasse 30 metros, e com espaçamento mínimo de 1,00 

metro entre elas. A canalização de infiltração deve ser assentada em um leito com 

pedra britada com diâmetro de 1 a 6 centímetros. Este material se estenderá até 10 

centímetros abaixo dos tubos e 5 centímetros acima. Além disso, as juntas devem ser 

cobertas com papel alcatroado, a fim de evitar o entupimento do sistema, como 

observado na Figura 15. 

A NBR 13969 (ABNT, 1997) expõe ainda que para permitir a digestão aeróbia 

de material retido na vala de filtração e desobstrução dos poros do meio filtrante, 

devem ser previstas pelo menos duas unidades de valas de infiltração que permitam 

a alternância no uso das mesmas, cada uma com capacidade plena de filtração, e que 

o intervalo de alternância não seja superior a três meses. 
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Figura 15 - Vala de infiltração 

 
Fonte: Nuvolari (2011) 

 

 De acordo com Batalha (1986 apud NUVOLARI, 2011), as valas devem estar 

afastadas, no mínimo, 7 metros das árvores de grandes raízes, além de estarem a, 

pelo menos, 20 metros dos poços de água de abastecimento. As eventuais plantações 

sobre as valas devem se limitar a gramados de raízes rasas. Por fim, afirma que deve 

considerar-se, em média, 6 metros de extensão da vala por pessoa. 

Para evitar a erosão da vala com a chuva, o campo de infiltração deve possuir 

um sistema de drenagem das águas pluviais, além da previsão de uma sobrelevação 

do solo, na ocasião de reaterro da vala. Quando construída em terrenos com 

inclinação acentuada, as valas devem ser instaladas acompanhando as curvas de 

nível, de modo a manter a declividade das tubulações (NBR 13969, ABNT, 1997). 

 

2.1.5.6 Sumidouro 

  

Também chamado de poço absorvente (JORDÃO; PESSOA, 1995), o 

sumidouro é definido pela NBR 13969 (ABNT, 1997) como a unidade de depuração e 

de disposição final do efluente oriundo de tanque séptico, sendo verticalizado em 

relação à vala de infiltração. A norma afirma ainda que, devido a esta característica, 

seu uso é propício somente nas áreas onde o aquífero é profundo, onde seja garantida 

a distância mínima de 1,50 m (exceto areia) entre o seu fundo e o nível aquífero 

máximo. 
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 Além disso, o efluente de fossas sépticas poderá ser lançado ao terreno através 

de sumidouros somente quando a taxa de absorção do solo for igual ou superior a 40 

litros/metro quadrado. Normalmente, observa-se esta taxa em argilas arenosas e/ou 

siltosas (BATALHA, 1986 apud NUVOLARI, 2011).  

Consistem em escavações cilíndricas ou prismáticas, cujas paredes são 

protegidas por pedras, madeiras, tijolos, etc., sendo que este material não deve ser 

rejuntado, para que não dificulte a infiltração do líquido no terreno. A cobertura deverá 

ser feita em laje de concreto armado dotada de abertura de inspeção, cuja maior 

dimensão deverá ser de 60 centímetros (mínimo), além de tampão de fechamento 

hermético. As dimensões são determinadas em função das características de 

absorção do solo (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Ainda sobre a estrutura básica, Nuvolari (2011) afirma que os sumidouros 

podem ser construídos com alvenaria de tijolos, blocos, pedra ou anéis pré-moldados 

em concreto, desde que existam furos na parede lateral e que o fundo seja deixado 

livre, para permitir a infiltração (Figura 16). 

 

Figura 16 - Sumidouro 

 
Fonte: Nuvolari (2011) 

 

Batalha (1986 apud NUVOLARI, 2011) afirma que “a distância mínima entre os 

sumidouros e os poços de água de abastecimento deve ser de 20m, e o fundo do 

sumidouro deve estar no mínimo 3 m acima do lençol freático”. Em casos de solos 
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com alta permeabilidade, recomenda-se que a distância mínima seja ainda maior do 

que a citada por Batalha (NUVOLARI, 2011). 

 Em função do líquido infiltrador ser praticamente livre de sólidos causadores de 

colmatação, os sumidouros possuem vida útil longa (JORDÃO; PESSOA, 1995). Caso 

seja necessária a substituição por outro poço, recomenda-se a exposição ao ar livre 

das paredes internas do sumidouro substituído, durante um período mínimo de seis 

meses, para permitir a recuperação da capacidade infiltrativa (NBR 13969, ABNT, 

1997). 

 

2.1.5.7 Capacidade de absorção do solo 

 

 Em função dos diversos métodos de disposição do efluente de tanque séptico, 

é necessário o conhecimento da capacidade de absorção do solo.  

 Para determinação das características de absorção do solo, o método mais 

comum é a determinação da permeabilidade em função da textura do solo, ou seja, 

das proporções de areia, silte e argila existentes. O tamanho das partículas é 

responsável pela quantidade de poros no solo, os quais determinam o movimento da 

água através do mesmo. A textura pode ser observada através do tato dos diversos 

tipos de solo (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

 Além disso, a cor dos solos permite conhecer a permeabilidade destes. Solos 

com colorações entre marrom avermelhado e amarelo indicam condições favoráveis 

de oxidação e ao movimento de água e ar através dele. Solos acinzentados nas 

camadas superficiais e escuros/matizados nas camadas inferiores, por outro lado, 

significam falta de aeração ou movimentos restritos de água e ar (JORDÃO; PESSOA, 

1995). 

 Entretanto, o método aconselhável é o ensaio de percolação, para que se 

estime quantitativamente a capacidade de absorção dos solos (JORDÃO; PESSOA, 

1995). A NBR 13969 (ABNT, 1997) lista dois ensaios, de caráter simples, que são 

instrumentos úteis para avaliação da infiltração dos solos quando utilizados em 

conjunto com os ensaios de tato e visual do solo. Ambos podem ser realizados no 

local onde serão instalados sumidouro ou vala de infiltração. 

Jordão e Pessoa (1995) afirmam que, na impossibilidade da realização dos 

testes citados pela norma, podem ser adotados os valores contidos na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Tempo de penetração em função do tipo de solo 

Descrição do solo Tempo de penetração 

Areia grossa limpa 13 segundos a 1 minuto 

Cinza, carvão 30 segundos a 1 minuto 

Cascalho e argila com poros não cheios 13 segundos a 45 segundos 

Areia fina 2 minutos a 5 minutos 

Areia com argila 5 minutos a 10 minutos 

Argila com pouco de areia 30 minutos a 60 minutos 

Argila compacta ou rocha decomposta 2 horas a 5 horas 

Fonte: Adaptado de Jordão e Pessoa (1995) 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

 A metodologia deste trabalho consiste na determinação de soluções de 

tratamento de esgoto sanitário individuais compatíveis com o caso em estudo, através 

dos dados relacionados no referencial teórico, e dimensionamento das formas 

consideradas mais adequadas, buscando embasamento nas Normas Brasileiras e nas 

bibliografias que tratam sobre o assunto. 

 

2.2.1 Identificação do Loteamento 

 

A Lei n° 6.766 (BRASIL, 1979, p. 1) considera loteamento como “a subdivisão 

de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, 

de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes”. 

O Loteamento Mantovani (Figura 17) está localizado no prolongamento da Rua 

Amazonas, Bairro Santa Catarina, no Município de Caçador/SC, e suas coordenadas 

geográficas centrais são: 26°, 45’, 24,18’’ S; e 51°, 01’, 08,79’’O. Sua área loteável é 

de 38.114,20 m², dividida em seis quadras que compõem aproximadamente 81 lotes, 

cujas áreas variam entre 250,00m² a 310,00m². Trata-se de loteamento destinado à 

implantação de residências uni e multifamiliares. 
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Figura 17 - Localização do Loteamento Mantovani 

 
Fonte: Google Maps (2017) 

 

 A escolha do loteamento em questão como objeto de estudo para fins didáticos 

deu-se pelo fato do mesmo possuir características singulares quanto ao subsolo. Em 

diversos pontos do loteamento é possível observar a existência de grande quantidade 

de rochas subterrâneas próximas à superfície (Anexo A – Laudo de sondagem do 

Loteamento Mantovani).  

Em função da rede coletora de esgoto executada no local não possuir 

condições de ser posta em funcionamento – devido à inexistência de coletor municipal 

próximo ao loteamento, que destinaria o efluente à uma Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE) -, torna-se necessária a adoção de formas individuais de tratamento e 

disposição do efluente doméstico produzido pelos moradores do local. 

As informações técnicas referentes ao loteamento foram disponibilizadas pela 

empresa responsável pelo licenciamento ambiental, com autorização do executor e 

proprietário do empreendimento. 
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2.2.2 Métodos para Dimensionamento do Sistema de Tratamento Individual de Esgoto 

 

 O dimensionamento dos elementos constituintes do sistema individual de 

tratamento dos efluentes sanitários foi realizado de acordo com a NBR 7229 (ABNT, 

1993) e NBR 13969 (ABNT, 1997), que tratam, respectivamente, de tanque séptico e 

de unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes, além da 

bibliografia que aborda o assunto. 

 

2.2.2.1 Tanque séptico 

 

 Segundo a NBR 7229 (ABNT, 1993), o volume útil total do tanque séptico é 

calculado pela fórmula: 

 

 

Onde: 

 

V = volume útil, em litros (l); 

N = número de pessoas ou unidades de contribuição, que se refere ao número 

de pessoas que serão atendidas; 

C = contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia 

(Figura 18); 

T = período de detenção, em dias (Figura 19); 

K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de 

acumulação de lodo fresco (Figura 20); 

Lf = contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia 

(Figura 18). 

 

 As variáveis C, T, K e Lf podem ser obtidas através das Figuras a seguir, 

oriundas da NBR 7229 (ABNT, 1993). 

 

V = 1000 + N (C.T + K.Lf)  (1) 
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Figura 18 - Contribuição diária de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio 
e de ocupante 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

Figura 19 - Período de detenção dos despejos, por faixa de contribuição diária 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 
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Figura 20 - Taxa de acumulação total de lodo (K), em dias, por intervalo entre 
limpezas e temperatura do mês mais frio 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

 Em relação às medidas internas de tanques sépticos (Figuras 22 e 23), a NBR 

7229 (ABNT, 1993) estabelece que: a profundidade útil varia entre os valores mínimos 

e máximos recomendados na Figura 21, de acordo com o volume útil calculado; o 

diâmetro interno mínimo é de 1,10 m; a largura interna mínima é de 0,80 m; e a relação 

comprimento/largura, quando tratar-se de tanques prismáticos retangulares deve 

estar entre 2:1 e 4:1. 

 

Figura 21 - Profundidade útil mínima e máxima, por faixa de volume útil 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 
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Figura 22 - Detalhes e dimensões de um tanque séptico de câmara única 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

Figura 23 - Dimensões dos tanques sépticos 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993)  
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2.2.2.2 Filtro anaeróbio de fluxo ascendente 

 

A NBR 13969 (ABNT, 1997) define que volume útil do leito filtrante (Vu) do filtro 

anaeróbio, em litros, é obtido pela equação: 

 

 

Onde: 

 

N = número de contribuintes; 

C = contribuição de despejos, em litros x habitantes/dia (Figura 24); 

T = tempo de detenção hidráulica, em dias (Figura 25). 

 

Observa-se que o volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 1000 litros. 

A altura do leito filtrante, incluindo a altura do fundo falso, não deve ultrapassar 1,20 

m. A altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60 m, incluindo a espessura da laje 

(NBR 13969, ABNT, 1997). 

A altura total do filtro anaeróbio, em metros (Figura 26), é obtida pela equação: 

 

 

Onde: 

 

H = altura total interna do filtro anaeróbio; 

h = altura total do leito filtrante; 

h1 = altura da calha coletora; 

h2 = altura sobressalente (variável). 

Vu = 1,6 N.C.T (2) 

H = h + h1 + h2 (3) 
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Figura 24 - Contribuição diária de despejos e de carga orgânica por tipo de prédio e 
de ocupantes 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 

 

Figura 25 - Tempo de detenção hidráulica de esgotos (T), por faixa de vazão e 
temperatura do esgoto (em dias) 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 
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Figura 26 - Filtro anaeróbio tipo circular com entrada única de esgoto 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 
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2.2.2.3 Vala de infiltração 

 

A NBR 13969 (ABNT, 1997, p. 18) estabelece que “a vala de infiltração deve 

ser dimensionada considerando a mesma vazão adotada para o cálculo do tanque 

séptico”. Para tanto, exceto nos casos onde haja levantamentos sobre o consumo de 

água e respectiva taxa de retorno, devem ser considerados os valores constantes na 

Figura 24, além dos estabelecidos a seguir:  

 

a. Valores de taxa de aplicação: conforme Figura 27; 

b. O cálculo da área total necessária é feito conforme a Figura 27; 

c. Para efeito de cálculo da área de infiltração, devem ser consideradas as 

superfícies laterais e de fundo situadas no nível inferior ao tubo de distribuição 

do efluente, conforme representado na Figura 28; 

d. Os tubos de distribuição no interior da vala devem possuir diâmetro de 100 mm, 

com cavas laterais de diâmetro de 0,01 m. Ester devem possuir declividade de 

0,003 m/m para aplicação por gravidade e contínua; 

e. Sempre que possível, deve-se optar por conduto forçado, com distribuição de 

esgoto intermitente, ao invés de distribuição contínua por gravidade, onde o 

tubo não precisa ser inclinado. O intervalo entre as aplicações deve ser maior 

que 6 horas; 

f. Os materiais de enchimento da vala de infiltração podem ser britas até número 

quatro ou pedras com características correspondentes, dispostos conforme 

representado na Figura 28; 

g. A distância, em planta, dos eixos centrais das valas de infiltração paralelas não 

deve ser inferior a 2 m. 

 

Além destas recomendações, Wagner e Lanoix (1958 apud JORDÃO; 

PESSOA, 1995) apresentam como opção para dimensionamento do comprimento e 

largura das valas os dados constantes na Tabela 2, baseando-se nos valores 

demonstrados na Tabela 1. 
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Figura 27 - Conversão de valores de taxa de percolação em taxa de aplicação 
superficial 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 

 

 

Figura 28 - Vala de infiltração - detalhes 

 

Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 
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Tabela 2 - Área de absorção para valas de infiltração 

Tempo de infiltração (minuto) Área de absorção necessária no 

fundo das valas (m²) por 

dormitório, em habitação 

Até 2 4,50 

3 5,50 

4 6,50 

5 7,50 

10 9,00 

15 12,00 

30 16,50 

60 22,00 

Fonte: Adaptado de Wagner e Lanoix (1958 apud JORDÃO; PESSOA, 1995) 

  

 Como informação adicional, a NBR 7229 (1982 apud AISSE, 2000), demonstra 

as faixas de coeficientes de infiltração de acordo com a constituição dos solos (Figura 

29). 

 

Figura 29 – Coeficientes de infiltração de acordo com o tipo de solo 

 

 
Fonte: NBR 7229 (1982 apud AISSE, 2000) 
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2.2.2.4 Sumidouro 

 

Para o dimensionamento do sumidouro, a NBR 13969 (ABNT, 1997) indica a 

adoção dos parâmetros da vala de infiltração. A Figura 30 apresenta exemplos de 

layouts de aplicação do sumidouro.  

Para o cálculo da área de infiltração, deve considerar-se a área vertical interna 

do sumidouro abaixo da geratriz inferior da tubulação de lançamento do afluente no 

sumidouro, acrescida da superfície do fundo (NBR 13969, ABNT, 1997). Entretanto, 

como segurança, Jordão e Pessoa (1995) indicam que não seja considerada a área 

do fundo, pois a mesma logo sofrerá colmatação. A área (A) pode ser calculada por:  

 

 

Onde: 

 

Q = vazão do esgoto em litros por dia, igual ao produto N.C (obtidos no item 

2.2.2.1 Tanque séptico); 

Ci = coeficiente de infiltração em litros por m² x dia. 

 

A NBR 13969 (ABNT, 1997) faz, ainda, outras considerações: 

 

a. A altura útil do sumidouro deve ser determinada de forma a manter distância 

vertical mínima de 1,50 m entre o fundo do poço e o nível máximo aquífero; 

b. Se necessária a redução da altura útil do sumidouro, devido à proximidade do 

nível aquífero, pode-se reduzir o diâmetro e a altura do mesmo, aumentando a 

quantidade de poços; 

c. A distância mínima entre as paredes dos poços múltiplos deve ser de 1,50 m; 

d. O menor diâmetro interno do sumidouro deve ser de 0,30 m; 

e. A distribuição do esgoto aos sumidouros múltiplos deve ser executada através 

de caixa distribuidora de vazão. 

 

  

A=
Q
Ci

 
(4) 
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Pode-se adotar valores estimados para as áreas necessárias, de acordo com 

o tipo de solo, constantes na Tabela 3 (GARCEZ FILHO, 1954 apud JORDÃO; 

PESSOA, 1995). Deve-se, porém, prevalecer a Norma. 

 

Tabela 3 - Área de absorção em função do tipo de solo - sumidouros 

Tipo de solo Área de absorção necessária (m²) 

por dormitório, em habitação 

Areia grossa ou pedregulho 1,80 

Areia fina 2,80 

Areia com argila 4,50 

Argila com muita areia ou pedregulho 7,40 

Argila com pouca areia ou pedregulho 14,90 

Argila compacta, rocha ou outras 

formações impermeáveis 

impraticável 

Fonte: Adaptado de Garcez Filho (1954 apud JORDÃO PESSOA, 1995) 
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Figura 30 - Sumidouros - Exemplos de instalação conforme nível do aquífero 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 

 

2.2.3 Ensaio de Percolação 

 

O ensaio para estimar a capacidade de percolação descrito pela NBR 13969 

(ABNT, 1997), necessário aos cálculos de vala de infiltração e sumidouro, deve ser 
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feito cuidadosamente, pois diferentes modos de execução podem resultar em valores 

distintos para um mesmo tipo de solo. O ensaio deve ser precedido por uma etapa 

preliminar para simular a condição de solo saturado. Quando utilizado em conjunto 

com os ensaios de tato e visual do solo, pode ser instrumento útil para avaliação da 

capacidade de infiltração do solo.  

Segundo a Norma, os instrumentos necessários para efetuar o ensaio são 

básicos, incluindo relógio, cronômetro, régua, trado com diâmetro de 150 mm, água 

em abundância, entre outros. Os procedimentos a serem seguidos para saturação são 

(NBR 13969, ABNT, 1997): 

 

a. Definir o mínimo de 3 locais de ensaio, distribuídos de modo a cobrir áreas 

iguais no local indicado para campo de infiltração; 

b. Com o trado de diâmetro de 150 mm, deve-se escavar uma cava vertical, cujo 

fundo esteja aproximadamente no mesmo nível previsto para fundos das 

valas/sumidouros; 

c. Retirar os materiais soltos no fundo da cava e cobrir o fundo com 

aproximadamente 0,05 m de brita; 

d. Encher a cava com água até a profundidade de 0,30 m do fundo, mantendo 

esta altura durante pelo menos 4 horas, completando com água na medida em 

que o nível desce. Caso toda a água inicialmente colocada infiltrar no solo 

dentro de 10 minutos, pode-se começar o ensaio imediatamente. 

 

Para determinar a taxa de percolação (NBR 13969, ABNT, 1997): 

 

a. Colocar 0,15 m de água na cava acima da brita, cuidando-se para que durante 

todo o ensaio o nível da água não ultrapasse 0,15 m; 

b. Imediatamente após o enchimento, determinar o abaixamento do nível d’água 

na cava a cada 30 minutos e, após cada determinação, inserir água até retornar 

ao nível de 0,15 m; 

c. O ensaio deve prosseguir até que se obtenha diferença de rebaixamento dos 

níveis entre as duas determinações sucessivas inferior a 0,015 m, com no 

mínimo exigido de três medições; 

d. Calcular a taxa de percolação para cada cava, segundo os valores apurados, 

dividindo-se o intervalo de tempo entre determinações pelo rebaixamento lido 
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na última determinação. Por exemplo: se o intervalo utilizado é de 30 minutos 

e o desnível apurado é de 0,03 m, tem-se a taxa de percolação de 30/0,03 = 1 

000 min/m; 

e. O valor médio da taxa de percolação da área é obtido calculando-se a média 

aritmética dos valores das cavas. O valor real a ser utilizado no cálculo da área 

necessária da vala de infiltração deve ser o especificado na Figura 27; 

f. Obtém-se o valor da área total necessária para área de infiltração através da 

divisão do volume total diário estimado de esgoto (m³/dia) pela taxa máxima de 

aplicação diária. 

 

Para o Loteamento em estudo, há acesso ao teste da capacidade de absorção 

do solo realizado segundo metodologia disponibilizada pelo Manual de Saneamento 

de 2015 da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, efetuado pela empresa 

responsável do licenciamento ambiental do empreendimento (Anexo B). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 Destinado à apresentação dos dados recolhidos durante a realização do 

trabalho, com considerações específicas sobre os mesmos, além dos resultados 

obtidos. 

 

2.3.1 Apresentação do Ensaio de Percolação 

 

 No dia 27 de agosto de 2017, realizou-se a escavação de uma cava de 0,70m, 

com diâmetro de 0,30m, no ponto indicado como ST-M3 no Laudo de Sondagem 

(Anexo A), também indicado como Ponto 3 no Ensaio de Absorção do Solo (Anexo 

B). A escolha do ponto deu-se em função de ser considerado como crítico através da 

análise do laudo da sondagem do solo (Figura 31). 
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Figura 31 – Ponto de realização do ensaio de percolação 

 
Fonte: Adaptado de Google Maps (2017) 

 

Como recomendado pela NBR 13969 (ABNT, 1997), o fundo da cava foi 

preenchido com pedra brita (Figura 32), e promoveu-se a saturação da cava, 

adicionando-se 0,30m de água limpa. O nível da água deveria ser mantido durante 

quatro horas, para então dar-se início ao teste de percolação. 
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Figura 32 – Preenchimento da cava com pedra brita 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Entretanto, após 3 horas de realização do enchimento com água, o nível 

aumentou 3 cm da marca inicial, de 30 cm (Figura 33), ao contrário do esperado, que 

seria infiltrar no terreno. Assim, não se pôde dar continuidade ao teste. 
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Figura 33 – Cava após 3 horas de saturação 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Além disso, foi possível observar que o executor do loteamento está efetuando 

aterro de aproximadamente 2,00m de altura em grande parte da região caracterizada 

como argilosa pelas sondagens, de modo a nivelar o terreno e possibilitar a adoção 

de algum modo de disposição final do efluente sanitário das residências (Figura 34). 

Deste modo, como a área onde o ponto está locado será aterrada, os resultados 

obtidos em testes de percolação na topografia natural não oferecem real aplicação. 



 

 

66

Figura 34 – Aterro parcialmente executado na região do Loteamento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2 Características da Edificação Residencial 

 

 O Loteamento Mantovani será destinado à execução de edificações 

residenciais. Desta forma, optou-se pela proposição de soluções para os seguintes 

casos:  

 

a. Residência unifamiliar padrão Baixo (R1-B), com dois quartos; 

b. Residência unifamiliar padrão Baixo (R1-B), com três quartos; 

c. Residência unifamiliar padrão Normal (R1-N), com dois quartos; 

d. Residência unifamiliar padrão Normal (R1-N), com três quartos. 

 

A NBR 12721 (ABNT, 2006), define os padrões residenciais de acordo com 

algumas características (Figura 35). Entretanto, em função de melhor adaptação à 

realidade local, onde são observadas residências de padrão baixo e médio, optou-se 

por utilizar os princípios de classificação oferecidos pela Norma, mas variando-se a 

quantidade de dormitórios. 
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Figura 35 – Características principais de residências unifamiliares 

 
Fonte: NBR 12721 (ABNT, 2006) 

 

2.3.3 Dimensionamento do Tanque Séptico 

  

 Tanque séptico é definido pela NBR 7229 (ABNT, 1993) como unidade de fluxo 

horizontal destinada ao tratamento de esgotos por processos de sedimentação, 

flotação e digestão. Assim, de acordo com o item 2.2.2.1: Tanque séptico, 

dimensionou-se a unidade de tratamento de efluente para residências de padrão 

Baixo e Normal, com dois e três dormitórios. 

Em relação ao tamanho do tanque séptico, foram adotados anéis de concreto 

pré-moldado. Das medidas existentes, foram adotados anéis de 1,30m e 1,50m de 

diâmetro, com 0,60m de altura. 

 

2.3.3.1 R1-B com dois dormitórios 

 

 Refere-se à unidade residencial de padrão Baixo, com dois dormitórios, sala, 

banheiro, cozinha e área para tanque, com área aproximada de 60m². 

Neste caso, segundo dados da NBR 7229 (ABNT, 1993), tem-se que: 

N = 2 pessoas * 2 dormitórios = 4 pessoas 

C = 100 litros/habitantes x dia 

T = 0,92 dia 

K = intervalo de limpeza de 2 anos = 94 dias  

Lf = 1 litro/pessoa.dia 
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 Assim:  

  

 As dimensões do tanque cilíndrico são definidas através do seguinte: 

 Hu = 1,20m (mínima) e 2,20m (máxima) - Figura 21 

Diâmetro interno mínimo = 1,10m 

 

A altura útil é acrescida de 0,30m, para disposição dos tubos de entrada e saída 

do efluente. Desta forma: 

  

Assim, para definição da quantidade de anéis de concreto pré-moldado: 

  

Deste modo, para residência padrão baixo com dois dormitórios, adotou-se 

tanque séptico com 3 anéis pré-moldados de 0,60m – totalizando 1,80m de altura, e 

diâmetro de 1,30m. O detalhamento desta unidade encontra-se no Apêndice A. 

 

2.3.3.2 R1-B com três dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Baixo, com três dormitórios, sala, 

banheiro, cozinha e área para tanque, com área aproximada de 65m². 

Neste caso, segundo dados da NBR 7229 (ABNT, 1993), tem-se que:  

V = 1000 + N (C.T + K.Lf)  (5) 

V = 1000 + 4 (100.0,92 + 94.1)  

V = 1744 litros   

V útil = (
π. Ø²

4
).Hu     ∴   Ø =�V útil . 4 

 π . Hu
 

(6) 

 Ø =�1,75 . 4 
 π . 1,50

  

 

 

Ø = 1,22 ≅ 1,30m  

H final = 1,50 + 0,30 = 1,80m (7) 

Nº anéis = 1,80/ 0,60 = 3 anéis (8) 
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N = 2 pessoas * 3 dormitórios = 6 pessoas 

C = 100 litros/habitantes x dia 

T = 0,92 dia 

K =  intervalo de limpeza de 1 ano = 94 dias 

Lf = 1 litro/pessoa.dia 

 Assim:  

 

 As dimensões do tanque cilíndrico são definidas através do seguinte: 

 Hu (Altura útil) = 1,20m (mínima) e 2,20m (máxima) - Figura 21 

Ø interno mínimo = 1,10m 

 

A altura útil é acrescida de 0,30m, para disposição dos tubos de entrada e saída 

do efluente. Desta forma: 

  

 Assim, para definição da quantidade de anéis de concreto pré-moldado: 

  

Deste modo, para residência padrão baixo com três dormitórios, adotou-se 

tanque séptico com 3 anéis pré-moldados de 0,60m – totalizando 1,80 m de altura, e 

diâmetro de 1,50m. O detalhamento desta unidade encontra-se no Apêndice B. 

 

V = 1000 + N (C.T + K.Lf)  (9) 

V = 1000 + 6 (100.0,92 + 94.1)  

V = 2116 litros  

V útil = (
π. Ø²

4
).Hu     ∴   Ø =�V útil . 4 

 π . Hu
 

(10) 

 Ø =�2,20 . 4 
 π . 1,50

  

 

 

Ø = 1,36 ≅ 1,50m  

H final = 1,50 + 0,30 = 1,80m (11) 

Nº anéis = 1,80/ 0,60 = 3 anéis (12) 
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2.3.3.3 R1-N com dois dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Normal, com dois dormitórios, sendo 

um suíte com banheiro, banheiro social, sala, cozinha, circulação, área de serviço com 

banheiro e varanda, com área aproximada de 105m². 

Neste caso, segundo dados da NBR 7229 (ABNT, 1993), tem-se que: 

N = 2 pessoas * 2 dormitórios = 4 pessoas 

C = 130 litros/habitantes x dia 

T = 0,92 dia 

K =  intervalo de limpeza de 1 ano = 94 dias 

Lf = 1 litro/pessoa.dia 

 Assim:  

 

 As dimensões do tanque cilíndrico são definidas através do seguinte: 

 Hu (Altura útil)= 1,20m (mínima) e 2,20m (máxima) - Figura 21 

Ø interno mínimo = 1,10m 

 

A altura útil é acrescida de 0,30m, para disposição dos tubos de entrada e saída 

do efluente. Desta forma: 

  

Assim, para definição da quantidade de anéis de concreto pré-moldado: 

V = 1000 + N (C.T + K.Lf)  (13) 

V = 1000 + 4 (130.0,92 + 94.1)  

V = 1854,4 litros  

V útil = (
π. Ø²

4
).Hu     ∴   Ø =�V útil . 4 

 π . Hu
 

(14) 

 Ø =�1,85 . 4 
 π . 1,50

  

 

 

Ø = 1,25 ≅ 1,30m  

H final = 1,50 + 0,30 = 1,80m (15) 
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Deste modo, para residência padrão normal com dois dormitórios, adotou-se 

tanque séptico com 3 anéis pré-moldados de 0,60m – totalizando 1,80 m de altura, e 

diâmetro de 1,30m. O detalhamento desta unidade encontra-se no Apêndice C. 

 

2.3.3.4 R1-N com três dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Normal, com três dormitórios, sendo 

um suíte com banheiro, banheiro social, sala, cozinha, circulação, área de serviço com 

banheiro e varanda, com área aproximada de 110m². 

Neste caso, segundo dados da NBR 7229 (ABNT, 1993), tem-se que: 

N = 2 pessoas * 3 dormitórios = 6 pessoas 

C = 130 litros/habitantes x dia 

T = 0,92 dia 

K =  intervalo de limpeza de 1 ano = 94 dias 

Lf = 1 litro/pessoa.dia 

 Assim:  

  

As dimensões do tanque cilíndrico são definidas através do seguinte: 

 Hu (Altura útil)= 1,20m (mínima) e 2,20m (máxima) - Figura 21 

Ø interno mínimo = 1,10m 

 

Nº anéis = 1,80/ 0,60 = 3 anéis (16) 

V = 1000 + N (C.T + K.Lf)  (17) 

V = 1000 + 6 (130.0,92 + 94.1)  

V = 2281,6 litros  

V útil = (
π. Ø²

4
).Hu     ∴   Ø =�V útil . 4 

 π . Hu
 

(18) 

 Ø =�2,30 . 4 
 π . 1,50

  

 

 

Ø = 1,39 ≅ 1,50m  
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A altura útil é acrescida de 0,30m, para disposição dos tubos de entrada e saída 

do efluente. Desta forma: 

  

Assim, para definição da quantidade de anéis de concreto pré-moldado: 

  

Deste modo, para residência padrão normal com três dormitórios, adotou-se 

tanque séptico com 3 anéis pré-moldados de 0,60m – totalizando 1,80 m de altura, e 

diâmetro de 1,50m. O detalhamento desta unidade encontra-se no Apêndice D. 

 

2.3.4 Dimensionamento do Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente 

 

 Como explicitado pela NBR 13969 (ABNT, 1997), o filtro anaeróbio é um reator 

biológico com esgoto em fluxo ascendente, dotado de uma câmara inferior vazia e 

uma câmara superior preenchida de meio filtrante submerso, onde atuam micro-

organismos anaeróbios e facultativos, responsáveis pela estabilização da matéria 

orgânica. O dimensionamento foi executado de acordo com o exposto no item 2.2.2.2: 

Filtro anaeróbio de fluxo ascendente. 

Em relação ao tamanho do filtro anaeróbio, foram adotados anéis de concreto 

pré-moldado. Das medidas existentes, foram adotados anéis de 1,30m de diâmetro, 

com 0,50m de altura. 

 

2.3.4.1 R1-B com dois dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Baixo, com dois dormitórios, sala, 

banheiro, cozinha e área para tanque, com área aproximada de 60m². 

 Tem-se, pela NBR 13969 (ABNT, 1997): 

N = 4 

C = 100 litros x habitantes/dia 

T = 1,08 dias 

 Assim: 

H final = 1,50 + 0,30 = 1,80m (19) 

Nº anéis = 1,80/ 0,60 = 3 anéis (20) 
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 A altura útil do filtro anaeróbio é fixada em 1,20 metros. Deste modo: 

  

 Calcula-se, então, o diâmetro de cada anel: 

 

 Desta forma, para residência padrão baixo com dois dormitórios, adota-se filtro 

anaeróbio com 3 anéis pré-moldados de 1,30m de diâmetro e 0,50m de altura, 

totalizando 1,50m de altura total. O detalhamento desta unidade encontra-se no 

Apêndice A. 

 

2.3.4.2 R1-B com três dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Baixo, com três dormitórios, sala, 

banheiro, cozinha e área para tanque, com área aproximada de 65m². 

 Tem-se, pela NBR 13969 (ABNT, 1997): 

N = 6 

C = 100 litros x habitantes/dia 

T = 1,08 dias 

 Assim: 

Vu = 1,6 N.C.T (21) 

Vu = 1,6 . 4 . 100 . 1,08  

Vu = 691,2 litros 

Vu = 1000 litros (mínimo) 

 

r =� V
 π.h

 
 (22) 

r =� 1,000
 π.1,20

 = 0,51 m 

 

D = 0,51m x 2 = 1,02m  (23) 

Vu = 1,6 N.C.T (24) 

Vu = 1,6 . 6 . 100 . 1,08  

Vu = 1036,8 litros  
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A altura útil do filtro anaeróbio é fixada em 1,20 metros. Assim: 

  

 Calcula-se, então, o diâmetro de cada anel: 

 

 Desta forma, para residência padrão baixo com três dormitórios, adota-se filtro 

anaeróbio com 3 anéis pré-moldados de 1,30m de diâmetro e 0,50m de altura, 

totalizando 1,50m de altura total. O detalhamento desta unidade encontra-se no 

Apêndice B. 

 

2.3.4.3 R1-N com dois dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Normal, com dois dormitórios, sendo 

um suíte com banheiro, banheiro social, sala, cozinha, circulação, área de serviço com 

banheiro e varanda, com área aproximada de 105m². 

 Tem-se, pela NBR 13969 (ABNT, 1997): 

N = 4 

C = 130 litros x habitantes/dia 

T = 1,08 dias 

 Assim: 

 

A altura útil do filtro anaeróbio é fixada em 1,20 metros. Assim: 

Vu = 1100 litros  

r =� V
 π.h

 
 (25) 

r =� 1,100
 π.1,20

 = 0,54 m 

 

D = 0,54m x 2 = 1,08m  (26) 

Vu = 1,6 N.C.T (27) 

Vu = 1,6 . 4 . 130 . 1,08  

Vu = 898,56 litros 

Vu = 1000 litros (mínimo) 
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 Calcula-se, então, o diâmetro de cada anel: 

 

 Desta forma, para residência padrão normal com dois dormitórios, adota-se 

filtro anaeróbio com 3 anéis pré-moldados de 1,30m de diâmetro e 0,50m de altura, 

totalizando 1,50m de altura total. O detalhamento desta unidade encontra-se no 

Apêndice C. 

 

2.3.4.4 R1-N com três dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Normal, com três dormitórios, sendo 

um suíte com banheiro, banheiro social, sala, cozinha, circulação, área de serviço com 

banheiro e varanda, com área aproximada de 110m². 

 Tem-se, pela NBR 13969 (ABNT, 1997): 

N = 3 

C = 130 litros x habitantes/dia 

T = 1,08 dias  

 Assim: 

 

A altura útil do filtro anaeróbio é fixada em 1,20 metros. Assim: 

r =� V
 π.h

 
 (28) 

r =� 1,000
 π.1,20

 = 0,51 m 

 

D = 0,51m x 2 = 1,02m  (29) 

Vu = 1,6 N.C.T (30) 

Vu = 1,6 . 6 . 130 . 1,08  

Vu = 1347,84 litros 

Vu = 1400 litros  
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 Calcula-se, então, o diâmetro de cada anel: 

 

 Desta forma, para residência padrão normal com três dormitórios, adota-se filtro 

anaeróbio com 3 anéis pré-moldados de 1,30m de diâmetro e 0,50m de altura, 

totalizando 1,50m de altura total. O detalhamento desta unidade encontra-se no 

Apêndice D. 

 

2.3.5 Dimensionamento da Vala de Infiltração 

 

 É definida pela NBR 13969 (ABNT, 1997) como uma vala escavada no solo, 

preenchida com meios filtrantes e dotada de tubos de distribuição de esgoto e de 

coleta de efluente filtrado, cujo objetivo é a remoção de poluentes através de ações 

físicas e biológicas sob condições essencialmente aeróbias. O dimensionamento foi 

realizado de acordo com o exposto em 2.2.2.3: Vala de infiltração. 

  

2.3.5.1 R1-B com dois dormitórios 

 

 Refere-se à unidade residencial de padrão Baixo, com dois dormitórios, sala, 

banheiro, cozinha e área para tanque, com área aproximada de 60m². 

Neste caso, segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997): 

Q = N.C = 400 litros/dia 

Ci = 60 (Figura 29) 

 Assim, de acordo com Jordão e Pessoa (1995): 

r =� V
 π.h

 
 (31) 

r =� 1,400
 π.1,20

 = 0,61 m 

 

D = 0,61m x 2 = 1,22m  (32) 

A = Q
Ci

 
(33) 
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 Considerando a largura da vala de 0,50m, tem-se que: 

  

Considerando a logística de alternância imposta pela NBR 13969 (ABNT, 

1997), devem ser acrescidas duas valas ao resultado obtido. Logo, para residência 

padrão baixo com dois dormitórios, serão necessárias 6 valas com aproximadamente 

3,40 metros de comprimento cada. O detalhamento desta unidade encontra-se no 

Apêndice A. 

 

2.3.5.2 R1-B com três dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Baixo, com três dormitórios, sala, 

banheiro, cozinha e área para tanque, com área aproximada de 65m². 

Neste caso, segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997): 

Q = N.C = 600 litros/dia 

Ci = 60 (Figura 29) 

 Assim, de acordo com Jordão e Pessoa (1995): 

 

 Considerando a largura da vala de 0,50m, tem-se que: 

  

Considerando a logística de alternância imposta pela NBR 13969 (ABNT, 

1997), devem ser acrescidas duas valas ao resultado obtido. Logo, serão necessárias 

6 valas com 5 metros de comprimento cada, para residência padrão baixo com três 

dormitórios. O detalhamento desta unidade encontra-se no Apêndice B. 

 

A = 400
60

= 6,66 m² 
 

6,66m² / 0,50m = 13,32 metros  

13,32 / 4 valas = 3,33m 

(34) 

A = Q
Ci

 
(35) 

A = 600
60

= 10 m² 
 

10m² / 0,50m = 20 metros 

20 / 4 valas = 5,0m 

(36) 
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2.3.5.3 R1-N com dois dormitórios 

 

 Refere-se à unidade residencial de padrão Normal, com dois dormitórios, sendo 

um suíte com banheiro, banheiro social, sala, cozinha, circulação, área de serviço com 

banheiro e varanda, com área aproximada de 105m². 

Neste caso, segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997): 

Q = N.C = 520 litros/dia 

Ci = 60 (Figura 29) 

 Assim, de acordo com Jordão e Pessoa (1995): 

 

Considerando a largura da vala de 0,50m, tem-se que: 

  

Considerando a logística de alternância imposta pela NBR 13969 (ABNT, 

1997), devem ser acrescidas duas valas ao resultado obtido. Logo, para residência 

padrão normal com dois dormitórios, serão necessárias 6 valas com 

aproximadamente 4,30 metros de comprimento cada. O detalhamento desta unidade 

encontra-se no Apêndice C. 

 

2.3.5.4 R1-N com três dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Normal, com três dormitórios, sendo 

um suíte com banheiro, banheiro social, sala, cozinha, circulação, área de serviço com 

banheiro e varanda, com área aproximada de 110m². 

Neste caso, segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997): 

Q = N.C = 780 litros/dia 

Ci = 60 (Figura 29) 

Assim, de acordo com Jordão e Pessoa (1995): 

A = Q
Ci

 
(37) 

A = 520
60

= 8,66 m² 
 

8,66m² / 0,50m = 17,32 metros 

17,32 / 4 valas = 4,33m 

(38) 
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Considerando a largura da vala de 0,50m, tem-se que: 

  

Considerando a logística de alternância imposta pela NBR 13969 (ABNT, 

1997), devem ser acrescidas duas valas ao resultado obtido. Assim, serão 

necessárias 6 valas com aproximadamente 6,50 metros de comprimento cada, para 

residência padrão normal com três dormitórios. O detalhamento desta unidade 

encontra-se no Apêndice D. 

 

2.3.6 Dimensionamento do Sumidouro 

 

 O sumidouro é definido pela NBR 13969 (ABNT, 1997) como a unidade de 

depuração e de disposição final do efluente oriundo de tanque séptico, sendo 

verticalizado em relação à vala de infiltração. Seu dimensionamento foi determinado 

em função do item 2.2.2.4: Sumidouro. 

Em relação às características do sumidouro, utilizou-se a unidade retangular 

executada in loco, considerando-se somente as paredes como área permeável. Esta 

característica foi adotada em função da existência de material argiloso com afluência 

de água abaixo do aterro executado na área, o que poderia dificultar a operação de 

sumidouros com fundo permeável. 

 

2.3.6.1 R1-B com dois dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Baixo, com dois dormitórios, sala, 

banheiro, cozinha e área para tanque, com área aproximada de 60m². 

Neste caso, segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997): 

Q = N.C = 400 litros/dia 

Ci = 60 (Figura 29) 

   

A = Q
Ci

 
(39) 

A = 780
60

= 13 m² 
 

13m² / 0,50m = 26 metros  

26 / 4 valas = 6,5m 

(40) 
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 Assim, de acordo com Jordão e Pessoa (1995): 

 

 

O cálculo da altura do sumidouro é realizado através das faces disponíveis para 

infiltração. Assim, considerando-se apenas as laterais de um sumidouro cilíndrico, 

com diâmetro estipulado de 1,50m: 

 

 

Caso fosse utilizado o sumidouro cilíndrico, seria necessária a altura total de 

1,80 metros. Entretanto, é possível diminuir a altura necessária para instalação de um 

sumidouro construindo-o com geometria retangular, moldado in loco. Desta forma, 

adotando-se sumidouro com 2,00m de comprimento, 1,00m de largura e 1,20m de 

altura útil, adotando-se as paredes como área permeável, tem-se como área de 

infiltração disponível:  

 

 

 Adota-se, portanto, sumidouro moldado in loco com 2,00m de comprimento, 

1,00m de largura e 1,70m de altura total (1,20m de altura útil acrescido de 0,50m para 

disposição do tubo de entrada), para residência padrão baixo com dois dormitórios. O 

detalhamento desta unidade encontra-se no Apêndice A. 

 

 

 

A = Q
Ci

 
(41) 

A = 400
60

= 6,66 m² 
 

A = (2.π.r.h)  (42) 

6,66 = (2.π.0,75.h) .: 6,66 = 4,71.h 

h = 1,41m .: 1,41/ 0,60m = 2,36 anéis 

 

A infiltração = (2,0*1,2*2) + (1,0*1,2*2) (43) 

A infiltração = 7,20 m² > 6,66 m², ok.  
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2.3.6.2 R1-B com três dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Baixo, com três dormitórios, sala, 

banheiro, cozinha e área para tanque, com área aproximada de 65m². 

Neste caso, segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997): 

Q = N.C = 600 litros/dia 

Ci = 60 (Figura 29) 

 Assim, de acordo com Jordão e Pessoa (1995): 

 

 

O cálculo da altura do sumidouro é realizado através das faces disponíveis para 

infiltração. Assim, considerando-se apenas as laterais de um sumidouro cilíndrico, 

com diâmetro estipulado de 1,50m: 

 

 

Caso fosse utilizado o sumidouro cilíndrico, seria necessária a altura total de 

2,40 metros, tornando sua utilização pouco adequada neste caso, em função da altura 

existente de aterro, que é de 2 metros. Assim, é possível diminuir a altura necessária 

para instalação de um sumidouro construindo-o com geometria retangular, moldado 

in loco. Desta forma, adotando-se sumidouro com 2,60m de comprimento, 1,30m de 

largura e 1,30m de altura útil, adotando-se as paredes como área permeável, tem-se 

como área de infiltração disponível:  

 

 

A = Q
Ci

 
(44) 

A = 600
60

= 10 m² 
 

A = (2.π.r.h)  (45) 

10 = (2.π.0,75.h) .: 10 = 4,71.h 

h = 2,12m .: 2,12 / 0,60m = 3,53 anéis 

 

A infiltração = (2,6*1,3*2) + (1,3*1,3*2) (46) 

A infiltração = 10,14 m² > 10 m², ok.  
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 Adota-se, portanto, sumidouro moldado in loco com 2,60m de comprimento, 

1,30m de largura e 1,80m de altura total (1,30m de altura útil acrescido de 0,50m para 

disposição do tubo de entrada), para residência padrão baixo com três dormitórios. O 

detalhamento desta unidade encontra-se no Apêndice B. 

2.3.6.3 R1-N com dois dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Normal, com dois dormitórios, sendo 

um suíte com banheiro, banheiro social, sala, cozinha, circulação, área de serviço com 

banheiro e varanda, com área aproximada de 105m². 

Neste caso, segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997): 

Q = N.C = 520 litros/dia 

Ci = 60 (Figura 29) 

   

Assim, de acordo com Jordão e Pessoa (1995): 

 

 

O cálculo da altura do sumidouro é realizado através das faces disponíveis para 

infiltração. Assim, considerando-se apenas as laterais de um sumidouro cilíndrico, 

com diâmetro estipulado de 1,50m: 

 

 

Caso fosse utilizado o sumidouro cilíndrico, seria necessária a altura total de 

2,40 metros, tornando sua utilização pouco adequada neste caso, em função da altura 

existente de aterro, que é de 2 metros. Assim, é possível diminuir a altura necessária 

para instalação de um sumidouro construindo-o com geometria retangular, moldado 

in loco. Desta forma, adotando-se sumidouro com 2,30m de comprimento, 1,10 m de 

A = Q
Ci

 
(47) 

A = 520
60

= 8,66 m² 
 

A = (2.π.r.h)  (48) 

8,66 = (2.π.0,75.h) .: 8,66 = 4,71.h 

h = 1,84m .: 1,84 / 0,60m = 3,06 anéis 
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largura e 1,30m de altura útil, adotando-se as paredes como área permeável, tem-se 

como área de infiltração disponível:  

 

 

 Adota-se, portanto, sumidouro moldado in loco com 2,30m de comprimento, 

1,10m de largura e 1,80m de altura total (1,30m de altura útil acrescido de 0,50m para 

disposição do tubo de entrada), para residência padrão normal com dois dormitórios. 

O detalhamento desta unidade encontra-se no Apêndice C. 

 

2.3.6.4 R1-N com três dormitórios 

 

Refere-se à unidade residencial de padrão Normal, com três dormitórios, sendo 

um suíte com banheiro, banheiro social, sala, cozinha, circulação, área de serviço com 

banheiro e varanda, com área aproximada de 110m². 

Neste caso, segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997): 

Q = N.C = 780 litros/dia 

Ci = 60 (Figura 29) 

   

Assim, de acordo com Jordão e Pessoa (1995): 

 

O cálculo da altura do sumidouro é realizado através das faces disponíveis para 

infiltração. Assim, considerando-se apenas as laterais de um sumidouro cilíndrico, 

com diâmetro estipulado de 1,50m: 

 

A infiltração = (2,3*1,3*2) + (1,1*1,3*2) (49) 

A infiltração = 8,84 m² > 8,66 m², ok.  

A = Q
Ci

 
(50) 

A = 780
60

= 13 m² 
 

A = (2.π.r.h)  (51) 

13 = (2.π.0,75.h) .: 13 = 4,71.h 

h = 2,75m .: 2,75 / 0,60m = 4,59 anéis 
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Caso fosse utilizado o sumidouro cilíndrico, seria necessária a altura total de 3 

metros, tornando inviável sua utilização neste caso. Assim, é possível diminuir a altura 

necessária para instalação de um sumidouro construindo-o com geometria retangular, 

moldado in loco. Desta forma, adotando-se sumidouro com 3,50m de comprimento, 

1,60 m de largura e 1,30m de altura útil, adotando-se as paredes como área 

permeável, tem-se como área de infiltração disponível:  

 

 

 Adota-se, portanto, sumidouro moldado in loco com 3,5m de comprimento, 

1,60m de largura e 1,80m de altura total (1,30m de altura útil acrescido de 0,50m para 

disposição do tubo de entrada), para residência padrão normal com três dormitórios. 

O detalhamento desta unidade encontra-se no Apêndice D. 

 

2.3.7 Dimensões Obtidas para os Equipamentos Sanitários Utilizados 

 

 Por fim, obteve-se, como medidas finais para cada equipamento determinado: 

 

Tabela 4 – Dimensões finais – Tanque Séptico 

Padrão da residência Dimensões obtidas 

R1B - 2Q h = 1,80 m - 3 anéis 0,60 m, Ø = 1,30 m 

R1B - 3Q h = 1,80 m - 3 anéis 0,60 m, Ø = 1,50 m 

R1N - 2Q h = 1,80 m - 3 anéis 0,60 m, Ø = 1,30 m 

R1N - 3Q h = 1,80 m - 3 anéis 0,60 m, Ø = 1,50 m 

Fonte: O próprio autor 

 

Tabela 5 – Dimensões finais – Filtro anaeróbio ascendente 

Padrão da residência Dimensões obtidas 

R1B - 2Q h = 1,50 m - 3 anéis 0,50 m, Ø = 1,30 m 

R1B - 3Q h = 1,50 m - 3 anéis 0,50 m, Ø = 1,30 m 

R1N - 2Q h = 1,50 m - 3 anéis 0,50 m, Ø = 1,30 m 

R1N - 3Q h = 1,50 m - 3 anéis 0,50 m, Ø = 1,30 m 

Fonte: O próprio autor 

A infiltração = (3,5*1,3*2) + (1,6*1,3*2) .: 13,3 m² > 13 m², ok. (52) 
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Tabela 6 – Dimensões finais –  Vala de infiltração 

Padrão da residência Dimensões obtidas 

R1B - 2Q 6 valas com 3,40 m x 0,50m x 0,50m 

R1B - 3Q 6 valas com 5,00 m x 0,50m x 0,50m 

R1N - 2Q 6 valas com 4,30 m x 0,50m x 0,50m 

R1N - 3Q 6 valas com 6,50 m x 0,50m x 0,50m 

Fonte: O próprio autor 

 

Tabela 7 – Dimensões finais – Sumidouro 

Padrão da residência Dimensões obtidas 

R1B - 2Q h = 1,70m, base= 2,00m x 1,00m 

R1B - 3Q h = 1,80m, base= 2,60m x 1,30m 

R1N - 2Q h = 1,80m, base= 2,30m x 1,10m 

R1N - 3Q h = 1,80m, base= 3,50m x 1,60m 

Fonte: O próprio autor 
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3 CONCLUSÃO 

 

A manutenção de condições adequadas para preservação da saúde na 

sociedade é fator de importância primária. Desta forma, as ações de saneamento, 

especialmente as inclusas no ramo de esgotamento sanitário, devem ser tratadas 

como prioridades em projetos de construção civil. 

 O projeto de sistemas de esgotamento sanitário em obras residenciais, assim 

como nas diversas outras em que é aplicado, deve seguir padrões estabelecidos em 

Normas Brasileiras para que sejam efetuados o tratamento e a disposição final 

adequados, buscando o menor impacto possível ao meio em que estão inseridos. Em 

loteamentos residenciais, como o caso abordado neste estudo, além da busca por 

métodos que causem menor degradação ambiental, buscam-se métodos de 

tratamento e disposição do esgoto simplificados, com o menor custo de manutenção 

e operação possível. 

 O município de Caçador é caracterizado pela predominância das soluções 

individuais de tratamento do esgoto, com poucas áreas contando com rede coletiva. 

O Loteamento Mantovani, localizado no prolongamento da Rua Amazonas, no Bairro 

Santa Catarina, mesmo possuindo rede coletora “em espera”, deverá contar com 

soluções individuais de tratamento, que atendam as características específicas deste 

loteamento, como subsolo rochoso próximo à superfície.  

No referencial teórico deste trabalho foram apresentadas opções de sistemas 

individuais de esgotamento sanitário, possuindo como estrutura comum o tanque 

séptico.  Demonstrou-se, através de pesquisa bibliográfica, que o efluente oriundo do 

tanque séptico pode ser destinado para filtros anaeróbios, valas de filtração ou 

infiltração, sumidouros, filtros de areia, entre outros métodos de disposição. 

Com os dados disponíveis, efetuou-se a determinação e dimensionamento dos 

métodos considerados adequados para as condições específicas encontradas no 

loteamento. Obteve-se, como solução para o caso em estudo, o tratamento do 

efluente através de tanque séptico, o pós-tratamento em filtro anaeróbio de fluxo 

ascendente, e a disposição final do mesmo utilizando-se valas de infiltração ou 

sumidouro. O ensaio de percolação realizado permitiu verificar a veracidade dos 

resultados obtidos através do laudo de sondagem executado no loteamento (Apêndice 

A), mas em função da afluência de água na cava executada, não possibilitou a 

obtenção de resultados palpáveis. 



 

 

87

 De acordo com a Lei Municipal Complementar n. 168, de 16 de abril de 2010 

(CAÇADOR, 2010), a área onde o Loteamento Mantovani está inserido é a Zona 

Residencial 2 - ZR2, onde o recuo frontal do terreno dever ser de 4 metros. Desta 

forma, observa-se que, em um lote com 13 metros de testada e 19 metros de 

comprimento - dimensões médias entre os lotes projetados -, executando-se valas de 

infiltração de acordo com o dimensionado (6,50m de comprimento para residência 

padrão Normal com 3 quartos) restariam apenas 8,5 metros para execução de uma 

edificação. Assim, nos lotes onde o proprietário do terreno necessitar uma edificação 

com dimensões maiores do que estas, deverá utilizar o sumidouro como unidade de 

disposição final.  Nos demais casos, fica a cargo do proprietário a decisão de utilização 

de valas de infiltração ou sumidouro, levando em consideração fatores como técnica 

de construção e operação. 

Diante do exposto, considerou-se que, com a adoção destas unidades, o 

efluente produzido pelos residentes do loteamento não ocasionará prejuízos 

ambientais até que possa ser efetivamente coletado e destinado a uma estação de 

tratamento de esgotos.   
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APÊNDICE A – DETALHAMENTO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES SANITÁRIOS – R1-B: DOIS DORMITÓRIOS 

  



TUBO DE LIMPEZA DIÂMETRO > 150 mm

SAÍDA

NÍVEL DA ÁGUA

130

1
6
5

1
0

1
5
5

1
5

1
5
5

1
0

1
8
0

2
0

TUBO DE LIMPEZA DIÂMETRO  150 mm

5
5
5

6
5

1
2
0

1
1
0

130

CORTE - TANQUE SÉPTICO
Esc: 1/25

PLANTA - TANQUE SÉPTICO
Esc: 1/25

ENTRADA

SAÍDA
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ENTRADA
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SAÍDA

Prancha

Cristiane
Escala:

Assunto:

Especificações :

Novembro/2017

ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

01/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Baixo - 2 quartos

DETALHES TANQUE SÉPTICO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II
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INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas
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Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Baixo - 2 quartos

DETALHES FILTRO ANAERÓBIO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

03/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Baixo - 2 quartos
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Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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Assunto:

Especificações :

ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

04/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Baixo - 2 quartos

DETALHES SUMIDOURO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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APÊNDICE B – DETALHAMENTO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES SANITÁRIOS – R1-B: TRÊS DORMITÓRIOS  
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ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

01/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Baixo - 3 quartos

DETALHES TANQUE SÉPTICO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

02/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Baixo - 3 quartos

DETALHES FILTRO ANAERÓBIO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas
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Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Baixo - 3 quartos

DETALHES VALA DE INFILTRAÇÃO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Novembro/2017
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ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

04/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Baixo - 3 quartos

DETALHES SUMIDOURO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II
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APÊNDICE C – DETALHAMENTO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES SANITÁRIOS – R1-N: DOIS DORMITÓRIOS  
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ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

01/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Normal - 2 quartos

DETALHES TANQUE SÉPTICO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

02/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Normal - 2 quartos

DETALHES FILTRO ANAERÓBIO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

03/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Normal - 2 quartos

DETALHES VALA DE INFILTRAÇÃO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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268

ENTRADA FILTRO TAMPA DE INSPEÇÃO

PLANTA - SUMIDOURO
Esc: 1/50

TAMPA DE INSPEÇÃO COM
ALÇA

ENTRADA - VEM DO FILTRO

TIJOLO MACIÇO OU
BLOCO DE CONCRETO

39x19x14cm

CALÇADA

PÓ DE BRITA 2cm

TERRA

ALTURA ÚTIL

LASTRO DE CONCRETO

BRITA n. 5

CORTE AA' - SUMIDOURO
Esc: 1/50

Prancha

Cristiane
Escala:

Assunto:

Especificações :

ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

04/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Normal - 2 quartos

DETALHES SUMIDOURO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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APÊNDICE D – DETALHAMENTO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES SANITÁRIOS – R1-N: TRÊS DORMITÓRIOS  
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150

TUBO DE LIMPEZA DIÂMETRO > 150 mm

SAÍDA

PLANTA - TANQUE SÉPTICO
Esc: 1/25

ENTRADA

NÍVEL DA ÁGUA

TUBO DE LIMPEZA DIÂMETRO  150 mm

CORTE - TANQUE SÉPTICO
Esc: 1/25

ENTRADA

CHICANA DE

ENTRADA

CHICANA DE

SAÍDA

SAÍDA

Prancha

Cristiane
Escala:

Assunto:

Especificações :

ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

01/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Normal - 3 quartos

DETALHES TANQUE SÉPTICO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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130

PLANTA - FILTRO ANAERÓBIO
Esc: 1/25

VEM DO TANQUE SÉPTICO CANALETA COLETORA

TUBO GUIA DN 150

VAI P/ VALA DE

INFILTRAÇÃO/SUMIDOURO

CORTE  - FILTRO ANAERÓBIO
Esc: 1/25

VEM DO TANQUE SÉPTICO

CANALETA COLETORA

TUBO GUIA DN 150

VAI P/ VALA DE INFILTRAÇÃO/SUMIDOURO

BRITA nº 4

FUNDO FALSO COM FUROS

Ø 2,5cm A CADA 15cm

Prancha

Cristiane
Escala:

Assunto:

Especificações :

ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

02/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Normal - 3 quartos

DETALHES FILTRO ANAERÓBIO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017



650

TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DN 150

TUBO LISO DN 150

PLANTA - VALA DE INFILTRAÇÃO
Esc: 1/75

FOSSA SÉPTICA FILTRO ANAERÓBIO

CAIXA DE

DISTRIBUIÇÃO

DECLIVIDADE 1:3000

CAIXA DE INSPEÇÃO

PEDRA BRITADA nº 3

CAIXA DE INSPEÇÃO

TUBO LISO DN 150

TUBO DE VENTILAÇÃO

TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DN 150
DECLIVIDADE 1:300

CORTE LONGITUDINAL - VALA DE INFILTRAÇÃO
Esc: 1/75

FOSSA SÉPTICA FILTRO ANAERÓBIO

CAIXA DE

DISTRIBUIÇÃO

REATERRO

TUBO DE DISTRIBUIÇÃO
 DN 150

PEDRA BRITADA nº 3

PAPEL ALCATROADO

50

1
5

1
0

5
0

TUBO DE VENTILAÇÃO

CORTE TRANSVERSAL
Esc: 1/25

DETALHE DO DRENO
Sem escala

Prancha

Cristiane
Escala:

Assunto:

Especificações :

ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

03/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Normal - 3 quartos

DETALHES VALA DE INFILTRAÇÃO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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ENTRADA FILTRO
TAMPA DE INSPEÇÃO

PLANTA - SUMIDOURO
Esc: 1/50

Ø60

TAMPA DE INSPEÇÃO COM
ALÇA

ENTRADA - VEM DO FILTRO

TIJOLO MACIÇO OU
BLOCO DE CONCRETO

39x19x14cm

CALÇADA

PÓ DE BRITA 2cm

TERRA

ALTURA ÚTIL

LASTRO DE CONCRETO

BRITA n. 5

CORTE AA' - SUMIDOURO
Esc: 1/50

Prancha

Cristiane
Escala:

Assunto:

Especificações :

ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM UM LOTEAMENTO EM CAÇADOR

Data: Desenho:

Indicadas

04/04
Projeto Sanitário Residência Unifamiliar de

Padrão Normal - 3 quartos

DETALHES SUMIDOURO

Acadêmica:
CRISTIANE WEGNER

Engenharia Civil - TCC II

Novembro/2017
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ANEXO A – LAUDO DE SONDAGEM DO LOTEAMENTO MANTOVANI 
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1. METODOLOGIA UTILIZADA E RELATÓRIO DE CAMPO 

 

A execução das sondagens para identificação da profundidade do lençol 

freático foi motivada pelo item 3 do ofício 72/2017/CMO da FATMA (Processo Sinfat:  

URB/18800/CMO - FATMA 9629/2015). 

Foram executadas 5 (cinco) sondagens do tipo ST (sondagem a trado), de 

acordo com a norma técnica NBR 9603/86 da ABNT. O avanço da perfuração das 

sondagens foi efetuado com trado tipo cavadeira, trado helicoidal e ponteira. 

O perfil de solo e regolito foi amostrado e descrito de acordo com sua ocorrência 

em profundidade. 

As coordenadas das sondagens (latitude e longitude) foram levantadas com um 

GPS GARMIN (Datum SIRGAS 2000) e estão indicadas na Tabela 1. 

A visualização da distribuição espacial das sondagens no perímetro do projeto 

do loteamento Mantovani está disponível na Figura 1. 

 
Sondagem Latitude (*) Longitude (*) Altitude (**) 

    

ST-M1 7040429,15 498240,32 944,80 
    

ST-M2 7040387,81 498310,02 944,10 
    

ST-M3 7040508,02 498151,30 943,50 
    

ST-M4 7040489,71 498104,82 954,00 
    

ST-M5 7040542,51 498100,05 951,20 
    

Tabela 1 – Localização das sondagens executadas na área do projeto do loteamento Mantovani, Bairro 
Santa Catarina, Caçador – SC. (*) Datum SIRGAS 2000. (**) altitude definida pelo levantamento 
topográfico. 
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2. RESULTADO DAS SONDAGENS 

 

O perfil de solo identificado pelas sondagens ST-M1, ST-M2, ST-M3, ST-M4 e 

STM5 é derivado das rochas vulcânicas do Grupo Serra Geral. 

A presença de lajes de rocha basáltica (derrames vulcânicos) definiu a 

profundidade de cada uma das sondagens. A sondagem ST-M1 atingiu 3,00 m de 

profundidade enquanto que as demais atingiram 2,70 m (ST-M2), 1,57 m (ST-M3), 

4,23 m (ST-M4) e 3,70 m (ST-M5). 

O nível de água do lençol freático não foi detectado nestas sondagens. A 

descrição do perfil geológico (características do solo e ocorrência das rochas 

vulcânicas do Grupo Serra Geral) estão disponíveis nas fichas de sondagens a seguir. 

 

 

Caçador, 19 de abril de 2017. 
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ANEXO B – LAUDO DO TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO EFETUADO POR 

EMPRESA LICENCIADORA 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Atendendo à solicitação feita pelo proprietário, foram realizados testes de 

absorção do solo e determinação do Coeficiente de Infiltração no local onde será 

implantado o Loteamento Mantovani, que será localizado junto ao Prolongamento da 

Rua Amazonas, no município de Caçador – SC. 

A coleta de dados no campo ocorreu na data de 20 de janeiro de 2017 entre 

17h00min e 18h30min com dia ensolarado. 

Antes de proceder ao teste foi realizada uma caminhada pelo terreno onde será 

implantado o loteamento e identificado o tipo de solo encontrado no local e escolhidos 

três pontos onde seria realizada a coleta de informações sobre a capacidade de 

infiltração do solo. O terreno apresentou na sua totalidade solo argiloso sem rochas 

aparentes, boa parte do mesmo coberto com vegetação rasteira e arbustiva. 

 

2. FINALIDADE DO ENSAIO 

 

Um ensaio de percolação no solo, ou teste de percolação, é uma forma de 

avaliar a taxa de absorção ou permeabilidade do solo em uma determinada área. Sua 

finalidade é fornecer o coeficiente de percolação do solo, o qual é indispensável ao 

dimensionamento de sumidouros, fossas absorventes e campos de absorção. 

Foram selecionados três pontos para melhor caracterizar os resultados 

encontrados. Os referidos pontos foram escolhidos afastados entre si de tal forma que 

melhor retratassem o tipo de solo encontrado no local. 

 

3. METODOLOGIA APLICADA 

 

Para determinação e cálculo do Coeficiente de Infiltração e capacidade de 

absorção do solo foi procedido um Teste de Absorção do Solo, conforme metodologia 

da Norma Técnica NBR 7229. O método do teste foi extraído do Manual de 

Saneamento de 2015 da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 

Para a execução do Teste de Absorção do Solo foi realizada uma limpeza 

superficial do solo com retirada da vegetação rasteira tipo grama ou ervas daninhas e 

possível material orgânico presente no mesmo. A partir de então foi limpo e 

demarcado o local de coleta de informações, executando-se as seguintes etapas: 
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•  Demarcado na superfície um quadrado de 0,3 m x 0,3 m e foi escavado um até 

a profundidade de 0,3 metros possuindo assim um volume escavado de 0,027 

m³; 

•  Aplicado no fundo do buraco escavado, uma camada de areia média 

regularizando o fundo e nivelando o mesmo sendo tal camada com 0,05 m de 

espessura; 

•  Procedida a saturação do mesmo despejando água limpa até 

aproximadamente 15 cm e aguardado até que ocorresse a saturação do solo e 

a infiltração fosse mais lenta; 

•  Fixada no buraco com água uma régua graduada em centímetros, completado 

o buraco com água até 15 cm de altura acima da areia e anotado o ponto 

superior onde a água alcançou a escala. 

•  Quando a lamina de água se tornou estável, foi fixado o ponto na régua e foi 

acionado um cronômetro registrando o tempo que a água infiltrou no solo 

provocando um rebaixamento de 1,0 cm, ou seja, 0,01 metros na régua ali 

instalada; 

•  Foi registrado o tempo e anotado como tempo de percolação (t) que será 

utilizado adiante para determinação da capacidade de infiltração do solo; 

•  De posse do tempo (t), pode-se determinar o coeficiente de percolação. 

 

Figura 01. Gráfico para determinar coeficiente de percolação 

 

Coeficiente de infiltração (Ci) 
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Por definição, o coeficiente de infiltração representa o número de litros que 1m2 

de área de infiltração do solo é capaz de absorver em um dia. O coeficiente (Ci) é 

fornecido pelo gráfico acima ou pela seguinte fórmula: 

 

O coeficiente de infiltração varia de acordo com os tipos de solo. Para a 

construção de um sumidouro, a absorção relativa deverá ser classificada como rápida 

ou média, sendo que para absorção relativa vagarosa e semi-impermeável, adotar 

vala de infiltração ou vala de filtração. A Tabela 1 define a classificação da absorção 

relativa em relação aos tipos de solos: 
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4. LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA, CÁLCULO E RESULTADOS 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Das três amostras executados em solo argiloso, o ponto 01 ficou na faixa de 

absorção “média” com Ci de 86,22 l/m²/dia, sendo que os pontos 02 e 03 estão na 

faixa de absorção “rápida” apresentando os maiores valores de Ci acima de 90,00 

litros/m²/dia. 

Pelos resultados obtidos, os apresentam características de: Areia bem 

selecionada e limpa, variando a areia grossa com cascalho e Areia fina ou silte 

argiloso ou solo arenoso com humos e turfas variando a solos constituídos 

predominantemente de areia e silte. 

Considerando que os solos com coeficiente de infiltração (Ci) abaixo 60 

litros/m²/dia são indicados para esgotamento através de vala de infiltração e Ci acima 

de 60 são indicados para sumidouro teremos que todas as amostras de solo 

pesquisado são ideais para sumidouros de acordo com o Manual de Saneamento da 

FUNASA do ano de 2015. 

O presente ensaio é acompanhado pela Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART nº xxxxx-x. 

 

Caçador, 23 de Janeiro de 2017. 
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6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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7. IDENTIFICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS 
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