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CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.
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Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Volume de contribuição diária total em litros, Vc 700 litros/dia
Volume de evapotranspiração médio, Ve** 60 litros/m²/dia
Volume de infiltração médio, Vi*** 7 litros/m²/dia
Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.

Leito de Evapotranspiração e Infiltração 

4m² LET + 5,9m² VI

Reuso da Água da Chuva

Sistema de Tratamento para Águas Cinzas 

Sistema de Tratamento para Águas Escuras  

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Critério de Cálculo: Método de Rippi verificado pelo método prático australiano, seguindo as diretrizes da NBR 15527:2007

Área de coleta em projeção, A 6,9 m²
Precipitação média anual (mínima RS), P 1300 mm/ano (1)
Coeficiente de escoamento, C 0,8
Perdas por evaporação, i 2 mm
Volume reservatório adotado, V 240 litros 
Volume de água disponível ao usuário, D 830 litros/mês 
Demandas de água de chuva consideradas*
Demanda de água para lavagem de gramados e jardim (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de veículo (3) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem de pisos e diversos (2) 100 litros/mês
Demanda de água para lavagem  de roupas (2) 450 litros/mês
Demanda total de água da chuva uso externo 300 litros/mês
Demanda total de água da chuva considerando uso de clorador** 750 litros/mês

* Frequências, atividades e volumes considerados:  jardins: 2 litros/lavagem/m², 10 x ao mês, 
A=5m² | Carros: 100 litros/lavagem, 1 x ao mês | Pisos: 50 litros/lavagem, 2x ao mês | roupas: 
15 litros/lavagem, 1x ao dia.
** para lavagem de roupas em geral, necessário a adição de cloro orânico junto à cisterna para 
tratamento da água da chuva armazenada, sendo função do usuário os cuidados de 
manutenção e reposição 

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993 e de Ercole, 2003  (2)

Volume de esgoto produzido no tempo de pico do sistema, Vp* 85 litros/usuário 
Tempo de detenção hidráulica dos resíduos no decantador, th 2 horas
Tempo de pico de uso no dia, tp 3 horas
Esgoto gerado no período de pico, Vp/tp 28 litros/usuário/h de pico
Número máximo de usuários, N 7 usuários
Volume necessário para o sistema de decantação (2) 397 litros
Volume considerado para o sistema de decantação 400 litros

*considerados usos simultâneos em tempo de pico: Banho chuveiro (45 L/usuário), Lavagem de 
mãos (3 L/usuário), Escovação de dentes (12 L/usuário), lavagem de roupas (25L/usuário)

Critério de cálculo: seguindo especificações da NBR 7229:1993, Ercole, 2003  (2) e  Acqualimp (4)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C * (2; 4) 60 litros/usuário/dia 
Número de usuários do sistema, N 7 usuários
Período de detenção, THD 1 dia
Volume necessário para o sistema primário de águas escuras 420 litros 
Volume adotado ara o sistema primário de tratamento das águas escuras (4) 600 Litros
*Consideração de esgoto proveniente exclusivamente de vaso sanitário, com geração de 
10L/descarga e acionamento de 6 descargas/pessoa/dia (2),  atendendo ao valor de 
contribuição estipulado pela NBR 7229:1993 para escritórios, edifícios públicos e comerciais, 
escolas e locais de longa permanência

Critérios de Cálculo: seguindo especificações de Ercole, 2003 (2)

Contribuição de despejos em litros/pessoa/dia, C* 100 litros/usuário/dia
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Volume médio necessário para leito de evapotranspiração puro - LET - (2) 20 m²
Volume médio necessário para vala de  infiltração - VI - (2) 7,4 m²
Volume médio considerado para o leito de evapotranspiração e infiltração (LETI)
*residência de baixo padrão
**temperaturas médias entre 15 e 25°C (2)
***considerado solo de permeabilidade intermediária (2)

(1) Anexo I - Termo de Referência, Concurso ATHIS Unidade Sanitária, 2020.

(2) ERCOLE, L. A. S. Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares: 
Uma Opção Mais Sustentável Para a Gestão de Resíduos Líquidos. 2003. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
(3) TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva – Para Áreas Urbanas e Fins não 
Potáveis. Navegar Editora, São Paulo, 2003. 
(4) ACQUALIMP, Manual Biodigestor Pré-fabricado Acqualimp, sd.
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