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Objetivos da aula 

• Dimensionar as tubulações de 

esgotamento e ventilação; 

• Sistema de tratamento de esgoto 

tipo fossa-filtro-sumidouro. 
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Componentes 
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Sifões 
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Dimensionamento do Sistema 
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Dimensionamento 
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Traçado 

45° ? 

45° ? 

Dmin = 40 mm 
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Traçado - Corte 
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Traçado 

OBS 1: TQ é 

independente para 

cozinha devido à 

gordura. 
 

OBS 2: o TQ da área de 

serviço também 

deveria ser 

independente devido à 

espuma. 

OBS 3: ramal de 

ventilação interligado 

em local inadequado. 
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Dimensionamento dos Tubos de 

Queda das Áreas de Serviço 

- Levar em consideração 

a formação de espuma na 

coluna. 
 

- Projetar coluna 

independente para os 

dois primeiros 

pavimentos do edifício, 

para que não haja retorno 

de espuma nas áreas de 

serviço dos 

apartamentos desses 

respectivos pavimentos. 

Fonte: http://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/projeto-

hidraulico-ou-a-busca-da-excelencia_1826_0_1 
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Dimensionamento dos 

Ramais de Descarga 
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Unidades Hunter de 

Contribuição 
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Diâmetros Especiais 

Para Aparelhos não Listados na Tabela Anterior 
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Ramais de Esgoto 
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Tubos de Queda 
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Coletores e Sub-coletores 
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Ventilação 
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Diâmetro dos ramais de 

ventilação 
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Simbologia 
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Tratamento Primário do Esgoto 

• Decantação 

• Oxidação 

• Infiltração 



PHD0313/9/22 

Fossa – Filtro – Sumidouro  

- Os sistemas do tipo fossa-filtro-sumidouro são 

sistemas de tratamento primário de esgoto seguidos 

por infiltração no solo e são empregados em locais 

sem acesso à rede pública de esgoto tais como: 

- Bairros periféricos ou muito afastados; 

- Condomínios afastados; 

- Residências rurais; 

- Hotéis-fazenda; 

- Motéis afastados; 

- Instalações temporárias; 

- Etc.. 
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Fossa – Filtro – Sumidouro  

OBS: Os esgotos da cozinha devem sempre passar por 

uma caixa de gordura antes de se juntarem aos demais 

e serem encaminhados para fossa. 

Residência 
Filtro Fossa 

Caixa de 

Gordura 

Caixa de 

Passagem 

ou Inspeção 

Caixa de 

Distribuição 

Sumidouros 

Esgoto da 

cozinha 
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Fossa – Filtro - Sumidouro 

Fonte: http://www.premoarte.com.br/prod_fossa.php 
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Fossa ou Tanque Séptico 

- A fossa séptica tem por função reter a matéria orgânica 

particulada (sólidos), que se deposita no fundo do tanque. 

-  Essa matéria orgânica é digerida por microrganismos 

anaeróbios que reduzem o seu volume. 

 - Pode ser executada em 

alvenaria ou concreto, ou 

ainda, ser  adquirida 

pré-fabricada em 

plástico ou fibra de 

vidro. 
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Filtro Biológico 

- Tem por função remover a 

matéria orgânica dissolvida 

do esgoto; 

-  Possui um fundo falso com 

uma laje perfurada; 

- O material de enchimento 

pode ser brita no. 4 ou outro 

material inclusive sintético, 

específico para este fim; 

- O fluxo ocorre no sentido 

ascendente; 

- Uma canaleta na superfície 

recolhe o esgoto tratado. 
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Filtro Biológico 

- Sobre a superfície do 

material de enchimento 

do “filtro” forma-se uma 

camada de biofilme 

(microrganismos 

aderidos) que remove 

(consome) a matéria 

orgânica dissolvida, 

quando esta entra em 

contato com o biofilme 

através do fluxo irregular 

no interior dos vazios do 

enchimento. 
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Sumidouro  

- Tem por função infiltrar o esgoto tratado no 

solo; 

-  Possui paredes perfuradas e pode possuir 

brita no fundo e um colchão de brita nas 

paredes e deve possuir tampa; 

- Pode ser executado em alvenaria ou em 

aduelas pré-moldadas de concreto; 
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Vala de Infiltração 

- As valas de infiltração são 

normalmente utilizadas em 

alternativa aos sumidouros em 

locais onde o nível do lençol 

freático está próximo à superfície 

do terreno. Todavia, necessitam 

de uma área disponível maior. F
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Projeto de  

Fossa / Tanque Séptico 

• NBR 7229/1993 - Projeto, construção e 

operação de sistemas de tanques 

sépticos 
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Fossa 

Séptica 

Circular 
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Filtro 

Anaeróbio 
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Vala de Infiltração 

Fonte: https://www.thenaturalhome.com/infiltrator.htm 


