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RESUMO 

 O conjunto tanque séptico e sumidouro, quando bem dimensionado e executado, 

podem trazer benefícios, mas este nem sempre é construído por pessoas qualificadas e 

de acordo com as normas vigentes. Além disso, as informações sobre os aspectos 

construtivos desses sistemas não se encontram compiladas, de forma a colaborar com os 

profissionais que atuam na área de saneamento e os alunos do curso de Engenharia 

Vivil. Tendo em vista a atual situação, surgiu a necessidade verificar, conforme as 

normas vigentes, o dimensionamento e a execução de um sistema tanque séptico e 

sumidouro. O estudo de caso foi realizado na construção de casas populares no 

Residencial Orlando de Morais, localizado na cidade de Goiânia. O trabalho apresenta 

como resultado a análise de todos os processos do conjunto tanque séptico e sumidouro, 

desde o seu projeto até a sua execução. Com o estudo de caso realizado, verificou-se 

que as tampas e as distâncias mínimas a serem obedecidas na construção do conjunto 

tanque séptico e sumidouro não estão de acordo com as normas e que o sumidouro do 

projeto implantado foi super dimensionado, elevando custos, dificultando a execução e 

aumentando os riscos de contaminação do lençol freático.   
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1. INTRODUÇÃO 

 O saneamento básico influencia diretamente nas condições de saúde da 

população. Segundo dados do IBGE (2007), de todo esgoto doméstico gerado no Brasil, 

apenas 51,3% é coletado pela rede pública. Nos locais não atendidos pela rede coletora 

são necessárias alternativas para suprir essa deficiência, melhorando a qualidade de vida 

dos habitantes e mantendo a harmonia com o meio ambiente. 

 Como solução para a falta de rede de coleta e tratamento de esgotos, tem-se 

algumas opções, entre elas a construção de tanque séptico e sumidouros, que são 

estruturas destinadas ao tratamento e disposição do esgoto dentro do próprio lote do 

morador.  

 Goiânia passa por um processo de expansão e a rede de esgoto municipal não 

tem conseguido acompanhar esse crescimento. Segundo a Companhia de Saneamento 

de Goiás (SANEAGO, 2010), atualmente a rede coletora pública atende a 76% da 

população goianiense.   

 O conjunto de tanque séptico e sumidouro, quando bem dimensionado e 

executado, podem trazer benefícios, mas por ser relativamente simples de se construir, 

nem sempre é executado por pessoas qualificadas e de acordo com as normas vigentes. 

 O loteamento Residencial Orlando de Morais, localizado na GO 404, no 

município de Goiânia, não é atendido por rede coletora de esgoto. Para atender a 

população de baixa renda e moradores das áreas de risco, no loteamento estão sendo 

construídas 479 casas populares, cada uma com o sistema individual de tanque séptico e 

sumidouro para tratamento e disposição final do esgoto gerado.  

 Diante do exposto acima, o presente trabalho visa avaliar o dimensionamento 

hidráulico e os aspectos construtivos das tanques e sumidouros, em fase de implantação.  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo geral 
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 Verificar o dimensionamento hidráulico e os processos construtivos do sistema 

tanque séptico e sumidouro do Residencial Orlando de Morais, localizado na cidade de 

Goiânia.  

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Como objetivos específicos pode-se citar: 

a) Dimensionar o conjunto tanque séptico e sumidouro, para o residencial Orlando 

de Morais, conforme parâmetros de projeto estabelecidos nas normas específicas 

da ABNT; 

b) Verificar se a capacidade do sistema implantado atende as normas da ABNT; 

c) Elaborar o levantamento fotográfico de todas as etapas envolvidas na execução; 

d) Verificar se os processos construtivos utilizados na obra atendem a 

recomendação das normas da ABNT específicas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

Os registros de caráter históricos apontam como inventor do tanque séptico. 

Jean Louis Mouras que, em 1860, construiu, na França, um tanque de 

alvenaria, onde passava os esgotos, restos de comida e águas pluviais, antes 

de ir para o sumidouro. Este tanque fora aberto 12 anos mais tarde e não 

apresentava acumulada a quantidade de sólidos que foi previamente estimada 

em função da redução apresentada no efluente líquido do tanque. 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, Cap. 03, p. 42) 

 A presença de água em abundância gera uma maior produção de esgoto. Para 

que esse esgoto obtenha uma destinação adequada é necessário verificar as condições à 

qual está sujeito, analisando: o tipo de solo, nível do lençol freático, vazão de esgoto 

produzido, etc. 

 O atual trabalho focaliza no dimensionamento e execução de tanque séptico e 

sumidouro destinados exclusivamente a esgoto doméstico, não aplicado a esgotos de 

origem industrial. 

2.2 TANQUE SÉPTICO 

 Tanques sépticos são estruturas de fluxo horizontal que tem a função de tratar o 

esgoto por processos de sedimentação, flotação e digestão anaeróbia. 

 É comum o uso do termo fossa séptica para referir às características de tanque 

séptico. A principal diferença, segundo ANDREOLI (PROSAB, 2009), está no fato do 

tanque séptico ser uma unidade de tratamento de esgotos acoplado a um dispositivo de 

infiltração dos efluentes líquidos no solo, enquanto a fossa séptica é utilizada para 

disposição final dos esgotos.  

2.2.3 Características dos tanques sépticos 
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 O tanque séptico é uma caixa impermeável cilíndrica ou prismática, que tem a 

função de reter o esgoto por certo tempo para separar a matéria sólida (lodo de esgoto). 

 A parte líquida do esgoto gerado é direcionada para o sumidouro ou para a vala 

de infiltração, que são estruturas permeáveis que permitem a infiltração do líquido do 

solo. 

 Ao mesmo tempo em que a construção do tanque séptico é uma alternativa para 

locais que não possuem rede de esgoto, ele necessita de manutenções periódicas para a 

retirada do lodo. O sistema de tanque séptico pode ser individual ou coletivo.  

 O sistema individual geralmente é adotado para unidades unifamiliares e é 

constituído por um tanque séptico e por um dispositivo de infiltração no solo, sendo 

mais utilizado para esse fim o sumidouro. Para que esse sistema funcione é necessário 

que o solo apresente boas condições de percolação e que o lençol freático tenha uma 

profundidade adequada para não ser contaminado.  

 O sistema coletivo necessita de uma grande área e de características adequadas 

do solo. Neste sistema todo o esgoto gerado se destina a um único tanque séptico, sendo 

mais comum sua construção em vilas e loteamentos. 

2.2.4 Tipos 

Os tanques sépticos podem ser de Câmara Única ou de Câmaras em Série (ou Múltipla): 

a) Tanque séptico de câmara única: possui apenas um compartimento, onde na 

parte superior ocorrem processos de sedimentação e de flotação e digestão da 

escuma, e na parte inferior o acúmulo e digestão do lodo sedimentado. 

b) Tanque séptico de câmara em série: possui dois ou mais compartimentos 

contínuos, dispostos seqüencialmente, no sentido do fluxo do líquido e 

interligados adequadamente, nos quais devem ocorrer processos de 

sedimentação, flotação e digestão. 

c) Tanque séptico com câmaras sobrepostas: são tanques com divisões internas que 

constituem duas câmaras dispostas verticalmente. Este sistema possui placas 
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inclinadas em seu interior com a função de separar as fases (sólidos líquidos e 

gases). 

2.2.5 Funcionamento 

Pode-se considerar que o tanque séptico possui seu funcionamento distribuído em 

quatro etapas: 

a) Retenção: o esgoto é retido no tanque durante certo período de tempo 

b) Decantação: a parte sólida contida no esgoto é sedimentada e depositada no 

fundo do tanque, formando o lodo. Os sólidos que não sedimentaram, 

formados por graxas, óleos, gorduras e outros materiais misturados com 

gases é retida na superfície livre do líquido, no interior do tanque séptico, 

denominados escuma. O processo de decantação ocorre simultaneamente 

com o de retenção; 

c) Digestão: o lodo e a escuma são digeridos por bactérias anaeróbias, ou seja, 

microorganismos que atuam sem a presença de oxigênio; 

d) Redução de volume: o processo de digestão resulta em gases, líquidos e 

acentuada redução de volume dos sólidos retidos e digeridos. Estes sólidos 

adquirem características estáveis, permitindo que o efluente líquido seja 

lançado no solo em condições mais adequadas. 

 

Figura 1 - Funcionamento geral de um tanque séptico 

(Fonte: FUNASA, 1996) 



Avaliação do dimensionamento e aspectos construtivos de um sistema fossa séptica e sumidouro ...      16 
 

 
M.R. Mendes, R.M. Dias, R.G. Rodrigues  

 Para o bom funcionamento do tanque séptico, recomenda-se a instalação de 

caixa de gordura na canalização que conduz despejos da cozinhas. A retenção da 

gordura gerada evita a colmatação do sumidouro, aumentando sua vida útil.  

2.2.5.1 Fatores que interferem no funcionamento do tanque séptico 

 Os principais fatores que interferem no desempenho do tanque séptico são: 

a) Variação da vazão; 

b) Geometria do tanque (prismática ou circular); 

c) Dispositivos de entrada e saída; 

d) Compartimentos (número de câmaras); 

e) Condições de operação. 

 2.2.6 Utilização 

 Segundo a NBR 7229 (ABNT, 1993), o sistema de tanque séptico somente é 

indicado para áreas que não possuem rede coletora de esgoto, como alternativa de 

tratamento de esgoto em locais que possuem rede de esgoto ou para retenção prévia dos 

sólidos sedimentáveis. 

2.2.7 Operação e Manutenção 

 Para o uso correto do tanque séptico, são necessárias manutenções periódicas 

para limpeza, destacando para esse fim as empresas chamadas “limpa fossa”, que são 

empresas privadas contratadas diretamente pelos usuários para realizar a retirada do 

lodo que se concentra no sistema e proceder a sua disposição final.  

 A NBR 7229 (ABNT, 1993) estabelece que o tempo de limpeza do tanque 

séptico deve ser o mesmo previsto em projeto, mas permite o aumento ou uma 

diminuição no intervalo caso ocorram variações nas vazões previstas. 
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 A norma ainda recomenda que a limpeza do tanque séptico não seja completa 

com a finalidade de manter as bactérias para continuar o tratamento, para este fim deve-

se deixar cerca de 10% do volume de lodo existente. Antes de qualquer operação no 

interior dos tanques, deve-se deixar sua tampa aberta por no mínimo 5 minutos, 

prevenindo o risco de explosões e intoxicação proveniente dos gases produzidos no 

tanque séptico. 

2.2.8 Restrição ao uso do sistema 

 Com a finalidade de manter a boa qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas e a segurança executiva do tanque séptico, algumas medidas devem ser 

observadas, como as distâncias mínimas do muro, de cisternas e do lençol freático. 

 O uso do tanque séptico não é indicado para coleta de águas pluviais e de 

despejos que possam causar reações adversas ao processo de tratamento do esgoto, que 

podem ser causadas por grandes variações na vazão e por produtos químicos. 

2.2.9 Condições específicas 

2.2.9.1 Distâncias mínimas 

 Segundo a NBR 7229 (ABNT, 1993), para a construção do tanque séptico 

devem ser consideradas as seguintes distâncias horizontais mínimas (consideradas da 

face externa até ao ponto mais próximo do elemento considerado): 

a) 1,5 m de construções, divisas do terreno, poços e ramal predial de água; 

b) 3 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água; 

c) 15 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer uma vez que é essa 

vazão de esgoto que irá determinar qual será a capacidade do tanque séptico e do 

sumidouro e suas respectivas dimensões. 

 A altura depende do volume útil do tanque, sendo que para valores inferiores a 6 

m³ adota-se uma profundidade útil entre 1,2 e 2,2 m. 
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2.2.9.2 Materiais 

 O tanque séptico deve ser executado com material impermeável, não devendo 

ocorrer infiltração do líquido nele contido diretamente para o solo.  

 Os materiais empregados na construção do tanque séptico devem ter 

características físicas e mecânicas adequadas para seu fim, resistindo quimicamente à 

ação das substâncias contidas no esgoto ou geradas no processo de digestão. 

2.2.10 Parâmetros e critérios de projeto 

 A seção transversal do tanque séptico pode ser retangular ou circular. Para o 

formato retangular a relação comprimento/largura deve estar entre 2:1 e 4:1, com 

largura interna mínima de 0,80 metros, e para tanque circular o diâmetro interno 

mínimo é de 1,10 metros.  

 O dimensionamento do taque séptico deve atender às disposições da NBR 7229 

(ABNT, 2003). No projeto, é de suma importância a determinação criteriosa da vazão, 

uma vez que ela influencia diretamente no processo de tratamento do esgoto e 

sedimentação dos sólidos. 

 A norma brasileira vigente relativa ao projeto de tanque séptico considera os 

seguintes parâmetros para seu dimensionamento: 

a) Número de pessoas a serem atendidas: é o número de pessoas que habitam o 

local.  

b) Contribuição diária de esgotos: é a contribuição diária de esgoto por habitante. A 

norma NBR 7229 (ABNT, 1993) sugere a divisão seguindo o padrão da 

edificação: 

i. Residência padrão baixo: 100 litros / pessoa.dia 

ii. Residência padrão médio: 130 litros / pessoa.dia 

iii. Residência padrão alto: 160 litros / pessoa.dia 
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c) Contribuição de lodo fresco: é a contribuição diária de lodo fresco por pessoa. A 

NBR 7229 (ABNT, 1993) especifica como sendo igual a 1 litro por pessoa por 

dia. 

d) Período de detenção de despejos: é o período em que o esgoto fica retido no 

tanque séptico. Ele varia de acordo com o volume da contribuição diária de 

despejos. A NBR 7229 (ABNT, 1993) considera o tempo de detenção de 1 dia 

para contribuição diária de até 1500 litros (ver tabela 1) 

 

Tabela 1 – Período de detenção dos despejos, por faixa de contribuição diária 

(Fonte: NBR 7229, 1993) 

e) Taxa de acumulação de lodo: representa a taxa de acumulação de lodo digerido 

em dias e é equivalente ao tempo de acumulação do lodo fresco. Essa taxa está 

relacionada com a média de temperatura do mês mais frio e com o intervalo de 

limpeza do tanque séptico. A normalização brasileira sugere os seguintes valores 

para taxa de acumulação de lodo (ver tabela 2)  
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Tabela 2 - Taxa de acumulação total de lodo, em dias, por intervalo entre limpezas e temperatura do mês 
mais frio 

2.2.11 Dimensionamento 

 O volume útil total do tanque séptico deve ser calculado pela equação 2.1: 

� = 1000 + � ∗ �	 ∗ 
 + � ∗ ��       (2.1) 

Em que: 

V = volume útil (L) 

N = número de pessoas ou unidades de contribuição 

C = contribuição de despejos (L/pessoa.dia)  

T = período de detenção (dias)  

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

acumulação de lodo fresco  

Lf = contribuição de lodo fresco (L/pessoa.dia) 

2.2.12  Procedimento construtivo 

 A estrutura do tanque séptico deve ser resistente a todas as solicitações as quais 

está submetida. Segundo a NBR 7229 (1993), em tanques de até 6 m³ a sua estabilidade 

pode ser garantida com o uso de: 

a) Tijolo furado; 



Avaliação do dimensionamento e aspectos construtivos de um sistema fossa séptica e sumidouro ...      21 
 

 
M.R. Mendes, R.M. Dias, R.G. Rodrigues  

b) Concreto armado, moldado no local, com espessura de 8 a 10 cm; 

c) Materiais pré-fabricados: anéis de concreto armado, componentes de poliéster 

armado com fibra de vidro e chapas metálicas revestidas 

 A laje de fundo deverá ser executada após a escavação, antes da construção das 

paredes. 

 Os tanques construídos com alvenaria devem ser impermeáveis e o revestimento 

interno deverá ter espessura de aproximadamente 1,5 cm e com desempenho 

equivalente à camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:3.   

2.2.13 Estanqueidade 

 A estanqueidade é medida através da variação do nível de água dentro do 

tanque. O teste deve ser feito após a construção do tanque séptico e tem a finalidade de 

verificar possíveis infiltrações.  

 Para a realização do teste, NBR 7229 (ABNT, 1993) sugere os seguintes passos: 

a) Saturar o tanque séptico até a altura inferior do tubo de saída por pelo menos 24 

horas; 

b) Após a saturação, nivelar o nível de água até a geratriz inferior do tubo de saída, 

e medir o nível de água 12 horas depois; 

c) A variação da altura deve ser inferior a 3% da altura útil. Caso seja superior a 3% 

deve-se corrigir as fissuras e fazer um novo teste de estanqueidade. 

2.3 SUMIDOURO 

 A NBR 13969 (ABNT, 1997) define sumidouro como sendo um “poço escavado 

no solo, destinado à depuração e disposição final do esgoto no nível subsuperficial”. 

Também é conhecido como poço absorvente, e seu uso é indicado somente a locais em 

que o nível do lençol freático é profundo. Não possui laje de fundo e sua função é 

permitir a penetração dos efluentes do tanque séptico no solo. 
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2.3.1 Características 

 O sumidouro pode ser cilíndrico ou prismático e possuir suas paredes formadas 

por blocos cerâmicos ou placas pré-moldadas, dispostos de forma a permitir a 

infiltração dos efluentes líquidos no solo. Suas dimensões são determinadas conforme a 

capacidade de absorção do solo, e sua altura conforme o nível do lençol freático. 

2.3.2 Materiais 

 O sumidouro pode ser feito com blocos de concreto ou com anéis pré-moldados 

de concreto, previamente furados. A laje (tampa) deve ser feita com uma ou mais placas 

de concreto armado, podendo ser moldadas no local ou pré-moldadas e seu fundo é 

revestido com uma camada de brita. 

 Todos os materiais devem possuir resistência física e mecânica para combater os 

esforços aos quais está submetido.  

 

2.3.3 Funcionamento 

 Para absorver os efluentes que saem do tanque séptico, o sumidouro utiliza a 

capacidade de infiltração natural do terreno. Como esses efluentes são lançados 

diretamente no solo, é necessário que o fundo desse sumidouro esteja a uma distância 

mínima de 1,50m do lençol freático, para evitar os riscos de contaminação. 

2.3.4 Operação e Manutenção 

 Os efluentes líquidos que vão para o sumidouro ainda possuem materiais 

orgânicos, e a presença desses materiais colmatam a superfície do solo ao redor do 

sumidouro, diminuindo a sua capacidade de infiltração. Esse fator é um dos mais 

importantes para determinar o intervalo das manutenções que devem ser realizados no 

sumidouro. 
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 Recomenda-se a inspeção do sumidouro a cada seis meses, e em caso de uma 

grande redução da capacidade de absorção do solo, deve-se construir uma nova unidade 

para a recuperação do sumidouro. 

 No caso da ocorrência da colmatação, o solo deverá ser removido. O contato da 

superfície colmatada diretamente com o ar recupera a capacidade de infiltração do solo, 

através da eliminação do biofilme. Para um bom resultado na recuperação da 

capacidade de infiltração do solo, esse contato da parede do sumidouro diretamente com 

o ar deve ser de pelo menos seis meses. Para sumidouros que não serão mais utilizados, 

estes devem ser cheios por pedras ou terra. 

 Uma medida que retarda a colmatação do sumidouro é a passagem do esgoto 

gerado na cozinha pela caixa de gordura. Essa medida diminui a quantidade de gordura 

no esgoto e evita que a parede do sumidouro em contato com o solo seja 

impermeabilizada. 

2.3.5 Condições específicas 

2.3.5.1 Distâncias mínimas 

 De acordo com as recomendações da NBR 13969 (ABNT, 1997) deverão ser 

seguidos:  

a) Distância vertical mínima de 1,5 m entre o fundo do sumidouro e o nível 

máximo do lençol freático; 

b) Distância horizontal mínima de 1,5 m entre as paredes de poços múltiplos, 

outras construções, limites de terrenos e ramal predial de água; 3 metros de 

árvores e pontos da rede pública e 15 metros de poços freáticos e corpos d’água 

devem ser respeitadas; 

c) A menor distância entre as faces internas do sumidouro (menor diâmetro) deverá 

ser de 0,3 m. 

2.3.6 Parâmetros e critérios de projeto 
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 Para o projeto do sumidouro devem ser analisados os seguintes dados: 

a) Número de pessoas a serem atendidas; 

b) Contribuição de despejos; 

c) Taxa máxima de aplicação diária. 

 A taxa máxima de aplicação diária é obtida através da taxa de percolação do 

solo. A norma brasileira NBR 13969 (1997) indica a tabela 3 para converter os valores 

de taxa de percolação em taxa de aplicação superficial: 

 

Tabela 3 – Conversão de valores de taxa de percolação em taxa de aplicação superficial 

(Fonte: NBR 13969, 1997) 

 Para sumidouro em regiões não arenosas, onde o Kmédio > 500 min/m a norma 

considera os seguintes parâmetros: 

a) Cálculo da área de infiltração: é a área que estará em contato com o líquido. É 

considerada a partir da geratriz inferior do tubo; Cálculo da área total: é a área 

total do sumidouro;  

b) Altura útil: é a altura do fundo à geratriz inferior do tubo e deve ser determinada 

de modo a manter a distância mínima de 1,50 m entre o fundo do poço e o nível 

máximo do aqüífero; 

c) Redução da altura útil: nos casos em que o lençol freático não é profundo, pode-

se reduzir a altura do sumidouro e aumentar seu diâmetro, sempre obedecendo a 

área mínima de infiltração; 
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d) A distância mínima entre as paredes de poços múltiplos deve obedecer a pelo 

menos 1,5 m; 

e) O menor diâmetro interno é de 0,3 m 

2.3.6.1 Ensaio para estimar a capacidade de absorção do solo 

 O ensaio deve simular o solo saturado, para obter resultados de sua condição 

mais crítica. Primeiramente deve-se conhecer o nível do lençol freático, o qual deve 

estar no mínimo 1,5 metros do fundo do sumidouro. 

 Como o sumidouro é vertical a NBR 13969 (ABNT, 1997) sugere que o ensaio 

seja feito em todas as camadas distintas de solo para posteriormente fazer uma média 

entre os valores encontrados. 

 A norma brasileira NBR 13969 (ABNT, 1997) sugere os seguintes passos na 

realização do ensaio: 

a) Escavar uma cava vertical com 15 centímetros de diâmetro, de modo que o 

fundo da cava esteja no mesmo nível do fundo do sumidouro; 

b) Retirar todos os materiais soltos do fundo da cava e cobrir o fundo com 5 

centímetros de brita; 

c) Para saturar o solo deve-se encher a cava com água até 30 centímetros do fundo, 

mantendo essa altura no mínimo por 4 horas. Para solos argilosos esse período 

deve ser prolongado por no mínimo 12 horas. Se a água percolar dentro dos 10 

primeiros minutos pode-se iniciar o ensaio em seguida. 

d) Para determinar a taxa de percolação do solo colocar 15 centímetros de água na 

cava acima da brita após a saturação do solo; 

e) A cada 30 minutos determinar o abaixamento do nível de água e preencher a 

cava novamente até o nível de 15 centímetros 

f) Prosseguir o ensaio até que a diferença de nível entre dois ensaios consecutivos 

seja inferior a 1,5 centímetros em pelo menos 3 medições. Em solos arenosos, 
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quando a água infiltra em período inferior a 30 minutos o intervalo das medições 

deve ser de 10 minutos, durante 1 hora. 

g) Com os valores obtidos determinar a taxa de percolação do solo dividindo o 

intervalo de tempo entre as medições e o rebaixamento da última medição. 

h) O valor final da taxa de percolação é obtida através da média do valor de cada 

camada, dada pela equação 2.2: 

��é��� = ∑(�� ∗ ��)
∑(��)  

 
(2.2) 

Onde: 

K1 = taxa encontrada para a camada 

H1 = altura da camada 

i) O valor real a ser utilizado deve ser o especificado na tabela. 

j) O valor total da área necessária para a área de infiltração é o volume diário 

médio de esgoto (m³/dia) pela taxa máxima de aplicação diária. 

 

2.3.7 Dimensionamento 

 Para o dimensionamento do sumidouro deve-se calcular a área superficial útil 

para infiltração com a equação 2.3: 

� =
������  !á#!�  � $�%&#!'�!çã� * �³

 !,-

,., �á.!�,  � ,/�!$,çã�  !á#!, * �³

�² ∗  !,-
 

 

 

(2.3) 

Onde: 

A = área superficial útil de infiltração em m² 
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 Com o valor da área determinam-se as dimensões do sumidouro.  Para 

sumidouro cilíndrico, a profundidade necessária em metros é  determinada pela equação 

2.4: 

ℎ =  � −  3 ∗ 4²
2 ∗ 3 ∗ 4  (2.4) 

 

Onde: 

h = profundidade útil necessária em metros 

A = área necessária em m² 

R = raio adotado 

2.3.8 Procedimento construtivo 

 A NBR 13969 (ABNT, 1997) não descreve os procedimentos construtivos para 

sumidouros, apenas sugere que o durante a execução do sumidouro as paredes e as 

laterais não podem sofrer nenhum tipo de compactação.  

 Observadas as distâncias mínimas a serem obedecidas, o Manual de Saneamento 

sugere a construção dos sumidouros com as seguintes características:  

a) Paredes: deve ser feita com materiais permeáveis, podendo ser de alvenaria de 

tijolos assentados com juntas livres ou de anéis (placas) pré-moldados de 

concreto com furos para permitir a infiltração dos líquidos no solo; 

b) Fundo: deve ser preenchido com cascalho, coque ou brita nº 3 ou 4, com altura 

igual ou superior a 0,5 m; 

c) Lajes: devem ficar ao nível do terreno e serem construídas de concreto armado, 

possuindo abertura para inspeção e com uma dimensão mínima de 0,6 m. 

 

 



 

 
M.R. Mendes, R.M. Dias, R.G. Rodrigues  

3. METODOLOGIA 

3.1 DIMENSIONAMENTO 

 A metodologia se aplica ao dimensionamento do conjunto tanque séptico e 

sumidouro segundo as orientações da normalização brasileira. 

 3.1.1 Tanque séptico 

 O dimensionamento do tanque séptico seguiu as disposições da NBR 7229 

(ABNT, 1993) sendo que, para a determinação do número de pessoas a serem atendidas 

foi considerada a média de moradores por domicílio de um residencial com as mesmas 

características do Residencial Orlando de Morais. 

3.1.1.1 Parâmetros de projeto 

a) Número de pessoas a serem atendidas: um loteamento em Goiânia, com as 

mesmas características do Residencial Orlando de Morais, possui em média 4 

habitantes por domicílio, portando adotou-se 4 pessoas por residência 

b) Contribuição de despejos: sendo uma residência de 40,80 m² em um loteamento 

popular, adotou-se uma vazão para residência de padrão baixo de 100 litros por 

pessoa por dia; 

c) Contribuição de lodo fresco: conforme recomendação da norma para ocupantes 

permanentes, adotou-se a contribuição de 1 litro por pessoa por dia; 

d) Período de detenção de despejos: como a contribuição diária é inferior a 1.500 

litros adotou-se um período de detenção de 1 dia; 

e) Taxa de acumulação do lodo: adotou-se um intervalo de limpeza de 1ano para a 

temperatura média de 25ºC, o mesmo adotado pelo projetista do sistema 

implantado para fins de comparação, gerando uma taxa de acumulação de 57 

dias. 
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3.1.1.2 Dimensionamento 

 Definidos os parâmetros de projeto apresentados, calcula-se o volume útil total 

do tanque séptico através da equação 2.1. 

3.1.2 Sumidouro 

 O dimensionamento do sumidouro seguiu a norma brasileira NBR 13969 

(ABNT, 1997). 

3.1.2.1 Parâmetros de projeto 

a) Número de pessoas a serem atendidas: 4 pessoas por domicílio 

b) Contribuição de despejos: considerou-se a contribuição sugerida pela norma 

para residência de padrão baixo, sendo 100 litros por pessoa por dia;  

c) Taxa de aplicação superficial: para a obtenção da taxa de aplicação superficial 

realizou-se o ensaio para estimar a capacidade de absorção do solo seguindo 

rigorosamente os seguintes passos sugeridos pela NBR 13969 (ABNT, 1997). 

3.1.2.2. Dimensionamento 

 A partir dos parâmetros apresentados, acha-se a área superficial do sumidouro 

pela seguinte fórmula indicada na NBR 13969 (ABNT, 1997): 

� =
������  !á#!�  � $�%&#!'�!çã� * �³

 !,-

,., �á.!�,  � ,/�!$,çã�  !á#!, * �³

�² ∗  !,-
 (3.3) 

Onde: 

A = área superficial útil de infiltração em m² 

 Para o dimensionamento utilizou-se o sumidouro com forma circular, calculando 

a altura útil do sumidouro pela seguinte equação: 
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ℎ =  � −  3 ∗ 4²
2 ∗ 3 ∗ 4  (3.4) 

 

Em que: 

h = a altura útil necessária em metros 

A = área necessária em m² 

R = raio (adotado o valor de 0,75 m) 

3.2 VERIFICAR SE A CAPACIDADE DO SISTEMA IMPLANTADO 

ATENDE AS NORMAS DA ABNT 

 Para análise da capacidade do sistema implantado, foram comparados os 

resultados obtidos no dimensionamento descrito no item anterior com o 

dimensionamento verificado no projeto em execução. 

3.3 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE TODAS AS ETAPAS 

ENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO 

 Todas as etapas executivas na construção do tanque tanque séptico e sumidouro 

foram acompanhadas e registradas por fotos. 

3.4 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

VERIFICADOS NA OBRA COM OS INDICADOS EM NORMA 

 Para a avaliação dos processos construtivos, comparou-se as recomendações 

construtivas das normas NBR 7229 (ABNT, 1993) e NBR 13969 (ABNT, 1997) com os 

processos executivos verificados no campo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA CONFORME NORMAS 

DA ABNT 

4.1.1. Tanque séptico 

4.1.1.1. Cálculo do volume útil 

O volume útil foi calculado conforme a equação 2.1 citada: 

� = 1.000 + �(	
 + ��7) 

� = 1.000 + 4 ∗ (100 ∗ 1 + 57 ∗ 1) 

� = 1.628 �!&#�= 

 De acordo com a equação preconizada pela norma, o volume útil necessário para 

o tanque séptico é de 1.628 litros. A altura útil é obtida através da divisão do volume 

útil pela área. Para o volume de 1.628 litros, a altura útil encontrada foi de 1,27 m. 

 Com a finalidade de facilitar o processo construtivo, arredonda-se os valores 

relativos ao comprimento, largura e altura. Logo, aumentando a profundidade o volume 

também aumenta, totalizando 1.664 litros. 

 Com isso, o volume de 1.664 litros encontrado pode ser atendido com um tanque 

séptico com as seguintes dimensões internas: 

a) Largura de 0,8 m (adotada a largura mínima aceita pela norma) 

b) Comprimento de 1,6 m (relação mínima fornecida por norma de 2:1 entre 

comprimento e largura) 

c) Altura útil de 1,3 m (mínima recomendada por norma) 

 As figuras 10 e 11 mostram a geometria do tanque séptico. 
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Figura 2  – Dimensões (em metros) do tanque séptico segundo o dimensionamento realizado no trabalho  

 

Figura 3  - Vista em corte do tanque séptico segundo o dimensionamento realizado no trabalho 
(dimensões em metros) 

4.1.2. Sumidouro 
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4.1.2.1. Determinação da taxa máxima de aplicação diária 

 Realizou-se um ensaio para estimar a capacidade de absorção do solo 

seguindo os passos sugeridos pela NBR 13969 (ABNT, 1997). 

i. Foi considerada a profundidade do lençol freático acima de 8 metros, dado 

obtido através do resultado de sondagem realizado em fase preliminar de 

execução da obra do Residencial Orlando de Morais; 

ii. Até a profundidade de 3,3 metros todas as camadas de solo possuem 

visualmente as mesmas características, podendo o ensaio ser feito em uma 

única cava, no mesmo nível do fundo do sumidouro (figura 2). 

 

 

Figura 4 - Escavação da cava no nível do fundo do sumidouro 

iii. Escavou-se uma cava vertical com 15 cm de diâmetro e 35 centímetros de 

profundidade, conforme apresentado nas figuras 3 e 4. 
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Figura 5  - Cava escavada com 35 cm de profundidade 

 

Figura 6  - Cava com 15 cm de diâmetro 

iv. O fundo da cava foi coberto com uma camada de 5 centímetros de brita zero, 

e o solo saturado por 20 horas e 45 minutos (Ver figuras 5, 6, 7 e 8). 
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Figura 7  - Colocação de 5 cm de brita no fundo da cava 

 

 

Figura 8 -  Início do processo de saturação 
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Figura 9 - Fim do processo de saturação 

 

 

Figura 10 -  Dispositivo de controle da vazão durante a saturação. 
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d) Após a saturação colocou-se 15 centímetros de água na cava acima da brita, 

medindo a diferença do nível de água a cada 10 minutos, e completando 

novamente até a cota de 15 centímetros (figura 9). 

e) Para o cálculo da taxa de infiltração dividiu-se o intervalo de tempo entre as 

medições e o rebaixamento da última medição. 


,.,  � !%7!�&#,çã� = &��/� (min)
#�',!.,��%&� (�) (3.2) 

f) A taxa máxima de aplicação diária foi obtida interpolando os valores da tabela 2 

 

Figura 11 - Início do ensaio 

 

 Através da realização do ensaio para estimar a capacidade de infiltração do solo, 

obteve-se dos dados contidos na tabela 4. 
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Tabela 4 - Apresentação dos valores do rebaixamento em função do tempo para o ensaio realizado em 
campo 

 Para o cálculo da taxa de infiltração dividiu-se o intervalo de tempo entre as 

medições e o rebaixamento da última medição, conforme a equação 3.2. 


,.,  � /�#$��,çã� = 10 �!%
0,098 � 


,.,  � /�#$��,çã� = 102,041 �!%/� 

 Com o valor da taxa de percolação, determina-se o a taxa máxima de aplicação 

diária (K) interpolando os valores da tabela 2. 


,., �á.!�,  � ,/�!$,çã�  !á#!, = 0,13 �E

�F ∗  !, 

 

4.1.2.2. Determinação da área útil 

 Determinou-se a área superficial útil do sumidouro através da equação 2.3. 

� = 3,08 �² 
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4.1.2.3. Determinação da profundidade útil 

 Para encontrar a profundidade útil,utilizou-se a equação 2.4, com um diâmetro 

adotado de 0,75 m (raio de 0,375). 

ℎ =  1,12 � 

  Para facilitar o processo construtivo, a profundidade útil considerada foi 1,10 m. 

Foi considerado como área de infiltração, a área de fundo e a área lateral. 

4.2. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DO SISTEMA 

IMPLANTADO 

4.2.1. Tanque séptico 

 No projeto realizado para a obra do Residencial Orlando de Morais, o projetista 

considerou os seguintes parâmetros no dimensionamento do tanque séptico: 

a) Número de pessoas: 5 pessoas; 

b) Contribuição de despejos: 100 litros por pessoa por dia; 

c) Tempo de detenção: 1 dia; 

d) Taxa de acumulação de lodo: 57 (adotado período de limpeza de 1 ano e 

temperatura média de 25ºC. 

4.2.1.1. Resultados 

 O volume mínimo do tanque séptico encontrado pelo projetista foi de 1.785 

litros, sendo utilizado para o projeto executivo um volume maior correspondente a 

1.989 litros.  

 Foram adotadas as seguintes dimensões para tanque séptico implantado: 

a) Altura útil: 1,30 m 

b) Comprimento: 1,70 m 
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c) Largura: 0,90 m 

4.2.2. Sumidouro 

 No projeto realizado para a obra do Residencial Orlando de Morais, o projetista 

considerou os seguintes parâmetros no dimensionamento do sumidouro: 

a) Número de pessoas a serem atendidas: 5 pessoas, com ampliação do sistema 

para uma contribuição de até 20 pessoas; 

b) Contribuição de despejos: 100 litros por pessoa por dia; 

c) Taxa máxima de aplicação diária: adotado para o projeto 0,095 m³/m².dia, sendo 

que o valor encontrado foi 0,112 m³/m².dia. 

4.2.2.1. Resultados 

 A área de infiltração do sumidouro implantado corresponde a 20,11 m². O 

projetista considerou a área do fundo e a área lateral, não levando em consideração a 

possível colmatação do sumidouro. 

 O sumidouro apresenta as seguintes dimensões: 

a) Profundidade: 3,60 m 

b) Diâmetro: 1,60 m 

 

4.2.3. Análise dos resultados 

 O dimensionamento feito pelo projetista foi realizado conforme as 

recomendações da norma brasileira NBR 7229 (ABNT, 1993) e NBR 13969 (ABNT, 

1997). Verificou-se que para seu dimensionamento o número de pessoas consideradas 

está acima da média de moradores de loteamentos com as mesmas características do 

Residencial Orlando de Morais. O dimensionamento acima da capacidade prevista pode 
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ter sido uma forma de proporcionar mais segurança no projeto, uma vez que a 

quantidade de moradores por residência é variável. 

  No dimensionamento do sumidouro feito pelo projetista, foi considerada a 

contribuição diária de esgotos para até 20 pessoas, enquanto para o tanque séptico a 

mesma contribuição foi de apenas 5 pessoas. Para a compatibilidade do sistema os 

parâmetros de projeto deveriam ser os mesmos, uma vez que o sumidouro está ligado a 

um único tanque séptico. 

 Cada casa popular construída no Residencial Orlando de Morais é composta de 2 

quartos, sala, cozinha e banheiro e, em média, a área de cada lote possui 250 m². Em 

loteamentos populares com as mesmas características do residencial Orlando de Morais 

estima-se a média de 4 moradores por casa. Assim, pode-se considerar que uma 

contribuição diária de esgoto para 20 pessoas não é o ideal para o tipo de residência. 

 O dimensionamento do sumidouro realizado pelo projetista possui uma área de 

infiltração de 20,11 m², suficiente para atender a área de infiltração de 3,08 m² calculada 

neste trabalho para a média prevista de moradores por lote, mas super dimensionada, o 

que dificulta a execução e eleva o custo. 

4.3. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE TODAS AS ETAPAS 

ENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO 

4.3.1. Tanque séptico 

a) Marcação 

 O tanque séptico foi marcado distanciando-se 1,25 m do muro lateral, 0,90 m do 

sumidouro e 1,29 m da residência, não obedecendo às distâncias mínimas recomendadas 

pela NBR 7229 (1997).  

 As cotas do projeto executado encontram-se na figura 12. 
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Figura 12  – Planta baixa do sistema tanque séptico e sumidouro implantado 

b) Escavação 

 A escavação foi feita manualmente, utilizando picareta e a pá (figura 13). Todo o 

solo retirado foi armazenado próximo ao tanque séptico e posteriormente utilizado para 

o aterramento da casa. 

 As dimensões para escavação do tanque séptico são: profundidade de 1,60 m, 

largura de 1,30 m e comprimento de 2,15 m. A escavação é feita em média 10 cm maior 

para cada lado, facilitando a execução da alvenaria e permitindo a construção da laje de 

fundo maior do que as dimensões externas do tanque séptico e o fundo foi compactado 

manualmente com auxílio do picolé (figura 14). 

MURO 
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Figura 13  - Detalhe das ferramentas utilizadas para a escavação do tanque séptico 

 

Figura 14  – Picolé usado para compactação manual do fundo do tanque séptico para apoio da laje 

c) Laje de fundo (Base) 
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 Após a escavação, o fundo do tanque séptico recebeu um lastro de concreto com 

traço 1:3:4 (cimento, areia e brita, respectivamente) com espessura de 10 cm (Figura 

15). A laje de fundo possui comprimento de 2,05 m e largura de 1,30 m, dimensões 

maiores se comparadas à alvenaria. Essa dimensão maior da laje de fundo é 

recomendada pela norma para a não flutuação devido ao empuxo e para evitar que a 

alvenaria seja construída diretamente sobre o solo, fato que poderia gerar vazamentos. 

 

Figura 15  - Lastro de concreto no fundo do tanque séptico 

d) Alvenaria 

 A alvenaria (Figura 16) foi iniciada no 1º dia, após o lançamento do lastro de 

concreto, e executada com tijolo maciço de ½ vez assentados com argamassa de traço 

1:3 (cimento e areia), sendo executada até a altura de 10 cm acima do solo para receber 

a tampa e o acabamento. A alvenaria acabada possui 1,94 m de comprimento por 1,1 m 

de largura. 

 Após a conclusão da alvenaria, os espaços laterais foram preenchidos com solo. 
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Figura 16  - Detalhe da alvenaria do tanque séptico e espaços laterais para posterior enchimento com solo 

e) Tubulação 

 A tubulação do tanque séptico foi colocada após a escavação e o lançamento do 

lastro de concreto. Para fazer a inclinação de 2% do tubo, foi utilizado a mangueira de 

nível, marcando dois pontos: um ao lado do tanque séptico e outro ao lado da caixa de 

passagem. Marcou-se a altura útil da tubulação de entrada do tanque séptico, a 1,35 m 

do fundo e mediu a diferença de altura marcada anteriormente pelo nível. Com a 

distância do tanque até a caixa de passagem e a inclinação (2 cm por metro), calcula-se 

o ponto de saída da tubulação da caixa de passagem. 

 A tubulação de saída foi colocada 5 cm abaixo da tubulação de entrada. Nas 

tubulações de entrada e saída foram colocados joelhos de 90º, com a finalidade de fazer 

um feixe hídrico evitando que os odores do tanque séptico retornem para a caixa de 

passagem (Figura 17).  
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 A norma recomenda a utilização de um “T” nas tubulações de entrada e saída. 

Em substituição ao “T” foram utilizadas chicanas pré moldadas de concreto armado 

com 2,5 cm de espessura. 

 

Figura 17 – Detalhe da tubulação de entrada do tanque séptico 

f) Revestimento 

 Após a conclusão da alvenaria e do assentamento das tubulações de entrada e 

saída, o tanque séptico foi rebocado internamente com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3 (figura 18), e este recebeu uma nata de cimento e água, formando a barra lisa, 

com a função de impermeabilizar o tanque séptico internamente (ver figura 19). 

 A NBR 7229 (ABNT, 1993) apenas indica a utilização do traço 1:3 (cimento e 

areia), sem nenhum aditivo. O revestimento feito atende a norma, mas do ponto de vista 

técnico pode ser considerado insuficiente para resistir às infiltrações.  

 Para melhorar a capacidade de impermeabilização do tanque, pode-se utilizar 

aditivos hidrofugantes na argamassa de revestimento. Para a total estanqueidade do 
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tanque, deve ser feito a impermeabilização flexível com produtos betuminosos tanto no 

tanque séptico quanto na parte inferior da tampa. 

 Para o acabamento externo do tanque séptico, a alvenaria acima do solo também 

é rebocada, utilizando a mesma argamassa do reboco (ver figuras 20 e 21). 

 

Figura 18  - Regularização do revestimento interno do tanque séptico 

 

 

Figura 19  - Revestimento acabado e execução da barra lisa. 

Barra lisa 
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Figura 20  – Acabamento da tubulação de saída do tanque séptico 

 

Figura 21  – Acabamento externo do tanque séptico 
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a) Chicanas 

 Em cada tanque séptico foram colocadas duas chicanas com o objetivo de 

substituir o “T” indicados pela norma nas tubulações de entrada e saída. 

 As chicanas são feitas de concreto armado pré-moldado. Durante a execução do 

revestimento, foram feitos os encaixes onde as chicanas seriam colocadas (figura 21). 

Elas foram encaixadas 2 cm para dentro do revestimento, posteriormente fixadas com 

argamassa de 1:3 (cimento e areia) e acabadas com o cimento queimado (figura 22 e 

23).  

 Cada chicana possui 2,5 cm de espessura e possui malhas de ferro de 4,2 mm 

colocadas no meio de sua espessura, com espaçamento entre elas de 10 cm. Como as 

chicanas são pré-moldadas, durante o recebimento quebra-se uma chicana para verificar 

se foram feitas conforme o projeto. (Ver figura 24) 

 

 

Figura 22  - Detalhe dos encaixes das chicanas nos tanque sépticos 
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Figura 23  - Chicanas encaixadas e fixadas 

 

       

Figura 24  – Espessura das chicanas 

g) Tampa 

 Foram utilizadas tampas de concreto armado pré-moldadas com espessura de 6 

cm, divididas em duas partes iguais com dimensões de 1,05m x 0,95m e assentadas 

sobre a alvenaria com argamassa de traço 1:3 (cimento e areia). Como a tampa foi 

dividida em duas partes, elas são rejuntadas com a mesma argamassa do assentamento 

(ver figura 25). 
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 Durante o recebimento, quebra-se uma tampa aleatória para verificar se sua 

armadura foi executada conforme o projeto. Cada tampa é armada com ferro de 8 mm 

espaçados 20 cm. (ver figuras 26 e 27) 

 

 

Figura 25  - Tampas assentadas e rejuntadas 

 

 

Figura 26  – Corte da tampa 
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Figura 27  – Detalhe da armadura da tampa do tanque séptico 

4.3.2.  Sumidouro 

a) Marcação 

 Como referência para marcação do sumidouro tem-se os piquetes que delimitam 

o lote.  A partir do piquete da divisa lateral dos lotes afastou-se 1,8 m para dentro do 

lote e 1,8 m do muro, marcando o centro do sumidouro. A partir do centro, foi traçada a 

área a ser escavada com 0,8 m de raio. As distâncias finais da frente e da lateral do lote 

correspondem a 1 m, não obedecendo às distâncias mínimas recomendadas por norma.  

b) Escavação 

 O sumidouro foi escavado manualmente com a utilização da picareta, pá. A 

escavação foi feita com diâmetro de 1,6 m até a profundidade de 3,3 m (ver figura 28).  

 Assim como no tanque séptico, o solo retirado foi armazenado próximo ao 

sumidouro e utilizado posteriormente para o aterramento da casa. 
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 A NBR 9814 (ABNT, 1987) recomenda a utilização de escoramento para valas 

com profundidades a partir de 1,50 m. Durante a escavação não foi utilizado nenhum 

tipo de escoramento. Segundo o engenheiro responsável pela obra, a utilização de 

escoramento dificultaria ainda mais a execução e haveria queda na produtividade, o que 

não se torna interessante, considerando que o solo é estável. 

 

Figura 28  - Sumidouro escavado 

c) Alvenaria 

 A alvenaria do sumidouro foi feita de tijolo maciço, assentado em crivo com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (ver figura 29). A cada 1 m de alvenaria, 

executou-se uma cinta de amarração (ver Figura 30), para dar uma maior estabilidade à 

estrutura. A cinta foi feita com tijolo maciço de ½ vez assentados com argamassa de 1:3 

(cimento e areia).  

 Para a finalização da alvenaria, as últimas 4 fiadas de tijolo foram de tijolo 

maciço de 1 vez, que se estendeu até a altura de 15 cm acima do solo (figura 31). 

 As normas brasileiras não fazem recomendações para a construção de 

sumidouros. A utilização do tijolo maciço assentado em crivo garante a sua 

permeabilidade, uma vez que não possui juntas laterais.    
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Figura 29  – Alvenaria do sumidouro concluída 

 

 

Figura 30  – Detalhe da amarração do sumidouro e dos tijolos maciços assentados em crivo 

 

Cinta de amarração 
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Figura 31  - Finalização da alvenaria em tijolo maciço de 1 vez 

d) Tubulação de alimentação do sumidouro 

 A tubulação do sumidouro foi colocada antes da execução da alvenaria. Para a 

inclinação de 2% do tubo, foi utilizado o mesmo procedimento do tanque séptico, mas 

neste caso usando como referência o tanque séptico e o sumidouro. 

 A tubulação de esgoto no sumidouro não recebe o joelho de 90º, sendo o próprio 

tubo de esgoto de 100 mm o acabamento final da tubulação (ver figura 32). 

 

Figura 32  – Detalhe da tubulação que alimenta o sumidouro 
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e) Fundo em brita 

 Ao término da alvenaria, foi feita a limpeza do fundo do sumidouro para retirada 

dos materiais soltos e, em seguida, colocou-se uma camada de 30 cm de brita 2 no 

fundo do sumidouro (ver figura 33). O Manual de Saneamento (FUNASA, 2006) sugere 

no fundo do sumidouro uma camada de brita nº 3 ou nº 4 no fundo do sumidouro com 

espessura de mínimo de 50 cm. Neste caso, o sumidouro executado está conforme a 

norma, mas não atende às disposições do Manual de Saneamento (FUNASA, 2006), o 

qual é nove anos mais recente se comprado com a norma. 

 A utilização de brita nº 2 no fundo do sumidouro pode ser mais vulnerável à 

rápida colmatação. A utilização de pedras de tamanhos maiores (brita nº 3 ou nº 4) 

aumentaria a velocidade de absorção do efluente líquido no fundo do sumidouro. 

 

Figura 33  – Camada de brita no fundo do sumidouro 

f) Tampa 

 A tampa do sumidouro foi feita de concreto armado pré-moldado, dividida em 

duas partes de 0,81 m de raio. Cada tampa possui armadura de 8 mm com espaçamento 

de 20 cm. 

 O assentamento e a emenda das duas partes da tampa foram feitos com a mesma 

argamassa de assentamento dos tijolos, com traço de 1:3 (cimento e areia). O 
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acabamento da face externa acima do solo foi rebocada com a mesma argamassa do 

assentamento. (ver figuras 34, 35 e 36) 

 

Figura 34  – Detalhe da argamassa para assentamento da tampa do sumidouro 

 

Figura 35  – Detalhe da tampa do sumidouro 
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Figura 36  – Tampa do sumidouro assentada e vedada 

4.3.3. Tempo de duração para execução do tanque séptico e sumidouro 

 O tempo de duração para a execução de cada serviços no Residencial Orlando de 

Morais e estão descritos nas tabelas 4 e 5, considerando 8 horas diárias de trabalho. 

 

Tabela 5 – Tempo de duração para execução do tanque séptico 
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Tabela 6 – Tempo de duração para execução do sumidouro 

4.3.4. Orçamento incluso mão-de-obra 

 Os serviços de tanque séptico e sumidouro realizado na obra são 

subempreitados, ficando a cargo do subempreiteiro a compra dos materiais e a execução 

do serviço. A tabela 6 resume o valor pago ao subempreiteiro por tipo de serviço, 

inclusos mão-de-obra e materiais. 

 

Tabela 7 – Orçamento do conjunto tanque séptico e sumidouro 
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5. CONCLUSÃO 

 O conjunto tanque séptico e sumidouro é uma alternativa fácil de projetar e 

executar quando a rede coletora de esgoto é inexistente, mas para isso é necessário 

seguir alguns parâmetros definidos por norma.  

 Com o estudo de caso realizado, verificou-se o atendimento às normas no 

dimensionamento do tanque séptico e sumidouro. Apesar de atender a norma, o 

sumidouro foi super dimensionado, o que dificulta a execução, eleva os custos e, por ser 

mais profundo do que o necessário, eleva a possibilidade de contaminação do lençol 

freático. 

 Com exceção das distâncias mínimas recomendadas, os processos construtivos 

verificados atendem as disposições das normas brasileiras, e apesar de alguns 

procedimentos estarem conforme a norma, eles não são suficientes para garantir a 

impermeabilização do tanque.  

 A execução do conjunto tanque séptico e sumidouro é realizada em média de 3,3 

dias, e o valor da mão de obra e materiais totalizam R$ 1.232,65. É um sistema fácil, 

rápido e barato de executar a comparar com seus benefícios. 

 As normas referentes à construção de tanques sépticos e sumidouros são da 

década de 90, portanto verifica-se a necessidade da atualização da norma, uma vez no 

mercado atual existem novos materiais e novas tecnologias.  
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