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RESUMO: Uma parcela considerável da população brasileira não tem seus esgotos tratados, sendo 

o sistema individual de tratamento, composto por fossa séptica, e os dispositivos pós-fossa, uma 

solução possível. Os custos de construção e limpeza das fossas estão diretamente ligados ao seu 

volume. Diante do exposto, este artigo tem como objetivo realizar uma análise financeira de 

diferentes volumes de fossas sépticas, comparando os custos de execução e o custo de limpeza. Foi 

adotado uma escola com 350 alunos na cidade de Aracaju/SE e dimensionada uma fossa séptica 

considerando o período entre limpezas de um a cinco anos. Após o dimensionamento foram 

levantados os custos de construção, efeito uma análise dos custos de limpeza em um determinado 

período. Com base nos resultados obtidos conclui-se que, nesse caso especifico, o intervalo entre 

limpezas de três anos foi o mais adequado financeiramente, pois resultou no menor gasto total 

(construção e limpezas). 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil 18% da população tem seus esgotos coletados e não tratados, e 27% da população 

tem seus esgotos não coletados, e consequente, não tratados (ANA, 2022). Para essa parcela da 

população indica-se o uso de sistemas individuais de tratamento, composto por fossa séptica, e os 

sistemas de disposição e tratamento pós-fossa, ou seja, sumidouros e filtros anaeróbios. Fossas 

sépticas (tanques sépticos) são unidades simples e econômicas de tratamento em nível primário nos 

quais ocorre simultaneamente, em câmara única ou em série, a sedimentação dos sólidos 

sedimentáveis e a digestão anaeróbia do lodo que permanece acumulado no fundo durante alguns 

meses, tempo suficiente para sua estabilização (BRASIL, 2015). Independentemente do tipo 

construtivo adotado, quanto maior o volume, maior será o custo de execução; mas em contrapartida, 

será menos frequente a realização de limpezas. Fossas de menor volume, tem sua construção mais 

barata, mas as limpezas são mais frequentes. Outro ponto importante, é o valor cobrado pelas 

empresas limpa-fossa que depende do volume. 

Existem muitas tecnologias para construção da fossa, incluindo as pré-moldadas em concreto 

ou PVC e, também, as construídas no próprio local, utilizando-se concreto ou tijolos cerâmicos; sendo 

a industrializada vantajosa pois reduz os erros decorrentes da execução e a rapidez de sua construção; 

e as moldadas no local têm um valor social maior, considerando que podem empregar mais 

trabalhadores durante a sua construção (FERNANDES, 2015). 
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Independentemente do tipo construtivo adotado, quanto maior o volume, maior será o custo 

de execução; mas em contrapartida, será menos frequente a realização de limpezas. Fossas de menor 

volume, tem sua construção mais barata, mas as limpezas são mais frequentes. Outro ponto 

importante, é o valor cobrado pelas empresas limpa-fossa que depende do volume. 

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo realizar uma análise financeira de diferentes 

volumes de fossas sépticas, comparando os custos de execução e o custo de manutenção (limpeza). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo. Para realização desse trabalho será adotada uma escola hipotética com capacidade 

para 350 alunos, localizada na cidade de Aracaju/SE. 

 
Dimensionamento da fossa séptica. Para o dimensionamento da fossa séptica, todos os parâmetros 

são adotados através de tabelas presentes na NBR 7229/93(ABNT, 1993). Um dos parâmetros 

utilizados no cálculo do volume útil da fossa é a Taxa de acumulação total de lodo (K) que indica o 

número de dias de acumulação de lodo fresco  equivalente ao volume de lodo digerido a ser 

armazenado no tanque. Essa taxa é extraída de uma tabela da NBR 7229/1993 (ABNT, 1993), em 

função da temperatura ambiente (média do mês mais frio, em graus Celsius); e o do intervalo entre 

limpezas, em anos. 

Tabela 1 - Taxa de acumulação total de lodo (K), em dias, por intervalo entre limpezas 

e temperatura do mês mais frio. 

Intervalo entre 

limpezas (anos) 

Valores de K por faixa de temperatura ambiente (t) em ºC 

t < 10 10 ≤ t ≤ 20 t > 20 

1 94 65 57 

2 134 105 97 

3 174 145 137 

4 214 185 177 

5 254 225 217 

Fonte: ABNT (1993). 
 

O intervalo entre limpezas (em anos) é adotado pelo projetista, no momento em que vai realizar o 

dimensionamento da fossa. Nesse trabalho dimensionamos uma fossa séptica para os intervalos de 

limpeza variando de 1 a 5 anos. 

Levantamento de quantitativos de serviços e custos. Após o dimensionamento das fossas, a 

próxima etapa será o levantamento dos quantitativos de serviços, ou seja, volume de escavação, lastro 

de concreto, tampa de concreto, parede de alvenaria e argamassa de revestimento interno. Por fim, 

após a determinação dos quantitativos de serviços, são realizados os levantamentos dos custos 

(material e mão de obra) para execução dos sumidouros avaliados, tomando como base os preços 

constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAPI - para 

Sergipe em novembro/2021. 

Análise financeira dos volumes de fossas. Nessa etapa do trabalho, contactamos a seguinte 

empresa limpa-fossas da cidade de Aracaju/SE no qual realizou uma análise financeira adotando um 

período de análise de 10 anos. O custo final é dado pela equação 1, abaixo: 

 

CFT = CC + N x CL (1) 
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Onde: 

CFT = Custo Final Total, em R$ 

CC = Custo de Construção da Fossa, em R$ 

N =número de limpezas no período de 10 anos 

CL = Custo de Limpeza, em R$. 

 
Fonte: Os autores (2022) 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dimensões Calculadas. As fossas foram dimensionadas, para a mesma escola, alterando apenas o 

intervalo entre limpezas. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Dimensões internas, calculadas para as diferentes fossas. 

Fossa Intervalo entre 

limpezas 

Vol. útil 

(m³) 

Largura 

(m) 

Comprimento 

(m) 

Altura útil 

(m) 

Altura total 

(m) 

I 1 ano 11,92 1,40 4,20 2,0 2,30 

II 2 anos 14,32 1,55 4,65 2,0 2,30 

III 3 anos 16,72 1,70 5,10 2,0 2,30 

IV 4 anos 19,12 1,80 5,40 2,0 2,30 

V 5 anos 21,52 1,90 5,70 2,0 2,30 

Fonte: Os autores (2021) 

 

Quantitativos de serviços. Após a determinação das dimensões das fossas (comprimento, largura e 

altura útil e total) foi realizado o levantamento quantitativo dos serviços, cujos resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Quantitativos dos serviços para execução das fossas sépticas 

 

Fossa Volume de 

Escavação (m³) 

Lastro de 

concreto 
(m³) 

Tampa de 

concreto 
(m²) 

Parede de 

alvenaria (m²) 

Argamassa de 

Revestimento (m³) 

I 20,29 0,83 7,04 25,76 0,386 

II 24,13 0,98 8,49 28,52 0,428 

III 28,30 1,16 10,07 31,28 0,469 

IV 31,26 1,28 11,20 33,12 0,497 

V 34,37 1,40 12,39 34,96 0,524 

Fonte: Os autores (2021) 

Estimativas de Custos para Construção. Com base nos quantitativos de serviços levantados, em 

composições de custos unitários e na pesquisa de preços junto ao SINAPI– Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil para Sergipe em novembro/2021, foram levantados 

os custos apresentados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Custo de construção de diferentes volumes de fossas sépticas 

Fonte: Os autores. 
 

Análise Financeira do Volume das Fossas. Foram contatadas 3 empresas que apresentaram como 

orçamento, um valor fixo (entre R$ 200 e 250) para até 3 m³ de volume, e R$ 50 para cada m³ 

excedente. Em nossa análise adotaremos o valor médio de R$ 230 até 3 m³ e R$ 50 para cada m³ 

excedente. A análise é apresentada no Gráfico 2. 

 

 

 

Gráfico 2 – Análise financeira dos volumes de fossas sépticas 

Fonte: Os autores. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que: 

a) Fossas de menor volume, tem um custo de construção menor, em contrapartida, as limpezas são 

realizadas com maior frequência; 

b) Fossas de maior volume, tem um custo de construção maior, em contrapartida, as limpezas são 

realizadas com menor frequência; 

c) A análise financeira considerando os gastos de construção e limpeza, indicou para esse caso 

especifico, que o intervalo entre limpezas de três anos (Fossa III) é mais adequado financeiramente. 
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