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RESUMO 

 
O ser humano necessita do consumo de diversos produtos para sua sobrevivência, 
neste processo acaba por lançar diferentes tipos de resíduos no meio ambiente. 
Desta forma, necessitam desenvolver formas para tratá-los, para que não ocorram 
problemas à saúde humana e ambiental. O Brasil apresenta um grande déficit em 
tratamento de esgoto e efetuar a inserção de novas tecnologias para eliminar essa 
necessidade em tratamento de esgoto exigirá grandes investimentos. Portanto, a 
aplicação de sistemas deve ser adequada à realidade do país que por haver falta de 
recursos, torna-se atraente a utilização de soluções simples (menos mecanizadas e 
com maior facilidade de construção e operação), que se mostrem vantajosas do 
ponto de vista ambiental. A maior parte das cidades catarinenses adota como 
solução para tratar esgotos a utilização de fossa séptica, filtro anaeróbio e 
sumidouro, trabalhando em conjunto. Este é o caso de Fraiburgo – SC (cidade 
estudada), que por não possuir estações de tratamento de esgoto suficientes, 
também exige a implantação desse tipo de sistema. Visto isso, além de realizar uma 
pesquisa bibliográfica, foi efetuada a elaboração de um projeto de tratamento de 
esgoto dos sistemas fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro nas configurações 
cilíndrica em anéis de concreto pré-moldados e em alvenaria moldada no local para 
uma residência com três dormitórios na cidade de Fraiburgo – SC, com respectivo 
dimensionamento em função do volume calculado seguindo as exigências da 
Prefeitura Municipal de Fraiburgo, um orçamento dos dois sistemas escolhendo o 
mais vantajoso tanto economicamente, quanto na questão referente a menor chance 
de contaminação do aquífero da cidade e em atenção aos riscos de aplicação do 
sistema realizar a construção de um manual de operação para o usuário para 
facilitar o mesmo durante os cuidados na execução e manutenção do sistema. 
 
Palavras-chave: Esgoto. Tratamento. Fossa séptica. Filtro anaeróbio. Sumidouro. 
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ABSTRACT 

 

The human being needs the consumption of several products for his survival, in this 
process ends up launching different types of waste in the environment. In this way, 
they need to develop ways to treat them, so that there are no problems for human 
and environmental health. Brazil presents a large deficit in sewage treatment and the 
insertion of new technologies to eliminate this need in sewage treatment will require 
large investments. Therefore, the application of systems must be adequate to the 
reality of the country that, because of a lack of resources, it is attractive to use simple 
solutions (less mechanized and with easier construction and operation), that prove 
advantageous from the point of view environmental. Most of the cities of Santa 
Catarina adopt as a solution to treat sewage use septic tank, anaerobic filter and 
sink, working together. This is the case of Fraiburgo - SC (studied city), which does 
not have sufficient sewage treatment plants, also requires the implementation of this 
type of system. Considering this, in addition to carrying out a bibliographical 
research, a sewage treatment project was carried out for the septic tank, anaerobic 
filter and drainage system in the cylindrical configurations in precast concrete rings 
and masonry molded on site for a residence with Three dormitories in the city of 
Fraiburgo - SC, with respective dimensioning as a function of the volume calculated 
according to the requirements of the Municipality of Fraiburgo, a budget of the two 
systems choosing the most economically advantageous, as well as in the question 
concerning the lower chance of contamination of the aquifer. City and in 
consideration of the risks of applying the system carry out the construction of an 
operation manual for the user to facilitate the same during care in the implementation 
and maintenance of the system. 
 
Keywords : Sewage. Treatment. Septic tank Anaerobic filter. Sink. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O esgoto sanitário, apesar de composto por 99,9% de água, possui 0,1% de 

impurezas sólidas, as quais conferem a ele um potencial de poluição dos corpos 

hídricos recebedores destes e também de transmissão de doenças. 

Cuidados devem ser tomados em relação ao saneamento básico para o bem-

estar e vitalidade da população. Todavia, com base nas informações disponíveis, 

consegue-se verificar que somente 30% da população urbana brasileira possui seus 

esgotos tratados por estações de tratamento (SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS, 2002 apud ÁVILA, 2005). 

Para ocorrer uma significativa diminuição no déficit em tratamento de esgotos 

sanitários no Brasil, seria necessário um grande empreendimento de esforços para a 

inserção de novos sistemas de tratamento, os quais exigiriam consideráveis 

investimentos financeiros. 

Se há carência de recursos, visto aos consideráveis investimentos financeiros 

exigidos para cobrir a grande escassez no tratamento de esgotos, e se faz 

necessário atingir um patamar de segurança sanitária ao menos razoável, se torna 

importante potencializar a relação custo/benefício.  

Segundo Ávila (2005), a aplicação de tecnologias em tratamento de esgotos 

deve ser adequada à realidade do Brasil, e a aplicação de sistemas funcionalmente 

simples pode evidenciar-se vantajosa perante as condições ambientais, culturais, e 

econômicas do país. Soluções simples são aquelas em que os processos são 

menos mecanizados e possuem reatores com mais facilidade de planificação e 

construção. 

No entanto, é importante salientar que simplicidade não deve ser confundida 

com descaso de eficiência, uso de materiais de baixa qualidade, métodos e 

processos construtivos descuidados e displicência na execução do trabalho. 

A maioria dos municípios catarinenses adota como solução de tratamento de 

esgoto o uso de fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro. Em Fraiburgo – SC, 

local onde será aplicado este estudo, a prefeitura orienta no Código de Edificações 

do município a utilização do método fossa séptica + filtro anaeróbio, e em alguns 

casos a complementação com sumidouro. 
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Existem algumas possibilidades diferenciadas no arranjo do tratamento, como 

o uso de filtros aeróbios e lançamento na rede pluvial, porém este trabalho irá se 

dedicar ao estudo do arranjo fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, por 

considerar o mais usual na maioria dos casos e na cidade estudada. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Quando em um município não há suficientes estações coletivas de tratamento 

de esgoto, qual sistema deve ser adotado para que haja eficiência sanitária, 

representada por um projeto de elaboração e construção simples, adequado à 

situação e necessidades do local?  

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

É uma necessidade das sociedades humanas o consumo de certas fontes de 

energia para a sua sustentação, tais como luz, ar, água e alimento. Nesta relação de 

consumo, ocorrem subprodutos que são lançados no meio ambiente. Por exemplo, 

ao consumir água, o ser humano produz esgoto; ao consumir alimento, ele produz 

resíduos sólidos; adicionalmente numa sociedade tecnológica e de consumo, se 

produz muitos outros tipos de resíduos. 

Sendo assim, uma sociedade necessita desenvolver tecnologia para que, 

após o consumo de materiais retirados da natureza, os resíduos gerados não 

acarretem em dados à saúde da população e tão pouco gere degradação ambiental. 

A falta de implantação de soluções para tratamento dos esgotos tem gerado 

maior incidência de doenças, aumento da mortalidade infantil, redução de vida 

média, aumento de custos hospitalares e degradação ambiental na maioria dos 

centros urbanos. 

Se dá o nome de saneamento básico à área da gestão pública que se dedica 

às soluções de tratamento de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. 

Existe hoje, uma grande preocupação em relação ao tratamento de esgoto e 

seu destino final, sendo um assunto que chama atenção de engenheiros, 

especialistas, técnicos, e organizações ambientais. 

Os critérios, estudos e projetos, relacionados ao tratamento de esgoto 

sanitário e a sua disposição final, devem ser elaborados com cuidados especiais, os 
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quais garantam a sua eficiência, buscando as melhores soluções dentro da 

realidade de cada município. 

Estudar com mais aprofundamento os sistemas de tratamento de esgoto 

propicia ao acadêmico desenvolver uma maior capacidade para conceber projetos e 

obras mais eficientes neste aspecto. A produção de trabalhos de conclusão de curso 

sobre o tema cria um referencial teórico mais consolidado, capaz de embasar 

pesquisas e desenvolvimento tecnológico subsequente. 

Sendo assim, justifica-se a importância da aplicação de um sistema de 

tratamento de esgoto útil e vantajoso, o qual promove à saúde ambiental e 

populacional vinculada a situação econômica do local estudado. 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar uma proposta de projeto de tratamento de esgoto por meio de fossa 

séptica, filtro anaeróbio e sumidouro para uma residência na cidade de Fraiburgo – 

SC, bem como elaborar um manual de operação aos usuários. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Pesquisar em livros, bancos de dados técnicos e acadêmicos informações 

sobre o tema; 

• Estudar e elencar os itens fundamentais da NBR 7229 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 1993) e da NBR 13969 

(ABNT, 1997); 

• Obter informações sobre a situação do saneamento no Brasil, sua relação 

com o tratamento de esgoto e os problemas ambientais advindos dessa 

relação; 

• Pesquisar e elencar as características dos sistemas de tratamento por fossa 

séptica, filtro anaeróbio e sumidouro individualmente, e a eficiência dos 

sistemas em conjunto para o tratamento e disposição final do efluente; 
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• Coletar informações sobre o tratamento de esgoto aplicado em Fraiburgo – 

SC; 

• Elaborar e dimensionar um projeto do conjunto fossa séptica, filtro anaeróbio 

e sumidouro para uma residência a definir na cidade de Fraiburgo – SC; 

• Realizar a escolha do material a ser utilizado e efetuar o orçamento do 

sistema; 

• Construir um manual de operação para o usuário. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho baseia-se na elaboração de um projeto do 

conjunto fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, para uma residência fictícia com 

três dormitórios na cidade de Fraiburgo-SC. 

Primeiramente realizou-se um estudo sobre o esgoto, saneamento básico e 

as características individuais de cada sistema, assim como seu funcionamento, e a 

eficiência dos mesmos para efetuar o tratamento e disposição final dos efluentes de 

maneira adequada.  

Por o trabalho basear-se no que é aplicado na cidade de Fraiburgo-SC, 

também foram coletadas informações sobre a situação do tratamento de esgoto na 

mesma, qual o tipo de sistema utilizado e quais as leis e normas seguidas para 

dimensionamento, construção e operação dos sistemas. 

Em seguida, para elaboração do projeto foram utilizadas as NBR 7229 

(ABNT, 1993): - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e a 

NBR 13969 (ABNT, 1997) – Tanques sépticos – Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e 

operação, as quais dispõem sobre as características de cada sistema, possibilitando 

o dimensionamento do volume necessário e assim, a elaboração do projeto com 

suas devidas configurações. 

Para deste modo, ser realizada a escolha do material a ser utilizado, efetuar o 

orçamento do conjunto e formar um manual de elaboração ao usuário para facilitar a 

interpretação do mesmo.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1.1 O Esgoto Sanitário 

 

Água residuária ou esgoto é o líquido que flui pelas tubulações condutoras de 

esgotamento de uma comunidade. Possui propriedades variáveis, relacionadas à 

sua origem, horário de produção, extensão da rede coletora e sua conservação 

(AISSE, 2000). 

Em conformidade com sua origem, o esgoto costuma ser classificado em dois 

grupos principais: os esgotos domésticos e industriais, contendo também, as 

contribuições pluviais e a água de infiltração (NUVOLARI, 2011). 

Os esgotos domésticos derivam essencialmente de residências, comércios, 

instituições ou qualquer edificação que possua instalações com dispositivos que 

tenham utilização de água para fins domésticos, são formados basicamente de água 

de banho, urina, fezes, papel, restos de comida, sabão, água de lavagem, ou seja, 

material orgânico (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Os esgotos industriais podem ser perenes, mas como geralmente é serviço 

da própria indústria, pode tornar-se intermitente e com contribuição volumosa, ao 

contrário do doméstico. Possuem características próprias, pois a composição se dá 

em função do produto fabricado, assim, podendo variar de orgânico a mineral 

(AISSE, 2000). 

O esgoto pluvial atua em correspondência com a precipitação atmosférica, 

sua composição é variável com a duração da chuva, sendo mais similar ao 

doméstico, pois passam por telhados, quintais, pisos, sarjetas e na própria tubulação 

(AISSE, 2000). 

A água de infiltração é toda aquela proveniente do subsolo, a qual penetra 

nas canalizações dos sistemas separadores, por onde passam os esgotos 

domésticos ou industriais (NUVOLARI, 2000). 

Um sistema de tratamento de esgoto é normalmente classificado em 

preliminar, primário, secundário e terciário (CALIJURI; CUNHA, 2013). 

O tratamento preliminar se faz necessário na maioria dos sistemas de 

tratamento de esgotos, e destina-se a remover sólidos grosseiros em suspensão e 
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areia. Enquanto o tratamento primário (decantadores, flotadores) promove a 

separação e a remoção de sólidos sedimentáveis, que precisam ser tratados e 

dispostos apropriadamente. O tratamento secundário remove a matéria orgânica 

particulada e dissolvida, em reatores ou em sistemas biológicos. Já o tratamento 

terciário objetiva a remoção de macronutrientes e poluentes específicos, usualmente 

em unidades independentes (CALIJURI; CUNHA, 2013). 

 Os sistemas de esgotos sanitários são compreendidos pela coleta, transporte, 

tratamento e distribuição dos despejos, na maioria doméstica, sendo uma pequena 

parte industrial. A coleta e o transporte são feitos por canalizações, as quais 

recebem as águas residuárias das redes (residências, indústrias, etc.) e seguem 

para o tratamento (ÁVILA, 2005). 

 

Os esgotos coletados são encaminhados para as Estações de Tratamento 
de Esgotos (ETE). Essas estações são responsáveis pela remoção dos 
poluentes da água, de forma a adequar o lançamento ao corpo receptor a 
um padrão de qualidade vigente. Nas ETE os esgotos são tratados em 
vários níveis, através de diversas operações e processos (ÁVILA, 2005, 
p.19). 

 

De acordo com Ávila (2005) os procedimentos para tratar esgotos sanitários, 

podem ser categorizados como naturais e artificiais, sendo: 

 

• Naturais: os que utilizam processos menos mecanizados, e aproveitam as 

forças da natureza (insolação, arejamento, movimentos, diluição, dispersão, 

sedimentação, decaimento bacteriano); 

• Artificiais: são os que aplicam processos mecânicos e elétricos, visando 

reproduzir através dos mesmos, o que acontece nos processos realizados 

pela natureza. 

 

Referente ao destino, o efluente normalmente é lançado a um corpo receptor, 

que podem ser coleções de água natural, cursos de água, lagos ou até oceanos, 

podendo também ser encaminhado ao solo, desde que preparado para receber o 

despejo (NUVOLARI, 2011). 
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2.1.1.1 Composição quantitativa e qualitativa 

 

É de fundamental importância conhecer a composição quantitativa e 

qualitativa dos esgotos sanitários (BRAGA et al., 2005). 

Apesar de o esgoto sanitário ser composto de uma grande porcentagem de 

água, 99,9%, o teor de matéria sólida lhe atribui características acentuadas, as quais 

sofrem alterações na origem ou decorrentes da decomposição (AISSE, 2000). 

Uma vez conhecido que o predomínio da composição do esgoto é a água, e 

que suas propriedades físicas e reações são as mesmas devido a esse predomínio, 

trata-se o escoamento de esgoto em tubulações e canais, como se fosse água 

(NUVOLARI, 2011). 

A diversidade de substâncias que formam o esgoto é abundante, logo, para 

caracterizá-lo são utilizadas determinações físicas, químicas e biológicas, cujos 

valores concedem o conhecimento do grau de poluição, e em consequência a 

capacidade de dimensionar e medir a eficiência dos sistemas de tratamento 

(BRAGA et al., 2005).  

A forma mais utilizada para se classificar o esgoto e medir a concentração de 

matéria orgânica presente, é através da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), a 

qual apresenta a quantidade de oxigênio que será preciso para estabilizar 

biologicamente a matéria orgânica presente, após tempo e temperatura 

estabelecidos (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Conhecer a quantidade de matéria orgânica presente através da DBO se faz 

necessário para determinar e dimensionar os sistemas de tratamento de esgotos e 

medir sua eficiência, pois é através dessa medição que se entende o grau de 

poluição de uma água residuária, quanto maior o grau de poluição, maior a DBO no 

corpo d’água, e quando há estabilização da matéria orgânica, menor a DBO 

(JORDÃO; PESSOA, 1995). 

 

2.1.1.2 Saneamento básico e esgoto 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), 

a existência de saneamento básico é indispensável para a qualidade de vida, pois 

sua falta acarreta na poluição das águas.  
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Na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB realizada em 2008, 

55,2% dos municípios brasileiros apresentava serviço de esgotamento sanitário por 

rede coletora, marca pouco superior à mostrada na pesquisa anterior, de 2000, que 

registrava 52,2% (IBGE, 2010). 

O principal sistema adotado para atender a falta desse serviço foi à 

construção de fossas sépticas e unidades complementares, que apresentaram 

aumento em relação ao levantamento realizado em 2000. Essa solução resultou na 

redução do lançamento dos dejetos em locais inapropriados, amenizando os 

impactos ambientais decorrentes da inexistência de rede coletora de esgoto (IBGE, 

2010). 

Na época atual, considera-se que 80% das doenças e mais de um terço das 

mortes dos países em desenvolvimento derivem do contato e consumo de água 

contaminada. Os esgotos não tratados constituem as causas significativas do 

problema com a qualidade de água nesses países, tais efluentes compõe-se por 

substâncias prejudiciais a saúde, logo, as consequências podem ser sérias 

(MORAES; JORDÃO, 2002). 

O desenvolvimento dos municípios também pode agravar o problema, dado 

que existe relação direta entre o aumento da população e o aumento do esgoto 

produzido (NUVOLARI, 2011). 

Os esgotos sanitários compõem-se de incontáveis organismos vivos, como 

bactérias, vírus, vermes e protozoários, que geralmente são liberados com os 

dejetos humanos, alguns são essenciais para o tratamento das águas residuárias, 

enquanto outros são os chamados organismos patogênicos, causadores de doenças 

(BRAGA et al., 2005). 

A distribuição de esgoto adequada se faz essencial para a saúde pública. 

Diversas doenças podem ser transmitidas por pessoas doentes para outras sadias, 

pela liberação de excreções humanas, com isso, os esgotos podem contaminar a 

água, os alimentos, os utensílios domésticos, as mãos, o solo, ou serem conduzidos 

por insetos condutores, como moscas e baratas causando epidemias de febre 

tifóide, cólera, disenterias, hepatite infecciosa e inúmeros casos de verminoses, 

tendo como principal vítima as crianças (BRAGA et al., 2005). 

Outro relevante motivo para se tratar esgotos é a preservação do meio 

ambiente. Algumas das substâncias presentes no esgoto prejudicam a qualidade 

dos corpos d’água, a matéria orgânica pode provocar a exaustão de oxigênio 
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dissolvido, ocasionando a morte de animais aquáticos, escurecimento da água e 

maus odores (BRAGA et al., 2005). 

 

2.1.2 Fossa Séptica 

 

2.1.2.1 Conceitos 

 

Também conhecida como decanto-digestor ou tanque séptico, a fossa séptica 

é um método de tratamento individual de esgotos, utilizada por comunidades que 

dispõem de consumo relativamente pequeno de água e empregadas em áreas 

urbanas carentes de rede coletora pública de esgoto sanitário (ÁVILA, 2005). 

A NBR 7229 (ABNT, 1993, p.02) define fossa séptica como “unidade cilíndrica 

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

processo de sedimentação, flotação e digestão”. 

Os tanques cilíndricos são utilizados em locais onde a profundidade pode ser 

maior, assim diminuindo a área útil, os tanques prismáticos retangulares, são 

utilizados em casos onde se deseja aumentar a área útil em favor da menor 

profundidade (NBR 7229, ABNT, 1993). 

  

Figura 1 - Funcionamento geral de uma fossa séptica 
 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

Fossa séptica é um mecanismo de tratamento de esgotos destinado a receber 

a contribuição de uma ou mais edificações, tendo capacidade de tratamento 
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equivalente à simplicidade de construção e custo (SECRETARIA DE OBRAS DO 

ESTADO DA GUANABARA apud JORDÃO; PESSOA, 1995). 

 

2.1.2.2 Histórico 

 

Segundo Jordão e Pessoa (1995), as pesquisas apontam como criador das 

fossas sépticas Jean Louis Mouras que, em 1860 em Veoul, na França arquitetou 

um tanque em alvenaria, o qual recebia os esgotos de sua residência, provenientes 

da cozinha e de água pluviais, antes de serem conduzidos para uma fossa 

absorvente.  

Mouras constatou doze anos mais tarde, ao abrir o tanque, que a quantidade 

de sólidos acumulados era inferior em relação ao que havia sido antecipadamente 

presumido em função da redução apresentada no resíduo líquido do tanque 

(JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Em seguida, em colaboração com o Abade Moigne, Mouras efetuou uma 

série de experiências e, em virtude dos resultados obtidos em 1881 patenteou o 

invento (ANDRADE NETO, 1997). 

A fossa Mouras baseava-se em um tanque hermético, no qual o afluente era 

enviado através das tubulações interligadas a uma peça submersa na massa líquida, 

para o interior do tanque, o efluente era lançado por meio da tubulação a jusante 

(JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Após amplamente aplicadas na Europa, às fossas sépticas foram adotadas 

nos Estados Unidos em 1883, quando Edward S. Philbrick projetou um sistema com 

dois compartimentos (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

De acordo com Azevedo Netto (1985 apud ANDRADE NETO, 1997), Mouras 

patenteou seu invento em 1881, dando o nome de Eliminador Automático de 

Excrementos, foi titulado fossa séptica quando a patente foi cedida em 1896, e 

registrada pelo Engenheiro Donald Cameron, na Inglaterra. 

No Brasil, sua primeira aplicação foi uma grande fossa séptica executada em 

Campinas, São Paulo, no ano de 1892, para tratamento de esgotos urbanos. 

Entretanto, as fossas sépticas começaram a ser difundidas a partir da década de 30 

do século XX. Em 1963, a ABNT publicou a NB-41/63, a qual regulava sua utilização 

(AZEVEDO NETTO, 1985 apud ÁVILA, 2005). 
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Atualmente, o projeto e construção dos tanques sépticos são normatizados 
pela ABNT através da NBR-7229 – “Projeto, Construção e Operação de 
Sistemas de Tanques Sépticos”, criada em 1982 e revisada em 1993. Em 
setembro de 1997, a ABNT publicou sua complementação, a NBR-13969, 
com o título “Tanques Sépticos – Unidade de Tratamento Complementar e 
Disposição Final de Efluentes Líquidos – Projeto e Construção” (ÁVILA, 
2005, p. 28). 

 

2.1.2.3 Descrição e caracterização 

 

Segundo Ávila (2005), as fossas sépticas são reatores biológicos anaeróbios, 

em que acontecem reações químicas com a intervenção de microorganismos, esses 

participam ativamente da redução de matéria orgânica. Nessas fossas, o esgoto é 

tratado no não comparecimento de oxigênio livre (ambiente anaeróbio), havendo a 

composição de uma biomassa anaeróbia (lodo anaeróbio) e formação de biogás, o 

qual é composto basicamente por metano e gás carbônico. 

 

As fossas sépticas (decanto-digestores) recebem as águas residuárias, 
separam os sólidos do líquido, digerem parcialmente a matéria orgânica, 
estocam sólidos enquanto o líquido clarificado é encaminhado para outro 
tratamento e/ou posterior disposição. Os sólidos sedimentáveis vão para o 
fundo do tanque, onde sofrem digestão anaeróbia e se acumulam (AISSE, 
2000, p. 64). 

 

São câmaras apropriadamente construídas para reter os resíduos domésticos 

e industriais, por um período especificamente determinado, de forma a consentir 

sedimentação dos sólidos e retenção do material graxo (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

De acordo com Andrade Neto (1997, p. 37) “[...] as fossas sépticas podem ser 

de câmara única, de câmaras em série ou de câmaras sobrepostas. Têm forma 

cilíndrica ou prismática retangular [...]”, e de acordo com Ávila, (2005) são munidos 

com orifícios para entrada do esgoto afluente e saída do efluente tratado. 

 

2.1.2.3.1 Fossa séptica de câmara única 

 

Elemento de somente um compartimento, o qual em seu ponto superior 

realizam-se processos de sedimentação, flotação e digestão da escuma, dispondo 

seu ponto inferior ao amontoado e digestão do lodo sedimentado (NBR 7229, ABNT, 

1993). 
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Figura 2 - Corte esquemático de tanque séptico retangular de câmara única 

 
Fonte: Ávila (2005) 

 

2.1.2.3.2 Fossa séptica de câmaras em série e câmaras sobrepostas 

 

Elemento com dois ou mais compartimentos sucessivos, sequencialmente na 

fluência do líquido e interligados devidamente. Nesses compartimentos ocorrem 

juntos e decrescentemente, processos de flotação, sedimentação e digestão (NBR 

7229, ABNT, 1993). 

De acordo com Andrade Neto (1997) as de câmaras em série são 

normalmente um único tanque, o qual é dividido por paredes vazadas, em dois ou 

três compartimentos (usualmente dois), no fluxo horizontal. Na primeira o acúmulo 

de lodo é maior e acontece uma significativa destituição da matéria orgânica, logo, 

na segunda câmara ocorre uma sedimentação equilibrada e remoção significativa 

dos sólidos devido à baixa quantidade de bolhas de gases consequente a digestão 

do lodo. 

As de câmaras sobrepostas são tanques divididos internamente por dois 

compartimentos verticais. São dispostas no tanque placas inclinadas com a 

finalidade de separar as fases sólidas, líquidas e gasosas (ANDRADE NETO, 1997). 

Segundo Andrade Neto (1997), independente das suas configurações, os 

tanques sépticos, tem, principalmente como objetivos ser decantadores e digestores 

em uma mesma unidade (decanto-digestor). Além disso, “[...] devido ao tempo de 

retenção hidráulica, propiciam, também, o tratamento anaeróbio da fase líquida, em 

escoamento, e acumulam, por longos períodos, o lodo digerido, de volume bastante 

reduzido [...]” 
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2.1.2.4 Aplicação do sistema 

 

Conforme a NBR 7229 (ABNT, 1993), as fossas sépticas são utilizadas 

principalmente em tratamento de esgotos domésticos e, em alguns casos 

justificados, ao esgoto sanitário. 

É projetada de maneira a coletar todos os despejos domésticos de cozinhas, 

lavanderias, banheiro, ralos de pisos, etc. Geralmente é essencial intercalar caixas 

de gordura ligadas à canalização da cozinha, com a finalidade de reter a gordura da 

mesma, antes de seguir a fossa séptica (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

A aplicação de sistemas de fossa séptica para tratar esgotos de hospitais, 

clínicas, laboratórios de análises, postos de saúde e demais prestadores de serviços 

ligados à saúde, devem ser antecipadamente encaminhados para avaliação de 

autoridades ambientais e sanitárias, para a aprovação e estabelecimento de 

exigências sobre o pré e pós-tratamento (NBR 7229, ABNT, 1993). 

 

São também vetados os lançamentos diretos de qualquer despejo que 
possam, por qualquer motivo, causar condições adversas ao bom 
funcionamento das fossas sépticas ou que apresentem um elevado índice 
de contaminação por microorganismos patogênicos (JORDÃO; PESSOA, 
1995, p. 262). 

 

Os sistemas precisam ser projetados de modo completo, incluindo o destino 

final para efluente e lodo, e quando necessário, utilizar sistemas de tratamento 

complementar dispostos na NBR 13969 (NBR 7229, ABNT, 1993). 

 

2.1.2.5 Eficiência 

 

É uma tecnologia simples, econômica e funcional. Como outros métodos 

anaeróbios não dispõe de alta eficiência, particularmente na remoção de 

patogênicos, porém produz um efluente razoável, que assim, pode ser encaminhado 

mais facilmente para um tratamento complementar e ao destino final (ANDRADE 

NETO, 1997). 

Entre os variados tipos de fossas sépticas, as de câmaras em série são as 

que apresentam melhor eficiência, mesmo que as de câmara única possuam as 

mesmas facilidades de construção e operação. Já, as de câmaras sobrepostas, 
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propiciam além da simplicidade construtiva, menor profundidade (ANDRADE NETO, 

1997). 

A eficiência da fossa séptica é habitualmente expressa em função aos 

parâmetros normalmente adotados em todos os processos de tratamento, os mais 

usados são os Sólidos Suspensos Totais (SST) e a DBO (JORDÃO; PESSOA, 

1995). 

As fossas sépticas têm eficiência estabelecida entre 40% e 70% na retirada 

de DBO, e 50% a 80% na retirada de SST. Essa eficiência depende de diversos 

aspectos: carga hidráulica, carga orgânica volumétrica, geometria, arranjo das 

câmaras, temperatura e condições de operação (ANDRADE NETO et al., 1999a 

apud ÁVILA, 2005). 

Segundo Andrade Neto (1997), as fossas sépticas de câmara única e 

câmaras sobrepostas têm eficiência na retirada de DBO na faixa de 30 a 50%, e as 

de câmaras em série possuem eficiência na faixa de 35 a 65%. Na retirada de SST a 

eficiência fica em volta de 60%. 

 

2.1.2.6 Vantagens e desvantagens 

 

Em correspondência aos reatores aeróbios de lodo ativado sobre a fase 

líquida, sendo um reator de lodo passivo, a fossa séptica assume vantagens de 

resistir às alternações quantitativas e qualitativas do afluente, menos sensível e 

dependente de pré-tratamento (ANDRADE NETO, 1997). 

Além disso, apresenta construção e execução simples e econômica, não se 

faz necessária a presença de um operador, é adequada para tratamento de esgoto 

fresco, não carece de lodo inoculador, capta choques tóxicos com recuperação 

rápida e não perde eficiência em longo prazo com o envelhecimento do lodo (ÁVILA, 

2005). 

Entretanto, sua eficiência na remoção de DBO e SST é baixa, possui efluente 

escuro e com cheiro típico causado pela presença de gás sulfídrico. Não é eficiente 

na remoção por completo de organismos patogênicos, e há presença de bactérias 

em grandes quantidades (ÁVILA, 2005). 
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2.1.2.7 Aspectos construtivos 

 

A construção da fossa séptica é muito simples, mas na maioria dos casos é 

elaborada com descaso. Apresentando também a falta de observação quanto aos 

intervalos de limpeza, assim o lodo só é removido quando a fossa já apresenta 

problemas. A NBR 7229 (ABNT, 1993) apresenta alguns procedimentos construtivos 

e detalhamentos para especificar as maneiras para implantar o sistema 

adequadamente (ANDRADE NETO, 1997). 

As fossas sépticas e seus tampões precisam ser construídos de modo a 

resistir a cargas horizontais e verticais, e em dimensões consideráveis para 

apresentarem estabilidade perante veículos, sobrecargas aplicadas, pressões 

horizontais da terra e carga hidráulica (NBR 7229, ABNT, 1993). 

Para fossas sépticas de utilização domésticas, coletivas e individuais, com até 

cerca de 6,0 m³, as determinações de estabilidade são geralmente atendidas por 

construções em alvenaria de tijolos inteiros com espessuras entre 20 cm a 22 cm, ou 

de concreto armado, moldado no local, com espessura entre 8 cm a 10 cm. Pode-se 

também usar outros materiais e estruturas pré-fabricadas, como anéis de concreto 

armado com fibra de vidro e chapas metálicas revestidas, onde nesses casos, a 

resistência pode ser atingida com espessuras menores às indicadas para construção 

convencional (NBR 7229, ABNT, 1993). 

 

A laje de fundo deve ser executada antes da construção das paredes, 
exceto nos casos plenamente justificados. Os tanques devem ser 
estanques; os construídos em alvenaria devem ser revestidos, 
internamente, com material de desempenho equivalente à camada de 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e espessura de 1,5 cm (NBR 
7229, ABNT, 1993, p.06). 

 

Figura 3 – Procedimento inaceitável (vazamentos inevitáveis) 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 



29 
 

Figura 4 - Procedimento aceitável (vazamentos controlados se o revestimento 
interno for de boa qualidade) 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

Figura 5 - Procedimento desejável (vazamentos pela junta quase impossíveis) 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

Os materiais utilizados para a execução das fossas sépticas, tampões de 

fechamento e dispositivos internos devem ter resistência mecânica adequada às 

situações que os componentes podem ser atingidos e resistência ao ataque químico 

dos dejetos provenientes do esgoto afluente, ou gerados no processo de digestão 

(NBR 7229, ABNT, 1993). 

De acordo com a NBR 7229 (ABNT, 1993, p. 03) o sistema deve respeitar as 

distâncias horizontais mínimas de: 

 

a) 1,50 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de 
infiltração e ramal predial de água; 
b) 3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento 
de água; 
c) 15,0 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza. 
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2.1.2.8 Dimensionamento 

 

Como já mencionado as fossas sépticas podem ser executadas tanto em 

concreto armado como em peças pré-fabricadas. Contanto que suas dimensões 

atendam de maneira satisfatória a vazão afluente e o armazenamento de lodo, e que 

ainda permita manutenção econômica, fácil e segura (BORGES, 2009). 

Segundo a NBR 7229 (ABNT, 1993) o volume total da fossa séptica é a 

somatória dos volumes de digestão, sedimentação e de armazenamento de lodo, e 

pode ser calculada pela expressão:  

 

V = 1.000 + N x (C x T + K x Lf)                                                                      (1) 

 

Onde: 

V = volume útil, em litros (l); 

N = número de contribuintes, sendo consideradas duas pessoas por quarto, 

exceto em quarto de empregada doméstica, o qual é considerado uma 

pessoa no cálculo; 

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

(ver Tabela 1); 

T = Tempo de detenção, em dias (ver Tabela 2); 

K = Taxa de acumulação de lodo, em dias (ver Tabela 3); 

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

(ver Tabela 1). 

 

A NBR 7229 (ABNT, 1993) apresenta tabelas para obtenção das variáveis C, 

T, K e Lf, expostas a seguir: 
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Tabela 1 - Contribuição diária de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio e 

de ocupante 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

Tabela 2 - Período de detenção dos despejos, por faixa de contribuição diária 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 
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Tabela 3 - Taxa de acumulação de lodo (K), em dias, por intervalo entre limpezas e 

temperatura do mês mais frio 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

A NBR 7229 (ABNT, 1997) também faz algumas premissas em relação as 

dimensões das fossas sépticas (ver Figura 6), sendo que as medidas internas 

mínimas devem observar a profundidade útil que varia em relação ao volume útil 

calculado (ver Tabela 4), o diâmetro interno mínimo: 1,10 m , a largura interna 

mínima: 0,80 m e para tanques prismáticos retangulares, deve-se observar também 

a relação comprimento/largura que deve estar compreendida entre 2:1 e 4:1. 

 

Tabela 4 - Profundidade útil mínima e máxima, por faixa de volume útil 

 
Fonte: NBR 7229 (1993) 
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Figura 6 - Detalhes e dimensões de um tanque séptico de câmara única 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

2.1.2.9 Manutenção e operação 

 

Segundo Batalha (1986 apud NUVOLARI, 2011) quando conhecido 

previamente que a limpeza da fossa séptica será realizada por bomba ou caminhão 

limpa-fossa, deve-se incluir no projeto uma tubulação vertical, com diâmetro mínimo 

de 0,15 m, e a mesma precisa estar situada a 0,20 m do fundo, para facilitar a 

introdução do mangote da bomba. 

As tampas das fossas devem ser mantidas abertas por tempo suficiente 

(mínimo 5 minutos) para saída de gases tóxicos ou explosivos antes de qualquer 

operação que possa ser realizada no interior das mesmas (NBR 7229, ABNT, 1993). 

 

Os tampões de fechamento dos tanques devem ser diretamente acessíveis 
para manutenção. O eventual revestimento de piso executado na área dos 
tanques sépticos não pode impedir a abertura das tampas. O recobrimento 
com azulejos, cacos de cerâmica ou outros materiais de revestimento pode 
ser executado sobre as tampas, desde que sejam preservadas as juntas 
entre estas e o restante do piso (NBR 7229, ABNT, 1993, p. 07). 
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O lodo e a escuma que se acumulam na fossa precisam ser removidos em 

intervalos correspondentes ao período de limpeza de projeto, de acordo com a 

Tabela 3. Quando feita à remoção do lodo, deve-se deixar aproximadamente 10% 

de seu volume no fundo do tanque para facilitar a degradação da matéria orgânica 

(NBR 7229, ABNT, 1993). 

 

2.1.2.10 Tratamentos complementares 

 

É determinante lembrar que a fossa séptica não purifica os esgotos, somente 

diminui sua carga orgânica a um grau de tratamento admissível, sendo assim, seu 

efluente, ainda envolve elevadas quantidades de organismos patogênicos, nutrientes 

inorgânicos e sólidos, os quais são transportados junto com o produto solúvel 

proveniente da decomposição do lodo ( JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Com tais características, o tratamento de esgoto por fossa séptica gera 

efluente de qualidade regular, que pode necessitar de um pós-tratamento 

complementar e disposição final do efluente, em virtude da necessidade do 

saneamento básico no local de aplicação do sistema (ÁVILA, 2005). 

Inúmeros fatores são usualmente considerados para selecionar o sistema e o 

local apropriado para disposição final e tratamento do efluente das fossas sépticas, 

como, por exemplo, taxa de infiltração do esgoto no solo, disponibilidade de espaço, 

inclinação do terreno, profundidade do lençol freático, leito rochoso, variação do 

fluxo do esgoto, distâncias de poços e água superficiais (NUVOLARI, 2010). 

A NBR 13969 (ABNT, 1997) propõe para tratamentos complementares em 

conjunto com fossa séptica, as opções de filtro anaeróbio, filtro aeróbio submerso, 

vala de filtração e filtro de areia, lodo ativado, lagoas com plantas aquáticas, e para 

disposição final do efluente as opções de vala de infiltração, canteiro de infiltração e 

de evapotranspiração, sumidouro, galeria de águas pluviais, água superficiais e 

reuso local. 

A NBR 7229 (ABNT, 1993) apresenta um esquema geral das alternativas para 

tratamentos complementares e disposição final de efluentes em conjunto com fossa 

séptica. 
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Figura 7 - Sistema de tanque séptico - Esquema geral 

 
Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

2.1.3 Filtro Anaeróbio 

 

2.1.3.1 Conceitos 

 

Baseiam-se, sobretudo em tanques compreendendo leito de pedra ou de 

outro material inerte, o qual trabalha como suporte para ligação e desenvolvimento 

de microrganismos, que se acumulam na superfície e se tornam responsáveis pelo 

procedimento de estabilização da matéria orgânica (MACHADO, 1997). 

Podem ser empregados como unidade principal de tratamento, porém são 

mais indicados para tratamento complementar por serem mais utilizados para 

remover matéria orgânica solúvel e sólidos suspensos de efluentes de reatores 

anaeróbios (ÁVILA, 2005). 

Contudo, a NBR 13969 (ABNT, 1997) define filtro anaeróbio como um reator 

biológico onde o esgoto é depurado por microrganismos, espalhado tanto nas 

lacunas do reator quanto nas superfícies do meio filtrante, sendo mais utilizado 

como retensor de sólidos. 
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2.1.3.2 Histórico 

 

A aplicação desse sistema teve maior divulgação com as experiências 

efetuadas em Stanford, Califórnia (EUA), por Perry L. McCarty, na década de 60. 

Adiante, em 1972, V. Raman e N. Chakladar efetuaram experiências na Índia, 

quando o filtro anaeróbio passou a ser recomendado como solução para melhoria da 

qualidade do efluente líquido das fossas sépticas (JORDÃO; PESSOA, 1995).  

No Brasil, em 1977, na Universidade de São Paulo (USP), também foram 

efetuadas experiências no emprego de filtros anaeróbios para tratar despejos 

industriais, onde se comprovou a eficiência já obtida por McCarty, Raman e 

Chakladar (ÁVILA, 2005). 

Em 1997, a ABNT divulgou a NBR 13969 nomeada, “Tanques sépticos – 

Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – 

Projeto, construção e operação”, a qual apresenta como alternativa para tratamento 

complementar de fossas sépticas, filtro anaeróbio de fluxo ascendente, com suas 

devidas especificações, detalhes e cuidados na operação (ÁVILA, 2005). 

 

2.1.3.3 Descrição e caracterização 

 

São reatores biológicos preenchidos com meio suporte, onde acontece a 

fixação na superfície e o crescimento de microrganismos em forma de biofilmes, e 

em cujos interstícios também podem aumentar a quantidade de microrganismos na 

forma de grânulos e flocos (ANDRADE NETO, 1997). 

O esgoto ao percolar pelos interstícios do meio suporte é depurado e é 

responsável pela transformação dos materiais orgânicos solúveis em produtos 

interpostos e finais (metano e gás carbônico) (ÁVILA, 2005). 

No filtro, este material suporte situa-se imóvel e submerso, e constitui o meio 

por onde os despejos líquidos escoam (AISSE, 2000). 

Segundo Ávila (2005) o filtro apresenta como principais fenômenos: 

 

• Retenção de sólidos de proporções pequenas até grãos muito finos e 

coloidais, devido ao contato com o material suporte repleto de biofilme e 

sedimentação forçada; 
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• Ação metabólica dos microrganismos do lodo recluso nos interstícios do meio 

suporte, sobre a matéria dissolvida; 

 

São usualmente operados com fluxo vertical, podendo apresentar 

configuração ascendente ou descendente, sendo o de fluxo ascendente o mais 

utilizado (MACHADO, 1997). 

 

2.1.3.3.1 Filtro anaeróbio de fluxo ascendente 

 

Segundo Andrade Neto (1997), nos filtros de fluxo ascendente o leito é 

sempre submerso e o sentido de fluxo define algumas características: 

 

• Fração significativa de sólidos suspensos encontra-se retida nos interstícios 

do meio suporte na forma de grânulos e flocos; 

• O biofilme não tem papel tão importante na estabilização do despejo; 

• A maior parte da estabilização ocorre na parte inferior do reator; 

• São mais indicados para despejos com baixa concentração de sólidos em 

suspensão; 

• Normalmente não necessitam de recirculação de efluentes; 

 

Figura 8 - Corte esquemático de um filtro anaeróbio de fluxo ascendente 

 
Fonte: Ávila (2005) 

 

 



38 
 
2.1.3.3.2 Filtro anaeróbio de fluxo descendente 

 

De acordo com Andrade Neto (1997) os filtros de fluxo descendentes 

possuem leito submerso ou não, e apresentam características que os diferenciam de 

maneira marcante dos de fluxo ascendente: 

 

• Os sólidos encontram-se retidos principalmente na forma de biofilme, os quais 

são responsáveis por maior parte da estabilização da matéria orgânica (90%); 

• A matéria orgânica é removida constantemente ao longo de sua altura; 

• A perda de sólidos por arraste é menor, assim como, sua quantidade; 

• Pode-se tratar tanto despejos solúveis quanto despejos com elevada 

concentração de sólidos em suspensão; 

• Normalmente necessitam da recirculação de efluentes; 

 

Figura 9 - Representação esquemática do filtro anaeróbio de fluxo descendente 

 
Fonte: Machado (1997) 

 

2.1.3.4 Aplicação do sistema 

 

O emprego do filtro anaeróbio foi alvo de diversas pesquisas e evoluiu 

consideravelmente a partir do início de seu estudo em 1960, desde então, tem tido 
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diversas aplicações para variados tipos de efluentes domésticos e industriais 

(MACHADO, 1997). 

São mais recomendados para esgotos predominantemente solúveis, pois 

quanto maior a quantidade de sólidos em suspensão, maior a probabilidade de 

entupimento (ÁVILA, 2005). 

De acordo com a NBR 13969 (ABNT, 1997), a variação de temperatura do 

esgoto, afeta significativamente todo processo anaeróbio, logo, sua aplicação 

precisa ser realizada de maneira criteriosa.  

No entanto, o filtro anaeróbio se apresenta como um vantajoso processo 

utilizado para pós-tratamento da fossa séptica, trabalhando como uma unidade 

compacta de “polimento” do efluente gerado e de baixo custo (ANDRADE NETO, 

1997). 

Segundo Jordão e Pessoa (1995), a justificativa para utilização do conjunto 

fossa séptica e filtro anaeróbio se dão aos seguintes fatos: 

 

• Possibilitar que o efluente líquido das fossas sépticas esteja com as 

características dentro dos padrões de qualidade exigidos para o corpo 

receptor; 

• Tornar uma opção entre as soluções para o problema provocado pela 

incapacidade de infiltração do efluente direto da fossa séptica para o terreno; 

 

Em conformidade com o projeto do sistema local de tratamento consegue-se 

instalar desde um filtro anaeróbio para cada fossa séptica, até um filtro anaeróbio 

para um conjunto de fossas sépticas (NBR 13969, ABNT, 1997). 

 

2.1.3.5 Eficiência 

 

De acordo com Machado (1997), com o crescimento dos estudos 

microbiológicos e bioquímicos do processo anaeróbio, verificou-se uma notável 

melhora na eficiência do filtro anaeróbio, o que tornou maior sua aplicabilidade. 

Percebeu-se também que o tempo de residência dos microrganismos nos reatores é 

bastante alto, por estarem fixados no meio filtrante, proporcionando, assim, um 

apropriado desempenho do processo de tratamento. 
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O procedimento é eficiente na redução de cargas orgânicas altas, contanto 

que as demais condições sejam aplicadas de maneira satisfatórias (NBR 13969, 

ABNT, 1997). 

A NBR 13969 (ABNT, 1997) apresenta as faixas prováveis de eficiência na 

remoção dos poluentes do filtro anaeróbio em conjunto com a fossa séptica em 

função da temperatura, onde para DBO5,20 a eficiência varia entre 40 a 75%, para 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) de 40 a 70%, para SST de 60 a 90% e para 

sólidos sedimentáveis de 70% ou mais, levando em consideração que os valores 

limites inferiores se referem a temperaturas menores que 15°C e os valores limites 

superiores são para temperaturas maiores que 25°C. 

No entanto, de acordo com Nuvolari (2011) é importante salientar que em 

locais de clima mais frio, a sua eficiência pode ser reduzida.  

Pode-se também, para um maior refinamento no processo, efetuar a 

infiltração do efluente do filtro anaeróbio em sumidouros ou valas de infiltração, ao 

invés de lançá-los diretamente em corpos d’água superficiais (NUVOLARI, 2011). 

 

2.1.3.6 Vantagens e desvantagens 

 

Segundo Andrade Neto (1997), Machado (1997) e Ávila (2005) algumas das 

vantagens associadas ao uso do filtro anaeróbio são: 

 

• Grande liberdade de projeto e flexibilidade construtiva devido aos seus 

variados modelos e configurações; 

• Elevada segurança operacional; 

• Baixo custo de operação, visto que não há consumo de energia; 

• Efluente clarificado e com baixa concentração de matéria orgânica; 

• Baixa produção de lodo; 

• Não exige recirculação de lodo; 

 

O filtro anaeróbio apresenta como desvantagens os efluentes ricos em sais 

minerais, com elevada quantidade de microrganismos patogênicos, existem riscos 

de entupimento no meio suporte devido à concentração de sólidos em suspensão, e 

se torna volumoso em virtude do espaço ocupado pelo meio suporte (ÁVILA, 2005). 
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2.1.3.7 Aspectos Construtivos 

 

A construção do filtro anaeróbio é considerada simples, sendo que a NBR 

13969 (ABNT, 1997) oferece boas recomendações referentes à execução e 

operação do mesmo, com razoável detalhamento sobre materiais e procedimentos 

construtivos dos reatores (ANDRADE NETO, 1997). 

De acordo com Nuvolari (2011), refere-se a um tanque que pode ser de forma 

cilíndrica ou prismática, com seção retangular ou quadrada, composto por um fundo 

falso. 

A altura do fundo falso deve ser delimitada em 0,60 m já contando com a 

espessura da laje, e a altura do leito filtrante deve ser de 1,20 m já incluindo os 0,60 

m referentes ao fundo falso (NBR 13969, ABNT, 1997). 

O esgoto afluente no fundo do filtro anaeróbio deve ser distribuído por tubos 

verticais com bocais perpendiculares ao fundo do plano, com distância entre eles de 

0,30 m ou por tubos esburacados (PVC ou concreto) situados sobre o fundo 

inclinado do filtro anaeróbio. 

 

Figura 10 - Filtro anaeróbio tipo circular com fundo falso e entrada única de esgoto 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 

 

Se na construção do fundo falso ocorrer alguma dificuldade, o volume do leito 

pode ser preenchido pelo meio filtrante (britas), nessa situação, o esgoto afluente 
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precisa ser introduzido até o fundo do filtro por meio de tubos esburacados (NBR 

13969, ABNT, 1997) 

Todos os filtros precisam de um dispositivo para drenagem dos mesmos por 

fluxo no sentido descendente. Em filtros que tenham fundo falso, é necessário um 

tubo de PVC com Ø 150 mm para cada 3 m² do fundo, e em filtros com distribuição 

do esgoto por tubos esburacados, estes precisam de declividade de 1% em direção 

ao dispositivo de drenagem (NBR 13969, ABNT, 1997). 

 

Figura 11 - Filtro anaeróbio tipo retangular totalmente enchido de britas (sem laje de 
concreto) 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 

 

Segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997) o filtro deve possuir uma cobertura em 

laje de concreto, com tampa de inspeção posicionada em cima do tubo para 

drenagem. A qual pode ser substituída por uma camada de brita, em casos onde 

houver tubos esburacados para coleta de efluentes e onde não tiver acesso de 

pessoas, animais, carros, problemas com mau cheiro, com a parede sobressalente 

acima do solo, para o impedimento do ingresso de águas superficiais. 

 
O filtro anaeróbio pode ser construído em concreto armado, plástico de alta 
resistência ou em fibra de vidro de alta resistência, de modo a não permitir a 
infiltração da água externa à zona reatora do filtro e vice-versa. Quando 
instalado no local onde há trânsito de pessoas ou carros, o cálculo estrutural 



43 
 

deve levar em consideração aquelas cargas. No caso de filtros abertos sem 
a cobertura de laje, somente são admitidas águas de chuva sobre a 
superfície do filtro. Quando instalado na área de alto nível aquífero, deve ser 
prevista aba de estabilização (NBR 13969, ABNT, 1997, p. 08). 

 

2.1.3.7.1 Meio suporte 

 

Para Machado (1997), um dos pontos que necessitam atenção no projeto e 

construção do filtro anaeróbio é o meio suporte, e a busca por materiais para sua 

execução. O principal propósito da camada de material suporte é a retenção de 

sólidos biológicos no interior do filtro, além deste, outros propósitos importantes são: 

 

• Agir como dispositivo que separa os sólidos e gases; 

• Ajudar na uniformização do escoamento no reator;  

• Melhorar o contato entre os componentes do despejo afluente e os sólidos 

biológicos presentes no reator; 

• Agir como barreira física para impedir que os sólidos biológicos sejam levados 

para fora do sistema de tratamento; 

 

O mais usual para enchimento dos filtros anaeróbios, são pedras britadas nº 

04 ou nº 05, mas podem ser utilizados outros materiais, como: anéis de plástico, 

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

de madeira, bambu, etc. Buscando sempre materiais convenientes quanto à 

eficiência, disponibilidade e custo (ANDRADE NETO, 1997). 

A NBR 13969 (ABNT, 1997) apresenta como alternativa para material filtrante 

do filtro anaeróbio brita, peças de plástico (em anéis ou estruturados), ou qualquer 

material resistente ao meio agressivo, porém no caso de brita não deve-se permitir a 

mistura de pedras com dimensões diferentes, exceto em camadas separadas, para 

não ocorrer a obstrução precoce do filtro. “A área específica do material filtrante não 

deve ser considerada como parâmetro na escolha do material filtrante” (NBR 13969, 

ANBT, 1997, p. 05). 

 

 

 



44 
 
2.1.3.8 Dimensionamento 

 

Para dimensionar o volume útil do filtro anaeróbio a NBR 13969 (ABNT, 1997) 

apresenta a seguinte fórmula:  

 

V = 1,6 x N x C x T                                                                                          (2) 

 

Onde: 

V = volume útil em litros (l); 

N = número de contribuintes, sendo consideradas duas pessoas por quarto, 

exceto em quarto de empregada doméstica, o qual é considerado uma 

pessoa no cálculo; 

C = contribuição de despejos, em litro x habitantes/dia (ver Tabela 5); 

T = tempo de detenção hidráulica, em dias (ver Tabela 6). 

Contudo, o volume útil do leito filtrante do filtro anaeróbio, de acordo com a 

NBR 13969 (ABNT, 1997) não pode ser menor que 1.000 l. 

A NBR 13969 (ABNT, 1997) também apresenta tabelas para obtenção das 

variáveis C e T, expostas a seguir: 
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Tabela 5 - Contribuição diária de despejos e de carga orgânica por tipo de prédio e 

de ocupantes 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 

 

Tabela 6 - 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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2.1.3.9 Manutenção e operação 

 

Conforme a NBR 13969 (ABNT, 1997) a limpeza do filtro anaeróbio deve ser 

executada quando observado o entupimento do leito filtrante, seguindo os seguintes 

critérios: 

 

• Para limpar o filtro, deve-se utilizar uma bomba de recalque introduzindo o 

mangote de sucção pelo tubo-guia, quando o filtro possuir o mesmo; 

• Em filtros com tubos esburacados com o fundo inclinado, a drenagem precisa 

ser feita introduzindo o mangote de sucção no poço de sucção já existente na 

caixa de entrada; 

• Se percebido que as operações de limpeza acima não foram suficientes para 

a remoção de lodo, deve ser lançada água sobre a superfície do leito filtrante 

para drená-la novamente, sendo que não deve ser removido todo o lodo 

durante a limpeza, pois desacelera a partida da operação; 

 

2.1.4 Sumidouro 

 

2.1.4.1 Conceitos 

 

A NBR 7229 (ABNT, 1993, p. 02) define sumidouro ou poço absorvente como 

um “poço seco escavado no chão e não impermeabilizado, que orienta a infiltração 

de água residuária no solo”, bem como a NBR 13969 (ABNT, 1997, p. 03) 

complementa a definição como um “poço escavado destinado a depuração e 

disposição final do esgoto no nível superficial”. 

Simplificando, é um tanque cilíndrico ou prismático, sem laje de fundo, que 

permite a penetração do efluente líquido proveniente do conjunto séptico, para ser 

absorvido no solo (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, 2013). 

 

2.1.4.2 Descrição e caracterização 

 

O sumidouro recebe os rejeitos diretamente do conjunto fossa séptica e filtro 

anaeróbio, e tem vida útil longa, em virtude de sua facilidade de infiltração do líquido 

quase isento dos sólidos responsáveis pela colmatação do solo, sendo esta a 
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principal diferença entre o sumidouro e os outros dispositivos de lançamentos de 

esgotos (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

 

Figura 12 - Representação do conjunto fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro 

 
Fonte: Naturaltec (2016) 

 

Pode ser utilizado infiltrando esgotos não tratados, mas com baixa carga 

orgânica. Apesar deste caso não ser verificado em residências, pode ser visto em 

lavanderias, grandes condomínios que separam as águas cinzas das negras, etc. 

(RATIS, 2009). 

É verticalizado em relação à vala de infiltração e por possuir esta 

característica sua utilização é favorável somente em áreas onde o aquífero for 

profundo, e possa assegurar a distância mínima de 1,50 m (exceto em terrenos 

arenosos) entre o seu ponto inferior e o nível máximo do aquífero (NBR 13969, 

ABNT, 1997). 
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Figura 13 - Sumidouro – instalação conforme nível do aquífero 

 
Fonte: NBR 13969 (ABNT, 1997) 

 

A execução do sumidouro torna-se inviável em locais onde no período 

chuvoso o lençol freático atinja seu nível máximo próximo à superfície do terreno, 

nestes casos, é indicado o sistema de valas de infiltração (COMPANHIA DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, 2003). 

Porém, segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997), quando o nível do aquífero for 

alto e existir a possibilidade de rebaixá-lo por um sistema de drenagem, pode-se 

optar por essa opção para permitir a construção do sumidouro. 

 

2.1.4.3 Aspectos construtivos 

 

No processo de disposição final do efluente das fossas sépticas e filtros 

anaeróbios, os aspectos construtivos exercem importante influência na sua 

durabilidade e funcionamento dos mesmos (NBR 13969, ABNT, 1997). 

Podem ser construídos com alvenaria de tijolos, blocos, pedras e através de 

anéis pré-moldados de concreto, contanto que durante a construção não haja 

compactação nas paredes e no fundo do sumidouro (NUVOLARI, 2011). 

Quando houver o uso de tijolos comuns, os mesmos devem ser posicionados 

afastados uns dos outros e com argamassa somente na horizontal. Existem no 

mercado anéis pré-moldados de concreto já furados para facilitar a construção dos 

sumidouros (CAESB, 2003). 
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A laje de cobertura deve ser de concreto armado, com abertura de no mínimo 

0,60 m para a abertura de inspeção, com tampões hermeticamente fechados. A 

lateral externa e o fundo devem ser preenchidos com brita nº 04, variando entre 50 e 

70 cm de altura (NUVOLARI, 2011). 

 

Figura 14 - Planta baixa de um sumidouro 

 
Fonte: CAESB, 2003 

 

Figura 15 - Corte explicativo de um sumidouro 

 
Fonte: CAESB, 2003 
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De acordo com a NBR 13969 (ABNT, 1997, p. 17), “a camada de brita deve 

ser coberta de material permeável, tal como tela fina, antes do reaterro com solo, 

para não haver a mistura deste com a pedra e, ao mesmo tempo, permitir a 

evaporação da umidade”. 

O sumidouro deverá ser implantado com afastamento de três vezes o 

diâmetro do conjunto fossa séptica e filtro anaeróbio, ficando distante 1,50 m de 

qualquer obstáculo, tais como, paredes, árvores e divisa de terreno e deve receber 

inspeção semestral (FUNASA, 2013). 

 

2.1.4.3 Dimensionamento 

 

As dimensões dos sumidouros serão definidas em função das características 

de infiltração do terreno, calculadas de acordo com os testes de absorção do solo 

recomendados pela NBR 13969 (ABNT, 1997) (JORDÃO; PESSOA, 1995) 

 

Tabela 7 - Coeficiente de infiltração 

 
Fonte: Jesus, 2011 

 

Como segurança, a área de fundo não deverá ser considerada, por não haver 

colmatação no mesmo. Apesar da NBR 13969 (ABNT, 1997) considerar o fundo e as 

paredes como área de infiltração, o projetista poderá contabilizar apenas a área 

lateral (JORDÃO; PESSOA, 1995). 
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Segundo Jordão e Pessoa (1995) a área de infiltração deverá ser calculada 

pela seguinte fórmula: 

 

A = Q/Ci                                                                                                           (3) 

 

Onde: 

A = área de infiltração, em m², necessária para o sumidouro; 

Q = vazão de esgoto em litros por dia (L/dia), que resulta da multiplicação do 

número de contribuintes (N) pela contribuição unitária de esgotos (C); 

Ci = coeficiente de infiltração em litros por m² x dia (L/m² x dia) (ver Tabela 7). 

 

Desde que devidamente dimensionado, o sumidouro, em conjunto com a 

fossa séptica e filtro anaeróbio, a depender das restrições impostas pelas NBR 7229 

(ABNT, 1993) e pela NBR 13969 (ABNT, 1997), podem solucionar os problemas 

encontrados na destinação final dos efluentes, principalmente os residenciais, pois a 

sua utilização em outros tipos de edificações depende de outros estudos técnicos 

(JESUS, 2011). 

 

2.1.5 Situação do Tratamento de Esgoto em Fraiburgo – SC 

 

Atualmente existem quatro pequenas ETE na cidade, as quais juntas atendem 

4.789 habitantes, sendo equivalente a 15,8% da população total do município, 

distribuídas nos bairros: Centro (parcial), Jardim América e São Sebastião 

(AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI, 

2016). 

A ETE Araucária situada no Centro atende 1.000 habitantes (3,30% do total 

de moradores do bairro). Possui rede mista (drenagem pluvial + esgoto sanitário) e 

seu tratamento é feito por reatores anaeróbios de leito fixo (SANEFRAI, 2016). 
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Figura 16 - ETE Araucária 

 
Fonte: SANEFRAI (2016) 

 

A ETE localizada no bairro Jardim América possui 7.492,45 m de rede, atende 

1.919 habitantes (6,33% dos moradores do bairro), tratando também os resíduos de 

tanques sépticos, filtro anaeróbios e sumidouros coletados pelo caminhão limpa-

fossa da SANEFRAI. Possui rede de separador absoluto, seu tratamento é feito 

através de reatores biotecnológicos e não necessita da remoção de lodo 

(SANEFRAI, 2016). 

 

Figura 17 – ETE Jardim América 

 
Fonte: SANEFRAI (2016) 
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No bairro São Sebastião estão localizadas duas ETE, que juntas possuem 

rede de 5.362,50 m, atendendo 1.870 habitantes (6,17% dos moradores do bairro), 

apresentando rede mista (drenagem pluvial + esgoto sanitário) e seu tratamento é 

feito por meio de reatores anaeróbios de leito fixo (SANEFRAI, 2016). 

 

Figura 18 - ETE São Sebastião I 

 
Fonte: SANEFRAI (2016) 

 

Figura 19 - ETE São Sebastião II 

 
Fonte: SANEFRAI (2016) 

 

Onde não houver ETE ou sistema para tratamento de esgoto comunitário, a 

edificação deverá ser dotada de fossa séptica, a qual necessitará possuir tratamento 

complementar, com efluente lançado em um sumidouro, ou outra forma de 
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tratamento mais adequado, levando-se em conta a capacidade de absorção do solo, 

bem como o nível do lençol freático existente no local (FRAIBURGO, 2008). 

De acordo com a lei complementar nº. 99/2008 que dispõe sobre o código de 

edificações da cidade de Fraiburgo – SC (FRAIBURGO, 2008), são exigidos como 

aliados para o tratamento complementar e disposição final de efluente líquido das 

fossas sépticas, as opções de vala de filtração, filtros anaeróbio, sumidouro, vala de 

infiltração e alternativas tecnicamente aceitas e de conhecimento científico quanto a 

rendimento e confecção. 

Segundo a Prefeitura Municipal de Fraiburgo – SC (PMF), os projetos dos 

sistemas de tratamento de esgoto encaminhados pelos engenheiros para aprovação 

no setor de engenharia da mesma, devem seguir as exigências (dimensionamento, 

detalhes construtivos e execução) das NBR 7229 (ABNT, 1993) e NBR 13969 

(ABNT, 1997) para receber o alvará sanitário. 

A PMF prioriza a utilização de fossas sépticas em conjunto com filtros 

anaeróbios lançados na rede coletora de esgotos, visto que, em determinadas 

bairros e ruas onde não há rede coletora é acrescentado para disposição final do 

efluente, sumidouro. 

 

2.1.6 Características do Solo em Fraiburgo – SC 

 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de 2012 (PMSB, 

2012) realizado em Fraiburgo-SC, a cidade apresenta quatro tipos de solo 

predominantes, sendo eles: 

 

• Nitossolos bruno; 

• Neossolos nitólicos; 

• Cambissolos; 

• Latossolos bruno. 

 

Na maior parte da extensão do município de Fraiburgo – SC são encontrados 

solos classificados como nitossolos bruno, esta denominação de solos mostra um 

horizonte B nítico, que nada mais é que um horizonte subsuperficial, o qual pode 

apresentar um desenvolvimento estrutural variando de moderado a forte, com 

característica de prismas ou blocos e superfície de agregados reluzentes, 
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associadas à cerosidade ou superfícies de compressão, possuindo textura argilosa 

ou muito argilosa com diferença textural inexpressiva (AMPLA CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO, 2012). 

Em pequenas porções da extensão de Fraiburgo-SC ocorrem a presença de 

neossolos litólicos, representando pequena parcela da área total da cidade (AMPLA 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, 2012), este tipo de solo é pouco desenvolvido, 

raso, não apresentando nenhum tipo de horizonte B, assentado sobre rocha em 

relevos muito acidentados, e geralmente apresentando muito material de rocha em 

decomposição (UFSM, 2016). 

Também em pequenas porções do município encontram-se solos do tipo 

cambissolos, o qual apresenta grande variação no tocante à profundidade, podendo 

ocorrer desde rasos a profundos e com drenagem variando de acentuada a 

imperfeita. Podem apresentar qualquer tipo de horizonte, com diversas cores. E 

normalmente são pedregosos, cascalhentos e mesmo rochosos (AMPLA 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, 2012). 

Os latossolos bruno são solos minerais, apresentando horizonte A e B, não 

hidromórficos, com textura argilosa ou muito argilosa, maior desenvolvimento da 

estrutura em blocos, e estrutura do tipo prismática (UFSM, 2016). Ocorre 

principalmente no Sul do país em locais como Fraiburgo-SC com grande altitude 

(AMPLA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, 2012). 

Para o dimensionamento do sumidouro é necessário identificar o coeficiente 

de infiltração do solo de cada região onde o sistema será implantado, o qual é 

identificado pelo tipo de solo existente no local, deste modo, em consulta a PMF, a 

engenheira responsável pela aprovação de projetos sanitários informou que o 

coeficiente de infiltração no solo utilizado para o cálculo é de 60l/m²xdia devido ao 

solo de Fraiburgo ter características argilosas. 
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Figura 20 - Mapa pedológico de Fraiburgo 

 
Fonte: Ampla Consultoria e Planejamento (2012) 

 

2.1.7 Características do Aquífero em Fraiburgo – SC 

 

Na extensão da cidade de Fraiburgo – SC encontram-se dois sistemas de 

aquíferos distintos: o sistema aquífero poroso chamado de Guarani e o sistema de 

aquífero fraturado denominado da Formação Serra Geral (AMPLA CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO, 2012). 

 O aquífero Guarani é confinado, e exerce papel de reserva estratégica na 

região, enquanto o aquífero Formação Serra Geral é mais acessível e amplamente 

explorado e utilizado na bacia hidrográfica (SCHEIBE; HIRATA, 2008). 
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Figura 21 - Caracterização geológica em Santa Catarina 

 
Autor: Scheibe (2012) 

 

Em consulta a PMF sobre a existência de algum estudo referente à 

profundidade dos aquíferos Guarani e Serra Geral para a implantação de sistemas 

de tratamento de esgoto, a mesma afirmou não possuir documento oficial 

informando a profundidade dos aquíferos em quaisquer bairro da cidade de 

Fraiburgo-SC. Sendo que há na PMF somente um estudo hidrogeológico para 

aproveitamento de águas subterrâneas no bairro São Miguel, realizado em 17 de 

setembro de 1990 pela empresa Salamuni Geólogos Consultores S/C Ltda, onde 

apenas constam quais os aquíferos encontrados no bairro em questão, sendo eles 

aquífero Guarani e Serra Geral. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

Este trabalho de pesquisa baseia-se na elaboração do projeto de um sistema 

de tratamento de esgoto pelo conjunto fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, 

para uma residência fictícia de três dormitórios, na cidade de Fraiburgo – SC. 

 

2.2.1 Elaboração do Projeto 

 

Para elaboração deste projeto de sistema de tratamento de esgoto foram 

utilizadas como base o conteúdo das normas que tratam sobre fossa séptica, filtro 

anaeróbio e sumidouro, sendo elas: 

 

• NBR 7229 (ABNT, 1993) - Projeto, construção e operação de sistemas de 

tanques sépticos;  

• NBR 13969 (ABNT, 1997) – Tanques sépticos – Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e 

operação. 



58 
 

Em levantamento na PMF, foi constatado que a maior parte dos projetos 

residenciais aprovados e construídos em Fraiburgo – SC possuem três dormitórios, 

devido a esse estudo, foi optado dimensionar o sistema para esse tipo de residência, 

sendo esta fictícia, e estando representada sem escala pela Figura 22. 

 

Figura 22 - Planta baixa da residência 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Desta forma, foi possível calcular o volume necessário para atender a mesma, 

seguindo os cálculos apresentados nas NBR 7229 (ABNT, 1993) e NBR 13969 

(ABNT, 1997) e seguindo as exigências necessárias para aprovação de projeto 

perante a PMF, expostas no Código de Edificações da cidade de Fraiburgo - SC. 
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Ainda, foi constatado que a utilização de sumidouro é exigida apenas em 

bairros onde não há existência de rede coletora de esgoto (Portal e parte do bairro 

Liberata) e em terrenos rurais, logo, o sistema de tratamento de esgoto 

dimensionado neste projeto de pesquisa seria para execução em um desses locais. 

Também, foi verificado na PMF que para aprovação de projeto sanitário são 

exigidos os seguintes documentos: 

 

• Requerimento para aprovação de projeto (Anexo A); 

• 04 vias de projeto, contendo planta baixa e um corte de cada sistema; 

• Matrícula atualizada do terreno; 

• Memorial de cálculo; 

• Identificação do tipo de edificação a ser atendida; 

• Características dos sistemas seguindo as NBR 7229 (ABNT, 1993) e NBR 

13969 (ABNT, 1997). 

 

Deste modo, a representação do projeto foi constituída por desenhos com 

dois tipos de formas geométricas diferentes (cilíndrica e retangular) do conjunto 

fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, contendo o detalhamento das dimensões 

adotadas em função do volume necessário calculado para a residência escolhida, 

feitos na escala 1:50, no programa AUTOCAD 2010, com planta baixa e cortes de 

cada sistema. 

 

2.2.2 Material e Orçamento 

 

Com o projeto finalizado, foi definido que o sistema elaborado com forma 

retangular possui como material alvenaria (moldada no local) e o sistema elaborado 

com forma cilíndrica possui como material, anéis de concreto (pré-moldados). 

Assim, foi realizado um levantamento de todos os elementos necessários 

para execução de cada um dos sistemas e escolhido o sistema economicamente 

mais vantajoso, com maior facilidade de execução e que garanta segurança 

sanitária. 

 



60 
 
2.2.3 Elaboração de Manual de Operação Para o Usuário 

 

Para formar o manual de operação para o usuário, serão utilizadas as normas 

que dispõem sobre fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, sendo elas: 

 

• NBR 7229 (ABNT, 1993) - Projeto, construção e operação de sistemas de 

tanques sépticos;  

• NBR 13969 (ABNT, 1997) – Tanques sépticos – Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e 

operação. 

 

Também sendo utilizado como fonte de consulta o material empregado na 

elaboração deste trabalho (livros, revistas, monografias, etc.). 

Sendo assim, este manual, expressa de forma clara e simples, como efetuar a 

operação (inspeção, manutenção, limpeza) e quais os cuidados a serem tomados 

durante a execução do sistema (distâncias mínimas, cargas, acesso para limpeza), 

com a intenção de facilitar a compreensão do usuário. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Elaboração do Projeto 

 

Para realizar o desenho do sistema com as devidas dimensões, de forma que 

as mesmas atendam a residência escolhida, é necessário calcular o volume que 

cada sistema deverá possuir.  

 

2.3.1.1 Dimensionamento do volume da fossa séptica 

 

A NBR 7229 (ABNT, 1993) apresenta a fórmula para cálculo do volume da 

fossa séptica, sendo este: 

 

V = 1.000 + N x (C x T + K x Lf) 
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Deste modo o dimensionamento do sistema e a escolha dos valores adotados 

para cada variável se deram de acordo com as características da residência e do 

local a ser implantando. 

Como a residência escolhida possui três dormitórios, seu número de 

contribuintes (N) foi adotado como sendo 06, por ser considerado que habitam 02 

moradores por dormitório. 

A escolha da contribuição de despejos (C) foi baseada na Tabela 1 deste 

trabalho, desta maneira, por ser um local de ocupação permanente e uma residência 

de padrão médio, o valor adotado foi de 130litros/pessoaxdia. 

O tempo de detenção (T) foi escolhido de acordo com os valores 

apresentados na Tabela 2. Como a contribuição diária é menor que 1.500 litros, o 

tempo de detenção adotado foi de 01 dia. 

O valor da taxa de acumulação de lodo (K) se deu através da Tabela 3, o 

intervalo de limpeza estabelecido foi de um ano, logo, como Fraiburgo-SC apresenta 

temperaturas menores que 10°C no mês mais frio, o valor definido para K foi de 94 

dias. 

Para a determinação da contribuição de lodo fresco (Lf), utilizou-se 

novamente a Tabela 1, e assim, o valor ficou determinado em 01litro/unidadexdia, 

devido aos mesmos motivos da escolha da contribuição de despejos (C). 

Assim, o cálculo apresenta-se desta maneira: 

 

V = 1000 + 6 x (130 x 1 + 94 x 1) 

V = 1000 + 6 x (224) 

V = 2.344 litros 

 

2.3.1.2 Dimensionamento do volume do filtro anaeróbio  

 

Para o dimensionamento do filtro anaeróbio, foi utilizada a fórmula: 

 

V = 1,6 x N x C x T                                                                                           

 

O número de contribuinte (N) permanece o mesmo adotado para a fossa 

séptica, sendo de 06 moradores na residência com três dormitórios. Assim como, a 
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contribuição de despejos (C), que permanece 130litros/pessoaxdia, e esse valor 

encontra-se na Tabela 5 deste trabalho. 

O tempo de detenção (T) para o filtro anaeróbio muda em relação à fossa 

séptica. Devido a Fraiburgo-SC apresentar temperaturas menores que 15ºC no seu 

mês mais frio, o valor estabelecido para T é de 1,17 dias, o qual aparece na Tabela 

6. 

Deste modo o cálculo fez-se dessa maneira: 

 

V = 1,6 x 6 x 130 x 1,17 

V = 1460,16 litros 

 

2.3.1.3 Dimensionamento do volume do sumidouro  

 

Para calcular a área de infiltração (A) necessária para o sumidouro, deve-se 

conhecer o coeficiente de infiltração no solo (Ci) e a vazão de esgoto por dia (Q), a 

fórmula para encontrar o valor de Q se dá por: 

 

Q = N x C                                                                                                         (4) 

 

O valor do número de contribuintes (N) mantém-se de 06 moradores na 

residência com três dormitórios, do mesmo modo que o valor da contribuição de 

despejos (C), o qual é de 130litros/pessoaxdia, logo: 

 

Q = 6 x 130 

Q = 780 litros/dia 

 

A fórmula para calcular a área de infiltração (A), se dá pela expressão: 

 

A = Q/Ci 

 

A Tabela 7 deste trabalho indica os valores do coeficiente de infiltração no 

solo (Ci) de acordo com cada tipo de solo, em pesquisa a PMF verificou-se que o 

solo de Fraiburgo-SC é de aspecto argiloso e que a mesma aceita projetos com o 

coeficiente de infiltração no solo (Ci) de 60l/m²xdia, logo, o valor adotado para 
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utilização do cálculo é de 60l/m²xdia, o mesmo utilizado pela PMF e que também 

está seguindo os parâmetros estabelecidos na tabela. 

Com esses valores, calcula-se: 

 

A = 780/60 

A = 13m² 

 

2.3.1.4 Definição das dimensões do sistema  

 

Conhecendo o volume necessário para atender a fossa séptica e o filtro 

anaeróbio, assim como, a área de infiltração para o sumidouro, são estabelecidas as 

dimensões escolhidas para atender esses valores, respeitando as NBR 7229 (ABNT, 

1993) e NBR 13969 (ABNT, 1997). 

 

2.3.1.4.1 Fossa séptica 

 

Para garantir estabilidade suficiente, tanto a pressões horizontais quanto 

verticais, e como o volume calculado não ultrapassa 6.000 litros, a espessura da 

fossa séptica cilíndrica construída com anéis de concreto pré-moldados ficou 

estabelecida em 8cm, e a espessura da fossa séptica retangular em alvenaria de 

tijolos moldada no local ficou estabelecida em 20cm. 

A profundidade útil foi convencionada de acordo com a Tabela 4, a qual indica 

que fossas sépticas com volume de até 6.000 litros, devem ter profundidade entre 

1,20m e 2,20m.  

Para o projeto da fossa séptica cilíndrica o diâmetro interno escolhido foi de 

1,50m, respeitando valor mínimo de 1,10m que é sugerido pela NBR 7229 (ABNT, 

1993) e para a fossa séptica retangular a mesma sugere que a largura interna 

mínima do sistema seja de 0,80m e que haja uma relação de 2:1 entre o 

comprimento e a largura, deste modo, para este projeto foi adotado um comprimento 

de 2,0m e uma largura de 1,0m, atendendo o volume útil necessário, calculado. 

A abertura de inspeção ficou determinada em 0,60m, permitindo acesso direto 

ao dispositivo de entrada da fossa séptica. 
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A Figura 06 representada neste trabalho também indica como definir algumas 

das dimensões a serem adotadas de acordo com a NBR 7229 (ABNT, 1993), sendo 

estas referentes aos valores de “a”, “b” e “c”, onde:  

 

• “a” deve ser maior do que 5cm; 

• “b” deve ser maior do que 5cm; 

• “c” deve ser correspondente a 1/3 da profundidade útil. 

 

Desta maneira, os valores estabelecidos no projeto, referente à “a”, “b” e “c” 

respeitaram essas determinações. 

As Figuras 23 e 24 representam a fossa séptica com suas respectivas 

configurações sem escala, o projeto do sistema de tratamento de esgoto completo 

em escala, se encontra no Apêndice A deste trabalho. 

 

Figura 23 - Fossa séptica cilíndrica 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 24 - Fossa séptica retangular 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

2.3.1.4.2 Filtro anaeróbio 

 

A espessura das paredes do filtro anaeróbio cilíndrico (anéis de concreto) 

ficou como a da fossa séptica, estabelecida em 8cm, e a espessura das paredes do 

filtro anaeróbio retangular (alvenaria) ficou determinada em 20cm. 

A altura do fundo falso foi convencionada em 0,60m, já contando com a 

espessura da laje, de acordo com o que é requerido na NBR 13969 (ABNT, 1997), 

assim como, a altura do leito filtrante que também ficou com 0,60m. 

O material filtrante escolhido foi à brita nº 04, isso por não ser indicado 

misturar vários tipos do material com dimensões diferentes, para não haver 

obstrução precoce do filtro. 

O tubo de distribuição do esgoto afluente foi dimensionado de modo que 

ficasse com distância de 0,30m do fundo do filtro anaeróbio, sendo necessário 

apenas um tubo de distribuição, por abranger uma área menor do que 3m² de fundo. 
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Todos os filtros precisam possuir um dispositivo para drenagem, sendo neste 

caso um tubo guia, o qual deve ser em PVC com diâmetro de 150mm e ficar a uma 

distância de 0,40m do fundo do filtro. Por abranger uma área de fundo menor que 

3m², apenas um se faz necessário. 

O filtro anaeróbio cilíndrico ficou definido com diâmetro de 1,50m, e altura útil 

de 1,20m. E o filtro anaeróbio retangular ficou com comprimento de 1,50m, largura 

de 1,00m e altura útil de 1,20m, atendendo o volume útil necessário, calculado. 

A tampa de inspeção ficou estabelecida com tamanho de 0,80m, dando 

acesso direto ao tubo guia para drenagem. 

Deste modo, as Figuras 25 e 26 demonstram o desenho do filtro anaeróbio 

cilíndrico e retangular sem escala, com suas dimensões e parâmetros estabelecidos. 

 

Figura 25 - Filtro anaeróbio cilíndrico 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 26 - Filtro anaeróbio retangular 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.1.4.3 Sumidouro 

 

A espessura das paredes do sumidouro cilíndrico (anéis de concreto) e do 

sumidouro retangular (alvenaria), ficaram respectivamente estabelecidas em 8cm e 

20cm. 

A lateral externa e o fundo foram preenchidos com brita nº 04 até 0,50m de 

altura e a tampa de inspeção foi convencionada com 0,60m. 

O tubo de distribuição do efluente no interior da vala ficou determinado 

conforme a NBR 13969 (ABNT, 1997) a qual indica que deve ser de 100mm. 

O diâmetro do sumidouro cilíndrico ficou estabelecido em 1,50m, sendo que o 

mínimo permitido é de 0,30m, e sua altura útil em 2,40m. O sumidouro retangular 

ficou definido como tendo comprimento de 2,30m, largura de 1,15m e altura útil de 

1,70m, deste modo, os dois sistemas atendem a área útil necessária, calculada. 
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As Figuras 27 e 28 representam o sumidouro cilíndrico e retangular em 

desenhos sem escala, com suas respectivas configurações. 

 

Figura 27 - Sumidouro cilíndrico 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 28 - Sumidouro retangular 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

2.3.2 Material e Orçamento 

 

Conhecendo as dimensões e critérios utilizados para a elaboração do projeto, 

o próximo passo foi realizar um levantamento econômico dos sistemas de fossa 

séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, cilíndrico (anéis de concreto) e retangular 

(alvenaria). 

 

2.3.2.1 Sistema cilíndrico  

 

O orçamento para sistema de tratamento de esgoto cilíndrico em anéis de 

concreto, foi efetuado em uma empresa de pré-moldados, localizada em Fraiburgo-

SC. 

A empresa se propõe através do projeto completo, orçar todo o material 

necessário para execução da fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro e entregar 
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o sistema pronto para uso, incluindo mão de obra. Desta forma, o projeto foi 

fornecido à empresa, a qual passou um orçamento que prevê um valor de 

R$8.500,00, referente a todo o material e mão de obra necessária para sua 

execução e funcionamento. 

  

2.3.2.2 Sistema retangular  

 

O orçamento para o sistema de tratamento de esgoto retangular foi realizado 

na em uma loja que vende materiais para construção, localizada em Fraiburgo-SC, a 

qual forneceu os valores de cada material com preço à vista, que seguem: 

 

• Pedra brita nº 01 - R$75,00 o m³; 

• Pedra brita nº 04 – R$105,00 o m³; 

• Areia – R$102,00 o m³; 

• Tijolo cerâmico 9x14x24cm – R$0,59 a unidade; 

• Cimento – R$28,00 o saco com 50kg; 

• Cal hidratada – R$8,00 o saco com 20kg; 

• Laje pré-moldada (incluindo vigotes e lajotas) – R$45,00 o m², para lajes com 

até 4,0m²; 

• Painel de malha de ferro 4,2mm, 2x3m – R$46,00; 

• Barra de ferro 5/16’’ com 12m – R$20,50; 

 

2.3.2.2.1 Fossa séptica 

 

A loja também forneceu a quantidade de materiais necessários para fazer a 

mistura de 1m³ de concreto, sendo que para essa quantidade de concreto é preciso, 

0,60m³ de pedra brita nº 01, 0,70m³ de areia, seis sacos de cimento e 0,20m³ de 

água. Esses valores facilitam o cálculo da quantidade de material para as lajes em 

questão. 

Como a fossa séptica possui comprimento de 2,50m e largura de 1,40m 

externamente, foi calculado que seu fundo possui uma área de 3,50m², logo, o valor 

da laje de fundo pré-moldada fica estabelecido em: 
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• 3,50m² x R$45,00 = R$157,50. 

 

Acima da laje de 3,50m² será aplicado painel de malha de ferro 4,2mm para 

estruturar a laje e evitar fissuras, a loja em que o material foi orçado, vende esses 

painéis apenas com largura de 2m, comprimento de 3m e vão de 15x15cm, logo o 

mesmo precisa ser cortado para ser aplicado sobre a laje, desta forma o valor gasto 

será: 

 

• Painel de malha de ferro 4,2mm – R$46,00. 

 

Em seguida, é fundamental determinar quantos m³ de concreto serão 

necessários para aplicação na laje de fundo com 3,50m², assim, foi estipulado que a 

espessura do concreto armado ficará com 0,07m, portanto: 

 

• 3,50m² x 0,07m = 0,245m³ de concreto. 

 

Utilizando dos valores fornecidos pela loja de material de construção foi 

determinado que para 0,245m³ de concreto, precisa-se de 0,15m³ de pedra brita nº 

01, 0,17m³ de areia, 1,47 sacos de cimento que equivalem a 73,5kg de cimento e 

0,05m³ de água. 

Com isso calculam-se os valores gastos em: 

 

• Pedra brita nº 01 – 0,15m³ x R$75,00 = R$11,25; 

• Areia – 0,17m³ x R$102,00 = R$17,34; 

• Cimento – 1,47 sacos x R$28,00 = R$41,16. 

 

Posteriormente, se faz necessário calcular os materiais gastos na execução 

das quatro paredes da fossa séptica, sendo que, as paredes laterais possuem 

dimensões iguais, assim como as paredes frontal e posterior do sistema. 

Deste modo, as paredes laterais apresentam altura de 1,40m e largura de 

1,00m, tendo uma área de 1,40m² que multiplicado por duas paredes equivale a 

2,80m² e as paredes frontal e posterior possuem altura de 1,40m e comprimento de 

2,10m, tendo uma área de 2,94m² que também multiplicado por dois equivale a 
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5,88m², totalizando 8,68m² de paredes a serem construídas. Como em projeto ficou 

estabelecido que as paredes possuem espessura de 20cm, seguindo a norma, os 

tijolos para fins de orçamento, serão assentados deitados. 

A loja ainda forneceu a informação de que para cada 1m² de parede são 

necessárias 40 unidades de tijolos 9x14x24cm deitados já contando com uma junta 

de 1cm, assim, para uma área de 8,68m², serão utilizadas 348 unidades de tijolos, 

devido a isso o  valor gasto em tijolos fica: 

 

• 348unid. x R$0,59 = R$205,32. 

 

Para fabricação da argamassa de assentamento com 1cm de espessura, a 

cada 1m² de parede são utilizados 1,45kg de cimento, 4,09kg de cal hidratada, 

0,010m³ de areia e 0,005m³ de água, logo, para 8,68m² de parede são utilizados 

12,59kg de cimento, 35,50kg de cal hidratada, 0,09m³ de areia e 0,04m³ de água. 

Com isso calculam-se os valores gastos: 

 

• Cimento – 0,25 sacos x R$28,00 = R$7,00; 

• Cal hidratada – 1,77 sacos x R$8,00 = R$14,16; 

• Areia – 0,09m³ x R$102,00 = R$9,18. 

 

O revestimento interno se dá por chapisco, emboço e reboco. A loja em que o 

material foi orçado também forneceu a quantidade de material para cada processo 

de revestimento, sendo que em 1m² de parede utiliza-se para chapisco - 1,20kg de 

cimento, 0,004m³ de areia e 0,002m³ de água, para emboço – 6,80kg de cal 

hidratada, 0,016m³ de areia e 0,007m³ de água e para reboco – 1,70kg de cal 

hidratada, 0,004m³ de areia e 0,002m³ de água. 

Com isso, calcula-se que para todo o revestimento interno de uma área 

referente a 8,68m² são utilizados, 10,42kg de cimento, 0,21m³ de areia, 0,08m³ de 

água e 73,78kg de cal hidratada, portanto: 

 

• Cimento - 0,21 sacos x R$28,00 = R$5,88; 

• Areia – 0,21m³ x R$102,00 = R$21,42; 

• Cal hidratada – 3,69 sacos x R$8,00 = R$29,52. 
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A tampa da fossa séptica será executada em concreto com 0,05m de 

espessura, a mesma possui área de 3,50m², assim como o fundo. Também será 

executada uma caixa para inspeção juntamente com a tampa, a qual possui as 

quatro paredes com altura de 0,20m e comprimento de 0,60m, assim cada parede 

da caixa para inspeção tem área de 0,12m², totalizando 0,48m².  

Para o cálculo da quantidade de concreto necessário, será utilizado à área de 

3,98m², sendo que essa área em função da espessura de 0,05m equivale a 0,20m³ 

de concreto, logo, precisa-se de 0,12m³ de pedra brita nº 01, 0,14m³ de areia, 1,20 

sacos de cimento que correspondem a 60kg e 0,04m³ de água, deste modo gasta-

se: 

 

• Pedra brita nº 01 – 0,12m³ x R$75,00 = R$9,00; 

• Areia – 0,14m³ x R$102,00 = R$14,28; 

• Cimento – 1,20 sacos x R$28,00 = R$33,60. 

 

A tampa necessita de ferragem para a sustentação caso sejam aplicadas 

cargas pesadas sobre o sistema para não haver fissuras ou até rompimento da 

mesma, assim, o ferro escolhido para armadura é de 5/16’’ o qual será amarrado 

horizontalmente e verticalmente a cada 20cm e, deste modo por cada barra possuir 

12m será necessário para a tampa com um comprimento de 2,50m e largura de 

1,40m a utilização de 2,92 barras de ferro, logo: 

 

• Barra de ferro 5/16’’ – 2,92 barras x R$20,50 = R$59,86. 

 

2.3.2.2.2 Filtro anaeróbio 

 

O filtro anaeróbio possui comprimento de 1,90m e largura de 1,40m tendo 

assim uma área de fundo igual a 2,66m², assim, o valor da laje de fundo pré-

moldada fica convencionado em: 

 

• 2,66m² x R$45,00 = R$119,70. 
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Assim como na construção da fossa séptica, a laje de fundo do filtro 

anaeróbio também receberá um painel de malha de ferro 4,2mm, o qual precisará 

ser cortado para aplicação sobre a laje, deste modo o valor gasto fica determinado 

em: 

 

• Painel de malha de ferro 4,2mm – R$46,00. 

 

Após isso, é preciso calcular quantos m³ de concreto são necessários para 

aplicação sobre a laje de fundo do filtro anaeróbio, a qual tem espessura de 0,07m e 

área 2,66m², deste modo: 

 

• 2,66m² x 0,07m = 0,19m³ de concreto. 

 

Foi determinado que para 0,19m³ de concreto, precisa-se de 0,11m³ de pedra 

brita nº 01, 0,13m³ de areia, 1,14 sacos de cimento que equivalem a 57kg de 

cimento  e 0,04m³ de água. 

Com isso calculam-se os valores gastos em: 

 

• Pedra brita nº 01 – 0,11m³ x R$75,00 = R$8,25; 

• Areia – 0,13m³ x R$102,00 = R$13,26; 

• Cimento – 1,14 sacos x R$28,00 = R$31,92. 

 

Em seguida, se faz necessário calcular os materiais gastos na execução das 

quatro paredes do filtro anaeróbio, sendo que as paredes laterais possuem 

dimensões iguais, assim como as paredes frontal e posterior do sistema. 

As paredes laterais possuem altura de 1,50m e largura de 1,00m, tendo uma 

área de 1,50m² que multiplicado por duas paredes é igual a 3,00m² e as paredes 

frontal e posterior apresentam altura de 1,50m e comprimento de 1,50m, tendo uma 

área de 2,25m² que também multiplicado por dois equivale a 4,50m², totalizando 

7,50m² de paredes a serem construídas com espessura de 20cm. 

Os tijolos utilizados serão cerâmicos, assentados deitados e com 9x14x24cm, 

como as paredes possuem área de 7,50m², considera-se a utilização de 300 

unidades de tijolos, devido a isso o valor gasto fica determinado em: 
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• 300unid. x R$0,59 = R$177,00 

 

Para a argamassa de assentamento com 1cm de espessura, em 7,50m² de 

parede utiliza-se 10,87kg de cimento, 30,67kg de cal hidratada 0,075m³ de areia e 

0,04m³ de água. 

Com isso calcula-se: 

• Cimento – 0,22 sacos x R$28,00 = R$6,16 

• Cal hidratada – 1,53 sacos x R$8,00 = R$12,24 

• Areia – 0,075m³ x R$102,00 = R$7,65. 

 

Após assentados os tijolos, determina-se a quantidade de material para cada 

processo do revestimento interno (chapisco, emboço e reboco), assim para uma 

área de 7,50m² são utilizados, 9kg de cimento, 0,18m³ de areia, 0,07m³ de água e 

63,75kg de cal hidratada, portanto: 

 

• Cimento – 0,18 sacos x R$28,00 = R$5,04; 

• Areia – 0,18m³ x R$102,00 = R$18,36; 

• Cal hidratada – 3,19 sacos x R$8,00 = R$25,52. 

 

O filtro anaeróbio possui uma área de enchimento com pedra brita nº 04, a 

qual em projeto tem dimensões de 1,50m de comprimento, 1,0m de largura e 0,60 

de altura, que equivale a 0,90m³, com isso descobre-se que o valor gasto em pedra 

brita nº 04 será de: 

 

• Pedra brita nº 04 – 0,90m³ x R$105,00 = R$94,50. 

 

Para fins de orçamento o fundo falso do filtro anaeróbio, assim como sua 

tampa será construído em concreto com espessura de 0,05m. A área 

correspondente a essas peças é de 2,66m², e como a fossa séptica, o filtro 

anaeróbio também irá possuir uma caixa de inspeção, a qual é composta por quatro 

paredes com altura de 0,20m e comprimento de 0,80m. Com esses valores 
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conhecidos, calcula-se que a área das quatro paredes é de 0,64m², totalizando entre 

fundo falso, tampa e caixa de inspeção uma área de 5,96m². 

Desta forma, a quantidade de concreto utilizado é de 0,30m³, logo, para esse 

volume precisam-se de 0,18m³ de pedra brita nº 01, 0,21m³ de areia, 1,80 sacos de 

cimento que correspondem a 90kg e 0,06m³ de água, com isso gasta-se em: 

 

• Pedra brita nº 01 – 0,18m³ x R$75,00 = R$13,50; 

• Areia – 0,21m³ x R$102,00 = R$21,42; 

• Cimento – 1,80 sacos x R$28,00 = R$50,40. 

 

A tampa e o fundo falso necessitam de ferragem para a sustentação caso 

sejam aplicadas cargas pesadas sobre o sistema e para não haver fissuras ou até 

rompimento da mesma, assim, o ferro escolhido para armadura é de 5/16’’ o qual 

será amarrado horizontalmente e verticalmente a cada 20cm e, deste modo por cada 

barra possuir 12m será necessário para a tampa com um comprimento de 1,90m e 

largura de 1,40m a utilização de 2,22 barras de ferro, logo: 

 

• Barra de ferro 5/16’’ – 2,22 barras x R$20,50 = R$45,51. 

 

2.3.2.2.3 Sumidouro 

 

O sumidouro precisa receber enchimento de pedra brita nº 04 até a altura de 

0,50m, deste modo é necessário conhecer a área de fundo para preenchimento do 

mesmo, como possui comprimento de 2,30m e largura de 1,15m internamente, 

sabe-se que a área é igual a 2,64m². Com isso calcula-se que serão utilizados 

1,32m³ de pedra brita nº 04 e o valor gasto fica em: 

 

• Pedra brita nº 04 – 1,32m³ x R$105,00 = R$138,60. 

 

As paredes do sumidouro serão construídas em alvenaria de tijolos, sendo 

que os mesmos só devem ser assentados com argamassa nas juntas horizontais, as 

juntas verticais devem ter espaçamentos para que ocorra a infiltração no solo. 
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As paredes laterais possuem largura de 1,15m e altura de 2,25m, tendo uma 

área de 2,59m² que multiplicado por duas paredes iguais resulta em 5,18m², as 

paredes frontal e posterior possuem comprimento de 2,30m e altura de 2,25m, 

formando uma área de 5,17m², que também multiplicado por dois é igual a 10,34m², 

totalizando uma área de 15,52m² para as quatro paredes do sumidouro.  

Deste modo, para determinar a quantidade de tijolos necessários para a 

construção das quatro paredes, utiliza-se a área de 15,52m², assim serão aplicados 

620,80 tijolos deitados com 9x14x24cm. 

Sabendo isso, calcula-se o valor gasto em tijolos: 

 

• 620,80unid. x R$0,59 = R$366,27. 

 

Para fabricação da argamassa de assentamento com 1cm de espessura, será 

utilizado para 15,52m² de paredes descontando as juntas verticais sem 

preenchimento, 14,01kg de cimento, 39,51kg de cal hidratada, 0,10m³ de areia e 

0,05m³ de água. 

Com isso calculam-se os valores gastos em: 

 

• Cimento – 0,28 sacos x R$28,00 = R$7,84; 

• Cal hidratada – 1,97 sacos x R$8,00 = R$15,76; 

• Areia – 0,10m³ x R$102,00 = R$10,20.  

 

A tampa do sumidouro assim como dos outros sistemas de tratamento de 

esgoto, será executada em concreto com espessura de 0,05m, a mesma possui 

comprimento de 2,70m e largura de 1,55m resultando em uma área de 4,18m². 

Conhecendo a área da tampa e sua espessura, calcula-se que serão 

necessários 0,21m³ de concreto para execução da tampa, e para isso 0,13m³ de 

pedra brita nº 01, 0,15m³ de areia, 1,26 sacos de cimento que correspondem a 63kg 

e 0,04m³ de água, gastando um valor de: 

 

• Pedra brita nº 01 – 0,13m³ x R$75,00 = R$9,75; 

• Areia – 0,15m³ x R$102,00 – R$15,30; 

• Cimento – 1,26 sacos x R$28,00 = R$35,28. 
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A tampa do sumidouro também necessita de ferragem para a sustentação 

caso sejam aplicadas cargas pesadas sobre o sistema, para não haver fissuras ou 

até rompimento da mesma, assim, o ferro escolhido para armadura é de 5/16’’ o qual 

será amarrado horizontalmente e verticalmente a cada 20cm e, deste modo por cada 

barra possuir 12m será necessário para a tampa com um comprimento de 2,70m e 

largura de 1,55m a utilização de 2,92 barras de ferro, logo: 

 

• Barra de ferro 5/16’’ – 3,48 barras x R$20,50 = R$71,34. 

 

Foi feito o levantamento em projeto da metragem de tubos de PVC de 100mm 

e 150mm e sua conexões utilizados em todo o sistema (fossa séptica, filtro 

anaeróbio e sumidouro) e calculado que o valor gasto nessa material seria de 

R$563,53. 

 

2.3.2.2.4 Mão de obra para execução 

 

Para conhecer o valor gasto em mão de obra na execução da fossa séptica, 

filtro anaeróbio e sumidouro, foi utilizado o referencial de preços de obras de 

edificações do DEINFRA atualizado em 2015, a qual fornece o valor de mão de obra 

de cada sistema por m³, onde para fossa séptica o valor de execução é de 

R$239,70, para filtro anaeróbio e sumidouro é de R$245,91, deste modo calcula-se 

que para o sistema de tratamento deste trabalho, será gasto em mão de obra:  

 

• Fossa séptica – 5,32m³ x R$239,70 = R$1.275,20; 

• Filtro anaeróbio – 4,31m³ x R$245,91 = R$1.059,87; 

• Sumidouro – 9,62m³ x R$245,91 = R$2.365,65. 
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2.3.2.2.5 Valor total gasto no sistema de tratamento de esgoto retangular 

 

Tabela 8 - Custo para execução do sistema retangular em alvenaria 

RELAÇÃO DE CUSTOS TOTAIS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA 

Sistema Material  Mão-de-obra Total 

Fossa séptica  R$        682,47   R$      1.275,20   R$        1.957,67  

Filtro anaeróbio  R$        696,43   R$      1.059,87   R$        1.756,30  

Sumidouro  R$        670,34   R$      2.365,65   R$        3.035,99  

Tubulação  R$        563,53     R$           563,53  

 R$        7.313,49  
Fonte: O próprio autor. 

 

2.3.2.3 Escolha do sistema mais vantajoso 

 

A escolha do sistema se deu primeiramente por fator econômico, sendo que o 

sistema retangular em alvenaria possui um valor orçado de R$7.313,49 e o sistema 

cilíndrico pré-moldado um valor de R$8,500, assim, mesmo aplicando uma margem 

de desperdício de material de 5% no sistema construído em alvenaria, o mesmo, se 

apresentou mais vantajoso economicamente. 

Outra justificativa de escolha foi em razão da altura do sistema, o sumidouro 

retangular apresenta comprimento e largura maiores e consequentemente altura 

menor do que o cilíndrico, desta maneira, por não haver um estudo exato sobre a 

altura do aquífero e a PMF exigir a utilização de sumidouro onde não há rede 

coletora de esgoto passando nas ruas da cidade estudada seria mais seguro à 

execução do sumidouro que apresenta profundidade menor para evitar a poluição e 

garantir segurança sanitária já que o efluente tratado vindo da fossa séptica e filtro 

anaeróbio serão infiltrados no solo através do sumidouro. 

 

2.3.3 Manual de Operação Para o Usuário 

 

Para construir um sistema de tratamento de esgoto formado por fossa séptica, 

filtro anaeróbio e sumidouro, se faz necessário conhecer algumas especificações 

sobre a execução e manutenção desse sistema. 
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Por inúmeras vezes o usuário não possui conhecimento necessário sobre o 

assunto, tendo certa dificuldade na interpretação do projeto e para posteriormente 

poder executá-lo.  

Deste modo, este manual foi elaborado com a intenção de facilitar o 

entendimento do mesmo, para executar e realizar a limpeza periódica de maneira 

correta, evitando o mau funcionamento do sistema e a poluição do solo. 

 

2.3.3.1 Execução do sistema 

 

Antes de iniciar a execução do sistema, é preciso estabelecer o local em que 

o mesmo será construído assegurando que as faces externas de cada elemento 

estejam respeitando as distâncias mínimas horizontais permitidas, sendo estas:  

 

• 1,50m de divisas de terrenos, construções, valas de infiltração e ramal predial 

de água;  

• 3,0m de árvores e redes públicas de abastecimento de água; 

• 15,0m de poços de captação de água e de qualquer ponto de acumulação de 

água (mares, lagos, lagoas, etc.); 

• E a fossa séptica e o filtro anaeróbio também precisam ser construídos a uma 

distância de 1,50m do sumidouro. 

 

Durante a execução, deve-se garantir que os materiais utilizados nas paredes 

e tampões suportem as cargas horizontais e verticais que serão submetidas sobre 

elas, assegurando estabilidade perante veículos, cargas hidráulicas e pressões 

horizontais de terra. 

Os tampões de fechamento de todo o sistema precisam ser acessíveis para a 

manutenção, caso seja revestido com pisos e coberto com azulejos ou outros 

materiais de revestimento, os mesmos não podem impedir a abertura das tampas, 

preservando juntas entre estas e o resto do piso. 

As fossas sépticas precisam garantir o não vazamento do efluente, devido a 

isso, antes de entrar em funcionamento deve passar por teste de estanqueidade. 

Assim, é determinado que a fossa séptica seja preenchida até a face interior do tubo 

de saída e que após 12 horas seja verificada a variação do nível de água, se esta for 
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maior do que 3% da altura útil a estanqueidade é insatisfatória, sendo necessário 

corrigir as trincas, fissuras ou juntas com problema e refazer o teste. 

A fossa séptica e o filtro anaeróbio devem ser identificados através de placa 

fixada em local de fácil visibilidade com as informações do nome do fabricante ou 

construtor, data, norma técnica utilizada como referência, número de usuários e o 

período de limpeza. Para a fossa séptica também é necessário à identificação da 

temperatura de referência (escolhida de acordo com o mês mais frio). 

 

2.3.3.2 Limpeza e manutenção do sistema 

 

O sistema precisa ser limpo em intervalos correspondentes ao período de 

projeto e no caso do filtro anaeróbio essa limpeza precisa também ser efetuada 

quando observada a obstrução do leito filtrante. 

Antes de realizar qualquer operação no interior do sistema, as tampas devem 

ficar abertas por pelo menos cinco minutos, tempo suficiente para saída de gases 

tóxicos ou explosivos que possam afetar a saúde do operador. 

A limpeza periódica da fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro deve ser 

realizada por empresa especializada que possua equipamentos adequados e 

garanta que pessoas não entrem em contato com o lodo a ser removido.  

Para realizar a limpeza é obrigatório à equipe estar fazendo o uso de botas e 

luvas de borracha, e em caso de remoção manual é também necessário o uso de 

máscara para proteção. 

Durante a limpeza da fossa séptica devem ser deixados aproximadamente 

10% do volume do lodo digerido no seu interior para facilitar a degradação da 

matéria orgânica e no caso do filtro anaeróbio também não deve ser feita a lavagem 

completa, pois desacelera a partida de operação. 

Os despejos provenientes da limpeza do sistema de tratamento de esgoto em 

circunstância alguma podem ser lançados em rios, lagos, lagoas, galerias de águas 

pluviais, etc. 

Seu recebimento deve ser previsto pela empresa especializada contratada. O 

despejo deve ser lançado em ETE, sujeito a aprovação perante o órgão municipal 

responsável pelo sistema sanitário da cidade. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Com base no estudo sobre esgoto sanitário e a situação do saneamento 

básico no Brasil, foi verificado que tratar o esgoto se faz necessário para evitar 

possíveis doenças e problemas ambientais advindos do mesmo, e que a falta de 

sistemas de tratamento pode comprometer a saúde da população. 

A partir do levantamento sobre essa situação concluiu-se que devido à falta 

de ETE no Brasil é de grande vantagem à aplicação de sistemas simples de 

tratamento de esgoto para suprir essa necessidade e que fossas sépticas e 

unidades complementares são os sistemas mais utilizados. 

Em Fraiburgo – SC (cidade estudada) foi averiguada que não existem ETE 

suficientes para amparar toda a população, sendo assim o Código de Edificações da 

cidade apresenta como solução, a construção de fossas sépticas e algumas opções 

de tratamento complementar e disposição final do efluente. Porém, em pesquisa na 

PMF foi constatado que usualmente a solução utilizada para tratamento 

complementar é filtro anaeróbio e em casos específicos para disposição final do 

efluente, sumidouro. 

Visto isso, neste trabalho foi escolhido apresentar individualmente todas as 

características, detalhes construtivos, dimensionamento, execução e operação dos 

sistemas fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, e concluído que possuem 

melhor eficiência se trabalhados em conjunto. 

Desta forma, baseado no estudo de caso deste trabalho foi elaborado um 

projeto do sistema completo (fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro), nas 

configurações cilíndrica pré-moldada em anéis de concreto e retangular em 

alvenaria moldada no local. Com respectivo dimensionamento para uma residência 

fictícia de três dormitórios localizada em Fraiburgo-SC e que poderia ser executada 

nos bairros em que são exigidos pela PMF além da fossa séptica e filtro anaeróbio, a 

aplicação de sumidouro como disposição final do efluente, sendo estes bairros, 

Portal e Liberata. 

Assim, realizou-se orçamento dos dois sistemas projetados, sendo estes 

cilíndrico em anéis de concreto e retangular em alvenaria, e concluído que o 

segundo, moldado no local, possui maior vantagem de construção econômica, assim 

como, menor chance de contaminação do aquífero da cidade por apresentar uma 
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altura menor e por consequência maior distância do mesmo, isso por não haver um 

estudo real de profundidade de aquífero em quaisquer bairro de Fraiburgo-SC. 

Foi também possível observar que a questão referente à definição do tipo de 

solo e a presença de lençol freático ou aquífero pode ser mais bem conduzida. Estes 

são dados importantes para o adequado funcionamento do sistema do ponto de 

vista de sua eficiência e bem como no aspecto ambiental, em decorrência da 

possível contaminação de águas subterrâneas. Neste caso, a autora deixa duas 

alternativas como sugestão para a questão:  

 

1. A prefeitura realizar um estudo mais detalhado para cada bairro em relação a 

esses parâmetros;  

2. A prefeitura exigir sondagens e avaliação técnica em relação ao tipo de solo e 

coeficiente de permeabilidade e em relação à profundidade do lençol ou 

aquífero, no momento da aprovação do projeto.  

 

Em atenção aos riscos de aplicação do sistema de tratamento de esgoto de 

maneira indevida, foi também proposta a elaboração de um manual de operação 

para o usuário o qual informa de forma clara e objetiva os cuidados durante a 

execução e manutenção do sistema, para não haver problemas futuros. 
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ANEXO A – MODELO DE REQUERIMENTO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO 

SANITÁRIO PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBUR GO 

 

AO: 

EXMO SR.  

IVO BIAZZOLO 

DD. PREFEITO MUNICIPAL 

FRAIBURGO – SC 

 

 

_____________________________________ abaixo assinado, inscrito 

no CPF sob o nº __________________ com endereço a Rua (Av.) 

_____________________________________, na cidade de Fraiburgo/SC, 

desejando:________________________________________________________

_____________, com ______ pavimento, medindo ____________, sobre o lote 

nº _______, da quadra nº _______ vem requerer (  ) Aprovação de Projeto 

Sanitário , (  ) Alvará de Licença para Construção , razão pela qual sujeita-se a 

todos os dispositivos legais. 

 

 

 

TERMO EM QUE 

PEDE DEFERIMENTO 

 

 

Fraiburgo SC, ____ de ___________ de ______. 

 

 

 

................................................................................ 

Requerente 
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APÊNDICE A – PROJETO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ES GOTO POR 

FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO PARA RE SIDÊNCIA 

COM TRÊS DORMITÓRIOS, CILÍNDRICO PRÉ-MOLDADO EM ANÉ IS DE 

CONCRETO 
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APÊNDICE B – PROJETO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ES GOTO POR 

FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO PARA RE SIDÊNCIA 

COM TRÊS DORMITÓRIOS, RETANGULAR MOLDADO NO LOCAL E M 

ALVENARIA 

 


