
Secretaria de Infrestrutura                                                                    
DPO – Departamento de Projetos e Orçamentos 

 

 
 

3 
 

1 
  

 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DO SISTEMA  DE TRATAMENTO 

E DISPOSIÇÃO FINAL DE  EFLUENTES DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 

DONA DUDA CIRANDEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA DR JOSÉ 

CLÁUDIO GUEIROS LEITE ESQUINA COM A RUA FRANCISCO DE 

SANTANA NO BAIRRO DO JANGA EM PAULISTA – PE. 

 

 
 

 O presente documento tem o objetivo de estabelecer as diretrizes básicas para 

construção do sistema de tratamento e disposição final de efluentes, memória de 

cálculo bem como o ensaio de percolação do terreno da obra identificado como praça 

Dona Duda Cirandeira, localizada na Avenida Dr. José Cláudio Gueiros Leite, esquina 

com a rua Francisco Manoel de Santana, no Bairro  do Janga  em Paulista – PE. 

Este empreendimento está sendo promovido por meio da SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA . 

O projeto de tratamento e disposição dos efluentes tem como premissa as 

Normas Técnicas da  ABNT.  As principais normas técnicas que levaram a definição do 

projeto foram: 

-NBR 13969: Tanques sépticos- Unidades de tratamento complementar e disposição 

final  dos líquidos dos efluentes líquidos  – Projeto, construção e operação; 

-NBR 7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. 

FOSSAS SÉPTICAS 

Definição: fossas sépticas são câmaras convenientemente construídas para 

deter os dejetos por período preestabelecido, de modo a permitir a decantação dos 

sólidos em suspenção. Os sólidos sedimentáveis vão para o fundo do tanque, onde 

sofrem decomposição anaeróbia e se acumulam. Os materiais mais leves ficam na 
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 superfície do líquido, formando uma escuma e para evitar que os óleos e graxas ou 

outros materiais sobrenadantes saiam junto com o líquido clarificado coloca-se um 

anteparo na saída da fossa. 

 

 O líquido clarificado pode sofrer infiltração se as condições do terreno forem 

satisfatórias, ou ser submetido a outro tratamento para ser lançado no corpo d’água. 

 

FUNCIONAMENTO 

O funcionamento da fossa  se dá nas seguintes etapas: 

1- Detenção 

O período de detenção varia de 12 horas nas unidades maiores, até 24 horas na menores. 

2- Decantação 

Paralelamente a fase anterior processa-se a decantação de 60 a 70% dos sólidos em suspensão 

contidos nos esgotos, formando-se o LODO FRESCO.  Parte dos sólidos não decantados, 

formada por óleos, graxas, gorduras e outros materiais misturados com gases, é  retida na 

superfície do líquido constituindo a ESCUMA. 

3- Digestão 

O LODO e a ESCUMA sofrem decomposição (digestão) anaeróbia, produzida pela ação de 

bactérias presentes nos esgotos. 

4- Redução de Volume 

Do fenômeno da digestão, que consiste na decomposição bioquímica da matéria orgânica em 

substâncias e compostos mais simples e estáveis, resulta uma diminuição do volume dos 

sólidos detidos, permitindo que o efluente da fossa possa ser lançado em  melhores condições 

de segurança do que as do esgoto bruto. 

EFICIÊNCIA DAS FOSSAS SÉPTICAS 

1- Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 40 a 60%; 

2- Sólidos em Suspensão  50 a 70%; 
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 3- Coliformes Totais 50%. 

Obs.: Influência de outras substâncias 

Os esgotos contendo sabões nas proporções comumente utilizadas não prejudicam o sistema.  

 

 

Entretanto em hipótese  alguma deverá ser lançado na fossa, soluções de soda cáustica, que 

interferirá em sua eficiência além de provocar a colmatação  dos solos argilosos. 

Os detergentes usualmente utilizados nas residências não chegam a ser nocivos ao 

funcionamento das fossas. 

A fossa séptica não purifica os esgotos, apenas reduz a sua carga orgânica a um grau de 

tratamento aceitável em determinadas condições. 

Segue abaixo em faixa azul o tipo de  ocupação a ser implantado. 

                    Prédio   Unidade Contribuição de   
esgoto L/d 

Lodo fresco(Lf) 

1- ocupantes  permanentes    

Residência    

Padrão alto pessoa 160 1,00 

Padrão médio pessoa 130 1,00 

Padrão baixo pessoa 100 1,00 

Hotel (exceto lavanderia e cozinha) pessoa 100 1,00 

Alojamento provisório pessoa 80 1,00 

2-Ocupantes temporários    

Fábrica em geral pessoa 70 0,30 

Escritório pessoa 50 0,20 

Edifício público ou comercial pessoa 50 0,20 

Escolas (externatos) e locais de 
Longa permanência 

pessoa 50 0,20 

Bares pessoa 10 0,10 

Restaurantes e similares pessoa 25 0,10 

Cinemas, teatros e locais de curta 
permanência 

lugar 2 0,02 

Sanitários públicos Bacia  
Sanitária 

480 4,00 

Tabela 1 – Contribuição diária de despejos e de carga orgânica por tipo de prédio e de ocupantes. (Fonte:NBR 13969) 
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Vazão L/dia 

Temperatura média do mês mais frio 

 
Abaixo de 15°C 

 
Entre 15°C e 25ºC 

 
Maior que 25°C 

Até 1500 1,17 1,00 0,92 

De 1501 a 3000 1,08 0,92 0,83 

De 3001 a 4500 1,00 0,83 0,75 

De 4501 a 6000 0,92 0,75 0,67 

De 6001 a 7500 0,83 0,67 0,58 

De 7501 a 9000 0,75 0,58 0,50 

Acima de 9000 0,75 0,50 0,50 
Tabela 2 –Tempo de detenção hidráulica de esgotos(T) por faixa de vazão e temperatura do esgoto ( em dias). (Fonte:NBR 13969) 

 

 

Intervalos entre 
limpezas ( anos) 

Valores de K por faixa de temperatura ambiente (t) em C° 

 T ≤ 10 10 ≤ t ≤ 20 t > 20 

1 94 65 57 

2 134 105 97 

3 174 145 137 

4 214 185 177 

5 254 225 217 
Tabela 3 – Taxa de acumulação total de lodo (K), em dias, por intervalo entre  limpezas e temperatura do mês mais frio. (Fonte: 

NBR 7229). 

 

VALAS DE INFILTRAÇÃO 

É o processo de tratamento/disposição final do esgoto que consiste na percolação do mesmo 

solo, onde ocorre a depuração devido aos processos físicos (retenção de sólidos) e bioquímicos 

(oxidação). Como utiliza o solo como meio filtrante, seu desempenho depende grandemente 

das características do solo, assim como do seu grau de saturação por água. Recomenda-se que 

o fundo da vala esteja, no mínimo, a 1,50 metros acima do nível máximo do lençol freático. 
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DIMENCIONAMENTO DA VALA 

As dimensões das valas são determinadas em função da capacidade de absorção do terreno, 

previamente determinada, devendo ser considerada a superfície do fundo situada no nível 

inferior ao tubo de distribuição do efluente. 

O cálculo da área necessária para disposição do efluente de tanque séptico no solo, através de 

vala de infiltração, é dado pela seguinte expressão: 

A absorção  =  C x N / T absorção 

A absorção – área de absorção necessária para percolação do efluente através de valas de 

infiltração; 

N – número de contribuintes 

C – contribuição per capta 

T absorção – taxa de absorção (percolação) do solo. 

 

CAIXA DE INSPEÇÃO 

Segundo a norma (NBR 8160/99) no ítem 5.1.5.3, as caixas de inspeção devem ter: 

profundidade de 1,00; forma prismática, de base quadrada ou retangular, de lado interno 

mínimo de 0,60m, ou seção cilíndrica de no mínimo 0,60m; tampa de fácil remoção com 

perfeita vedação; fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar formação 

de depósitos. Adotado 0,60 x 0,60 x 0,60m. 

 

PROCEDIMENTO PARA CONSTRUÇÃO 

O tanque terá paredes  em alvenaria de tijolos inteiros (10cm), revestidos internamente com 

camada de argamassa de cimento e areia traço 1:3, com espessura mínima de 1,5cm e fundo 

em concreto magro de 15cm de espessura, conforme projeto em anexo, baseado na NBR 

7229/93. O tanque foi dimensionado para o período de 01 (um) ano, após decorrido este 

período ,deve ser suspensa a operação do sistema e ser procedida a operação de limpeza. 
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LAUDO DO TESTE DE PERCOLAÇÃO 

Metodologia  

O presente ensaio foi realizado no dia 13 de julho de 2022. 

Foram executados 04 furos de diâmetro de  50cm, profundidade de 50cm, e  fundo com 5cm 

de brita 19, com finalidade de perfazer os ensaios pretendidos. 

Para a realização do teste foi adotada a metodologia Manual de Saneamento da FUNASA 

(2006) – Capacidade de absorção do solo para destinação final de efluente de esgoto 

doméstico. 

Tipo de solo encontrado 

Areia quartzosa de granulometria fina com coloração branca na camada superficial e cinza nas 

camadas mais profundas devido a presença de ácidos húmicos oriundos dos processos de 

decomposição orgânica. 

 

 

Pontos Amostrais 

Furo 01 = 1,56 minutos (para 10cm) 

Furo 02 = 1,40 minutos (para 10cm) 

Furo 03 = 2,00 minutos (para 10cm) 

Furo 04 = 1,25 minutos (para 10cm) 

 

 Determinação da taxa de absorção 

Para determinação do tempo de percolação foi utilizado o maior tempo gasto, em minutos, 

para abaixamento de 10cm. 

Para determinação do coeficiente de infiltração (Ci) da área em questão utilizou-se a fórmula: 

C = 490 / t + 2,5  onde (t)  é o tempo, em minutos, para abaixamento da agua em 10 cm. 
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 Ci 1...........................................................................125,39 L/m²/dia 

Ci 2...........................................................................130,28 L/m²/dia 

Ci 3............................................................................120,56 L/m²/dia 

Ci 4............................................................................131,91 L/m²/dia         

Ci médio = 127, 03 L/m²/dia 

O coeficiente de infiltração obtido para a área na data de 13 de julho de 2022 foi de 127,03 

L/m²/dia. 

 

CÁLCULO DA FOSSA SÉPTICA E VALAS DE INFILTRAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA  PRAÇA 

DONA DUDA DA CIRANDA  

Teste de Absorção:               127,03 litros / m² / dia 

Número de contribuintes:      2 ( bacias sanitárias)          

 

Número de Sistemas:            01 (um)  

 

1.0 Cálculo do Número de contribuintes (N): 

Para efetuar o cálculo do número de contribuintes foi adotado a tabela 1  (contribuição diária 

de despejos e de carga orgânica por tipo de prédio e de ocupantes – NBR 13969). Para cada 

bacia sanitária temos 480 litros de contribuição diária, para a  Praça Dona Duda da Ciranda, 

temos duas (02) bacias sanitárias totalizando 960 L/dia. 

 

2.0  Cálculo do Volume da Fossa Séptica (V) 
 

V = 1.000 + N ( CT + KLf ) 

V = 1.000 + 2 ( 480 x 0,92 + 65x 4.0) 

V = 1.000 + 2 ( 441,60 + 260) 

V = 1.000 + 2 x 701,60 
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 V = 1.000 + 1403,20 

V = 2.403,20 litros   <   6.000 litros  ( fundo plano ) 

 

3.0 Dimensionamento da Fossa Séptica: 

 

As dimensões internas da Fossa Séptica para atende ao volume calculado são: 

Comprimento  ( C ):       2,10 m 

Largura             ( L ) :       1,05 m 

Altura Útil        (H ) :        1,20m 

Totalizando 2.646 litros 

 

 

4.0 Dimensionamento das valas de infiltração: 

 

𝑺 =
𝐍 𝐱 𝐂

𝐓𝐚
 

 

𝑺 =
𝟐 𝐱 𝟒𝟖𝟎

127,03
 

 

𝑺 =
960

127,03
 

 

S =  7,55 m² 

 

Para distribuir o valor da taxa de absorção (S) serão necessárias 02 (duas) valas 

independentes com dimensões de 1,00 metro de largura por 4,00 metros de 

comprimento cada. Essa dimensão totaliza 08 metros quadrados  que excede a 

necessidade calculada para o local.  

 

Paulista, 13 de novembro de 2022 

_______________________________________________ 

Jaina Poesi da S. Gonzaga 
Supervisora de Projetos e Orçamento 

CAU nº 181316-1 
Matrícula 14061 
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