
Memorial de cálculo
Projeto: Residência Renato Cortez
Assunto: Saneamento ecológico
a/c Renato Cortez

1. caixa de gordura

De acordo com a NBR 8160, para a coleta de apenas uma cozinha, pode-ser uma caixa 
de gordura pequena (CGP) ou uma caixa de gordura simples (CGS); em ambos os casos, 
recomenda-se que as caixas de gordura sejam divididas em duas câmaras, uma 
receptora e outra vertedoura, separadas por um septo não removível (item 5.1.5.1.2) e 
que seja impermeável (item 4.2.6).

Dimensionamento da caixa de gordura:

CGP . diâmetro interno = 0,30m; parte submersa do sépto = 0,20m; capacidade de 
retenção = 18 litros; diâmetro nominal da tubulação de saída DN 75.

CGS . diâmetro interno = 0,40m; parte submersa do septo = 0,20m; capacidade de 
retenção = 31 litros;  diâmetro nominal da tubulação de saída DN75

obs.: passa pela caixa de gordura a água que vem da pia da cozinha.

fig. 1. Modelo de caixa com uma única câmara. Fonte: CAESB
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fig. 2. Modelo de caixa feita de alvenaria. Fonte: http://www.fazfacil.com.br/ (26/09/2012)

1º passo

Escolher um local perto da pia da cozinha e abrir um buraco de 80 cm x 60 cm x 80 cm (comprimento x largura
x profundidade).

 

 

 

2º passo

Fazer o fundo da caixa em concreto simples, traço 1:3:3 (cimento, areia, brita) com 8 cm de altura.

Levantar as paredes com tijolos deitados até 10 cm de altura.

Os tijolos devem ser maciços e requeimados.

 

fonte:Copasa

 

 

3º passo

Fazer uma placa de concreto simples, com 30 cm x 37 cm x 2 cm,
que será a parede de sifão.

Essa placa também pode ser de qualquer tipo de pedra, desde que
tenha as mesmas medidas.

A pedra ardósia é a mais usada.

Assentar a placa sobre as paredes a 13cm acabados (*) da saída
da caixa.

(*) revestimento interno da caixa: massa forte (argamassa de cimento e areia,  traço 1:3).

A Caixa de gordura! Como fazer a sua, veja o passo a passo...... http://www.fazfacil.com.br/reforma_construcao/hid_esgoto_g...
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[continuação] fig. 2. Modelo de caixa feita de alvenaria. Fonte: http://www.fazfacil.com.br/ (26/09/2012)

[continuação] fig. 2. Modelo de caixa feita de alvenaria. Fonte: http://www.fazfacil.com.br/ (26/09/2012)

 

 

4º passo

 

Subir as paredes da caixa até 32 cm de altura, a partir do fundo.

Assentar o tubo de 100 mm, saindo para a caixa de inspeção.

 

 

 

 

 

 

5º passo

Subir as paredes
mais 5 cm,

assentando a 37
cm do fundo da
caixa o tubo de

50 mm para entrada de água utilizada na lavagem dos utensílios
de cozinha.

 

 

 

 

 

 

 

6º passo

 

Subir as paredes mais 10 cm e chumbar uma tampa de concreto
ou de pedra sobre a parte menor da caixa.

 

Caixa de Gordura! Continuacão passo a passo... veja aqui Faz... http://www.fazfacil.com.br/reforma_construcao/hid_esgoto_g...
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7º passo

Continuar subindo as paredes do lado maior da caixa até o nível
do terreno.

 

 

 

 

8º passo

Aterrar as laterais da caixa. Encaixar, no lado maior, uma tampa móvel para permitir a limpeza da caixa.

          

9º passo

A caixa de gordura deve ter seu fundo e paredes perfeitamente vedados, evitando infiltração de líquidos no solo.

Visando confirmar essa vedação, depois que ela estiver pronta e seca, realize o teste de estanqueidade.

 

Encha a caixa com água até o transbordamento. A água deverá permanecer neste nível máximo por 15 minutos.

Se não houver vazamentos, aterre as laterais da caixa e solicite a vistoria.
fonte: www.copasa.com.br

 

 

Caixa de Gordura! Continuacão passo a passo... veja aqui Faz... http://www.fazfacil.com.br/reforma_construcao/hid_esgoto_g...
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2. fossa séptica

Cálculo do volume útil do tanque séptico, de acordo com a NBR 07229/1993 - Projeto, 
construção e operação de sistemas de tanques sépticos.

cenário 1 cenário 2 cenário 3

Considera-se, 

4 pessoas;
limpeza a cada 5 anos; e,
temperatura ambiente acima de 
20ºC

V = 1000 + 4 x (160 x 1 + 217 x 1)

V = 1000 + 4 x (387)

V = 1000 + 1548

V = 2548 litros (2,5m3)

Considera-se, 

2 pessoas;
limpeza a cada 5 anos; e,
temperatura ambiente entre 10ºC e 
20ºC

V = 1000 + 2 x (160 x 1 + 225 x 1)

V = 1000 + 2 x (385)

V = 1000 + 770

V = 1770 litros

Considera-se, 

2 pessoas;
limpeza a cada 5 anos; e,
temperatura ambiente acima de 
20ºC

V = 1000 + 2 x (160 x 1 + 217 x 1)

V = 1000 + 2 x (387)

V = 1000 + 774

V = 1774 litros (1,8m3)

cenário 4 cenário 5 cenário 6

Considera-se, 

4 pessoas;
limpeza a cada 1 anos; e,
temperatura ambiente acima de 
20ºC

V = 1000 + 4 x (160 x 1 + 57 x 1)

V = 1000 + 4 x (217)

V = 1000 + 868

V = 1868 litros (1,9m3)

Considera-se, 

2 pessoas;
limpeza a cada 1 anos; e,
temperatura ambiente entre 10ºC e 
20ºC

V = 1000 + 2 x (160 x 1 + 65 x 1)

V = 1000 + 2 x (225)

V = 1000 + 450

V = 1450 litros

Considera-se, 

2 pessoas;
limpeza a cada 1 anos; e,
temperatura ambiente acima de 
20ºC

V = 1000 + 2 x (160 x 1 + 57 x 1)

V = 1000 + 2 x (217)

V = 1000 + 634

V = 1634 litros (1,6m3)

Para todos os cenários calculados, o volume útil diário é inferior a 6m3. Por isso, 
considera-se que a profundidade mínima do(s) tanque(s) é 1,20m e máxima, 2,20m.
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2.1 Dimensionamento da fossa séptica

Para o dimensionamento dos tanques, assume-se um volume util de próximo de 3m3, 
podendo este ser dividido em mais de um tanque.

diâmetro = 1,10m

profundidade

volume 
[m3]

volume útil 
[m3]

volume útil 
total p/ 3 

tanques [m3]

volume 
[m3]

volume útil 
[m3]

volume útil 
total p/ 3 

tanques [m3]

1,20m

1,50m

2,00m

2,20m

1,13982 0,797874 2,393622

1,424775 0,9973425 2,9920275

1,8997 1,32979 3,98937

2,08967 1,747724 5,243172

Opção 1. tanques cilíndricos (3) de 1,10m de diâmetro e 1,50m de profundidade.

ref.: http://www.cnpdia.embrapa.br/noticia_11062007.html

Opção 1.1 tanques cilíndricos (__) de _____m de diâmetro e _____ de profundidade.

largura x profundidade
0,80m x 1,20m

comprimento

volume 
[m3]

volume útil 
[m3]

volume útil 
total p/ 3 
tanques 

[m3]

volume 
[m3]

volume útil 
[m3]

volume útil 
total p/ 3 
tanques 

[m3]

1,00m

1,50m

1,80m

2,00m

0,96 0,672 2,016

1,44 1,008 3,024

1,728 1,2096 3,6288

1,92 1,344 4,032

Opção 2. tanque retangular (3) de 0,80m de largura, 1,20m de profundidade e 1,50m de 
comprimento.

ref.: http://www.cnpdia.embrapa.br/produtos/fossa.html

Opção 2.1 tanques retangulares (__) de _____m de largura,  _____m de comprimento e 
_____ de profundidade.

Jundiai, 27 de setembro de 2012.
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fig. 3 - fossa séptica realizada com anéis de concreto.

fig. 4 - fossa séptica realizada com caixa de fibrocimento.

Jundiai, 27 de setembro de 2012.



fig. 5 e fig. 6 - fossa séptica de plástico. Observe que foi utilizada caixa d´água ao invés 
de tanques específicos para fossa séptica, disponíveis no mercado.

Jundiai, 27 de setembro de 2012.



2.1.1 Posicionamento dos tubos

fig. 7 - Detalhes e dimensões de um tanque séptico de câmara única. Fonte: NBR 
07229/1993

obs.: recomenda-se que H  L > 30cm (CAESB)
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2.2 Traço da argamassa 

No caso de fossas construídas em alvenaria ou feitas com anéis de concreto, o piso deve 
ser feito antes das paredes; o fundo do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto 
com uma camada de 5cm de concreto magro, (1 saco de cimento, 8 latas de areia, 11 
latas de brita e 2 latas de água, a lata de medida a de 18 litros); sobre o concreto magro é 
feito uma laje de concreto armado de 6cm de espessura (1 saco de cimento, 4 latas de 
areia, 6 latas de brita e 1,5 lata de água), malha de ferro (4.2mm) de 20cm.

2.3 Estanqueidade 

A vedação(parede) deve impedir a passagem de água para fora do tanque (teste de 
estanqueidade e por isso deve ser impermeabilizada com produtos apropriados.

Teste de estanqueidade: manter o tanque saturado por 24h; após 12h (36 horas desde o 
início), checar se a redução do volume de água foi de no máximo 3%.

2.4 Implantação

checar se,

afastamento mínimo de 15 metros de poços de abastecimento de 
água e de corpos de água de qualquer natureza

facilidade de acesso, tendo em vista a necessidde de remoção 
periódica do lodo

afastamento mínimo de 1,5 metros de construções, limites de terreno 
e tamal predial de água

afastamento mínimo de 3 metros de árvores e de qualquer ponto da 
rede pública de abastecimento de água

caixa de inspeção (60cm x 60cm x 50cm) antes da fossa séptica, a 
2m da casa

caixa de inspeção (60cm x 60cm x 50cm) entre a fossa séptica e o 
wetland construído (zona de raízes)

caixa de gordura (esgoto da cozinha) antes da fossa séptica

águas pluviais não são lançadas na fossa séptica

[hábitos] água cinza que contem EXCESSO de produtos de limpeza 
que eliminam bactérias não é lançada na fossa séptica
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2.5 Referências técnicas

[NBR 07229/1993]
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3. zona de raízes (wetland)

Por que estamos usando uma zona de raízes ao invés da bio-fossa?
Porque na região há histórico de falta de água e está sendo planejado o reuso da água 
tratada.

Qual a diferença entre a bio-fossa e o wetland?
A bio-fossa é um sistema fechado: a água que entra no sistema sai por 
evapotranspiração; já o wetland construído é um sistema aberto: a água que entra sai por 
uma tubulação e, não apenas por evapotranspiração.

[sobre] bio-fossa
http://www.setelombas.com.br/2010/10/bacia-de-evapotranspiracao-bet/
http://www.youtube.com/watch?v=nhz0qzDVLkc

Quais são as principais vantagens e desvantagens da zona de raízes?
A principal desvantagem da zona de raízes é a não existência de uma metodologia 
padrão para o seu dimensionamento; sua principal vantagem é sua capacidade de se 
autorregular de acordo com as condições ofertadas.

3.1 Dimensionamento da zona de raízes

A zona de raízes terá aproximadamente 8m de comprimento, 2,5m de largura e 0,60m de 
profundidade1. 

Será dividida em duas câmaras com dimensões idênticas, separadas por uma parede de 
alvenaria, que serão conectadas por uma tubulação de 100mm (vide foto).

3.2. Plantas

Tratar-se-á de zonas de raízes de fluxo horizontal e algumas espécies indicadas para 
cultivo são: taboa (Typha sp.), juncus (Juncus sellovianus) e lírio do brejo (Hedychium 
coronarium)2.

Outras espécies características de brejos podem ser utilizadas e a interação entre as 
espécies deve ser monitorada, para potencializar a sinergia.

Jundiai, 27 de setembro de 2012.

1 Adota-se a dimensão sugerida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura 
de Niterói, no artigo “Tratamento alternativo de esgoto sanitário por zona de raízes, em 
pequena comunidade rural”.

2 CONTE, Maria de Lourdes; LEOPOLDO, Paulo Rodolfo. PROCESSO FITO-
PEDOLÓGICO APLICADO NO TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICO.

http://www.setelombas.com.br/2010/10/bacia-de-evapotranspiracao-bet/
http://www.setelombas.com.br/2010/10/bacia-de-evapotranspiracao-bet/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


Foto 1. Zona de raízes construída no Sítio Anhangá (2010) sob a coordenação de 
Guilherme Castagna.

3.1.1 Construção

A zona de raízes pode ser construída com blocos de concreto ou cerâmicos, que devem 
ser rebocados e impermeabilizados.

Ou, pode ser construída com argamassa armada, utilizando-se tela de galinheiro.

Em ambos os casos, o contrapiso deve ser realizado antes, seguindo as mesmas 
recomendações para tanques de fossa séptica (NBR 07229/1993).

E, o fundo do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de 5cm 
de concreto magro, (1 saco de cimento, 8 latas de areia, 11 latas de brita e 2 latas de 
água, a lata de medida a de 18 litros); sobre o concreto magro é feito uma laje de 
concreto armado de 6cm de espessura (1 saco de cimento, 4 latas de areia, 6 latas de 
brita e 1,5 lata de água), malha de ferro (4.2mm) de 20cm.

Na entrada e na saída da zona de raízes deve ser instalada uma caixa de passagem.

obs.: a tubulação de entrada está elevada em relação a tubulação que conecta uma 
câmara na outra e, em relação a tubulação de saída (vide foto).

5. Reuso da água

Quando for instalado o reuso de água nas bacias sanitárias e torneiras de jardim, após 
passar pela zona de raízes, todas as águas deverão previamente desinfectadas de 
acordo com a legislação vigente e direcionadas para um único reservatório.
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Até que isto seja feito, a água que sai da zona de raízes poderá ser utilizada para regar 
árvores e plantas não comestíveis: deve-se evitar utilizar a água tratada não desinfectada 
em hortaliças. Assim como, ser infiltrada no solo através de valas que percorrem o 
terreno.

Fig. 8 - Junção do piso com a parede. Fonte: NBR 07229/1993

Att.

_____________________________

Arq. Samantha Orui

CREA 5062685563
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