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Resumo: O investimento no tratamento de efluentes domésticos pode significar um
grande salto para o desenvolvimento, tanto em termos da dotação da infraestrutura
requerida para proteger o meio ambiente quanto melhorar a qualidade de vida da
população, propiciando novas oportunidades de negócios. Assim, a coleta, o
tratamento e a disposição ambientalmente adequada de efluentes, são fundamentais
para a melhoria do quadro de saúde da população e pré-requisito para busca da
sustentabilidade em comunidades. A maior parcela do efluente doméstico urbano é
lançada nos corpos d´água in natura, colocando em risco a saúde do ecossistema e
da comunidade local. Este projeto tem como objetivo desenvolver, em áreas rurais,
um sistema piloto descentralizado, conhecido como Tanques Sépticos Econômicos,
sendo este de fácil manejo, baixo custos e eficiência comprovada. Construído com
materiais mais acessíveis, promove uma maior qualidade de vida para a população
que não tem acesso à rede coletora de efluente doméstico. Isto evita a proliferação
de doenças em propriedades rurais, principalmente quando relacionadas à água,
diminuindo, assim, o impacto ambiental causado pelo despejo incorreto nos recursos
hídricos. Diante disso, foi proposto um sistema piloto para divulgação aos Gestores
Públicos Municipais e para órgãos como Comitês, realizado em uma residência na
zona rural da cidade de Bela Vista de Minas (MG), alcançando estratégias para que
se proponha uma coletividade mais sustentável e saudável. O sistema piloto está
sendo divulgado para os gestores locais e também será para as cidades vizinhas
que apresentam os mesmos problemas supracitados.
Palavras-chave: Tratamento de
descentralizado. Comunidades rurais

efluentes.
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Introdução

O consumo de água potável é indispensável para garantir a saúde
humana.Porém, o homem vem poluindo as águas, provocando mudanças nos
recursos hídricos e a destruição da vida ali existente. De acordo com o Ministério
das Cidades (2009), atualmente apenas 44,5% da população brasileira estão
conectadas a uma rede de efluente domésticos. Por outro lado, do efluente
doméstico coletado, somente 37,9% é tratado. O investimento no tratamento de
efluentes pode significar um grande salto para o desenvolvimento em termos da
dotação da infraestrutura requerida para proteger o meio ambiente e melhorar a
qualidade de vida da população, assim como propiciar novas oportunidades de
negócios. Assim, a coleta, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada de
efluentes são fundamentais para a melhoria do quadro de saúde da população e
pré-requisito para busca da sustentabilidade (PIMENTA et al, 2002).
O efluente doméstico é responsável por 90% dos lançamentos que
contaminam os corpos d’água. Sabendo-se que a inter-relação entre qualidade de
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vida e saneamento básico possui proximidade com a saúde pública, o investimento
em saneamento tem efeito direto na redução de gastos públicos com serviços de
saúde (RIBAS e FIORINI, 2004). A relação de investimento em saneamento é de
aproximadamente 1 para 4, ou seja, a cada R$1,00 investido no setor, temos cerca
de R$4,00 reais economizados com saúde (FUNASA, 2004).
Pequenas propriedades rurais utilizam métodos incorretos para a destinação
do efluente doméstico residencial. O fundo do tanque seco (ou "casinha")é usado,
em áreas rurais, para o lançamento de efluentes diretamente no solo.Mesmo não
sendo indicado como proposta final, a recomendação é queo tanque deve ficar pelo
menos a 1,5m acima do lençol freático. Isto é o recomendado,uma vez que, quando
a água o atinge, o tanque passa a constituir-se numa fossa negra, método que faz
com que o material sólido e líquido penetre diretamente no solo, o que deve ser
evitado. Uma alternativa são os sistemas conhecidos como Tanque Sépticos
Convecionais.
De acordo com NBR 7229/1993, tem-se:
a) O sistema de tanques sépticos aplica-se primordialmente ao tratamento de
efluente doméstico e, em casos plenamente justificados, ao efluente doméstico
sanitário;
b) O emprego de sistemas de tanque séptico para o tratamento de despejos
de hospitais, clínicas, laboratórios de análises clínicas, postos de saúde e demais
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde deve ser previamente
submetido à apreciação das autoridades sanitárias e ambiental competentes, para a
fixação de eventuais exigências específicas relativas à pré e pós-tratamento;
c) Mesmo nos casos em que seja admitido o tratamento de efluente
doméstico sanitário com presença de substâncias tóxicas, nos termos das seções
precedentes, cuidados especiais devem ser tomados na disposição do lodo;
d) O sistema deve ser dimensionado e implantado de forma a receber a
totalidade dos despejos, com exceção dos despejos especificados.
Assim, o sistema proposto é uma solução individualizada e descentralizada
de tratamento de efluentes domésticos, utilizada por comunidades que geram
pequenas vazões e empregada em áreas desprovidas de sistema público de
efluente doméstico sanitário. Os filtros biológicos, especificamente, os anaeróbios,
têm sidoutilizados no Brasil desde 1970 e se tornaram mais populares a partir de
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1982. Nesta década a ABNT incorporou diretrizes básicas para projeto e construção
de filtros anaeróbios, incentivando o seu uso como unidades de pós-tratamento dos
efluentes de tanques sépticos (Ávila, 2005). Os tanques sépticos são consituídos de
leito de pedras ou outro material inerte, capaz de dar suporte ao biofilme formado
pelos microrganismos responsáveis pela degradação da matéria orgânica presente
no efluente doméstico.
Os primeiros sistemas de tanques sépticos foram concebidos por volta do ano
de 1860, a partir dos trabalhos pioneiros dos Mouras, na França. São amplamente
utilizados em todo o mundo, constituindo-se em uma das alternativas para o
tratamento primário de efluente domésticos de residências e pequenas áreas não
servidas por redes coletoras. Andrade et al.(2010) salienta que o sucesso do tanque
séptico deve-se a sua simplicidade construtiva e operacional. Porém, a motivação
inicial deste trabalho foi à ideia divulgada pela prefeitura do município de
Pindamonhangaba, em São Paulo, onde foi projetado sistema alternativo de tanque
séptico diferindo-se dos sistemas de tanques sépticos tradicionais propostos na NBR
7229/1993, esse dimensionado e executado em alvenaria.
O tanque de alvenaria, também destinado à população rural onde não há
sistemas de coleta de efluentes domésticos, possui valor de implantação menor que
o do tanque séptico convencional,pois, trata-se de uma unidade pré-moldada ou
moldada inloco. O mesmo desempenha as funções múltiplas de sedimentação e de
remoção de materiais flutuantes, além de comportar-se como digestor de baixa
carga, sem mistura e sem aquecimento.
A relevância do trabalho é avaliar as condições do sistema de efluente
doméstico de populações rurais na cidade de Bela Vista de Minas - MG, implantando
um tanque séptico de fácil manejo, baixos custos e eficiência comprovada. Além
disso,é construído com materiais mais acessíveis à população, sendo um importante
método de tratamento do efluente doméstico e prevenção de doenças. Assim, a
implantação do tanque séptico econômico poderá abranger um grande número de
famílias, se tornando um grande auxiliar no combate a doenças, melhoria da higiene
e saúde na comunidade.
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Materiais e métodos

Local de Implantação

Este trabalho foi realizado em Bela Vista de Minas, cidade com população
estimada, em 2014 pelo IBGE, de 10.362 habitantes, localizada a uma distância de
120 km da capital mineira, Belo Horizonte. Foi realizada a caracterização da área de
estudo, entre eles, relevo, pedologia, hidrografia, acesso ao esgotamento sanitário,
estudo epidemiológico, entre outros na região. De acordo com a Prefeitura Municipal
de Bela Vista de Minas, existem relatos de contaminação por doenças vinculadas ao
despejo incorreto de efluente doméstico na cidade e estas doenças afetam
diretamente as pessoas e ao meio ambiente, oferecendo alto risco epidemiológico.
Por isso, há necessidade de se fazer estudo da região, tornando-se, assim, possível
o planejamento de ações voltadas à saúde do local. O sistema piloto do tanque
séptico econômico foi implantado em um sítio há aproximadamente 1,5 Km da área
urbana como pode ser visualizado através da Figura 1.
Sistema Descentralizado

As infraestruturas de saneamento mais sustentáveis buscam a produção de
sistemas seguros e saudáveis. Estes, sãobaseados na redução da poluição,
economia de energia e água, diminuição da pressão de consumo sobre matériasprimas naturais, aprimoramento das condições de segurança e de saúde dos
trabalhadores, usuários finais e comunidade em geral (MARTINETTI, 2007).
O sistema foi um sistema piloto para uma família de 5 pessoas residentes na
zona rural de Bela Vista de Minas. A escolha da residência se deu diante da ideia de
propor um tratamento em locais onde dificilmente, a curto prazo, haverá projeto de
rede coletora de efluente doméstico ou mesmo o tratamento. O sistema proposto foi
o sistema conhecido como sistema de tanques sépticos econômicos, composto por
bombonas e sendo a disposição final feita por sumidouros.
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Figura 1. Localização de instalação do Sistema Descentralizado - Tanque Séptico
Econômico. Fonte: Autores

De acordo com Massoudet al. (2008) três grandes vantagens para os
sistemas descentralizados podem ser mencionadas: redução do transporte dos
efluentes domésticos, o que implica na provável eliminação de elevatórias e
reservatórios de estocagem; geração de grandes oportunidades de reutilização local
dos efluentes, de recarga de aquíferos e, por fim, problemas numa unidade simples
não causam colapso em todo o sistema.

Etapas de Instalação

A primeira etapa do tratamento, os tanques sépticos em questão, foi
composta por três tambores interligados por canos de PVC e outros materiais, para
possibilitar a separação do líquido e do sólido que fica armazenado no fundo dos
tambores, em um sistema conhecido como decantação. A ideia foi imprimir
condições exigíveis para projeto, construção e operação de sistemas de tanques
sépticos, incluindo tratamento e disposição de efluentes e lodo sedimentado. Após a
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passagem pelos 3 tanques, dimensionou-se o sumidouro, um poço sem laje de
fundo, que permite a penetração do efluente no solo. O diâmetro e a profundidade
do sumidouro dependem da quantidade de efluentes e do tipo de solo, mas, não
deve ter menos de 01 metro de diâmetro e mais de 03 metros de profundidade, para
simplificar a construção.
O sistema descrito foi instalado a 4 metros de distância do banheiro, para se
evitar curvas na canalização, e foi dimensionado em um nível mais baixo do terreno
para fluir por gravidade.Também está localizada a 50 metros de distância de minas,
cisternas e de qualquer curso d’água para evitar possíveis contaminações, no caso
de eventual vazamento. Dessa forma, o lançamento dos efluentes não prejudica, por
exemplo, às nascentes e lençóis freáticos, reduzindo a contaminação da água. Além
disso, a utilização dessa tecnologia contribui para a redução do índice de
verminoses e de doenças de veiculação hídrica. Sendo assim, tem-se como meta
avaliar o custo de implantação dos sistemas alternativos citados em comparação
com os sistemas tradicionais de tanques sépticos, avaliando questões como
eficiência de remoção para atendimento da legislação ambiental vigente.

Materiais utilizados

Para o sistema piloto em questão, os seguintes materiais foram utilizados:


Tambores de plástico (com tampa de rosca);



Tubos de pvc de 100 milímetros;



Joelho de pvc de 100 milímetros;



Tês de pvc de 100 milímetros;



Tubo de silicone de 280 milílitros;



Flange de PVC de 40 milímetros;



Joelhos de PVC de 40 milímetros;



0,5 (meio metro cúbico) de brita nº03.
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Resultados e Discussão

Dimensionamento do Sistema Descentralizado

No sistema proposto, o efluente doméstico proveniente do vaso sanitário
deverá ser lançado diretamente no tanque séptico. O efluente doméstico derivado da
pia e chuveiro foi encaminhado diretamente para a vala de infiltração, pois o sabão
ou outros produtos contribuem para inibir e eliminar a ação das bactérias anaeróbias
responsáveis pelo tratamento do efluente. A quantidade de tambores (bombonas) a
serem utilizados no processo depende prioritariamente da quantidade de pessoas
que residem na moradia. Desta forma, orienta-se que para residências de até 5
pessoas, o tanque deverá ser construído com 3 bombonas. Acima de 5 pessoas,
deverá aumentar uma bombona para cada 2 pessoas.Como exemplo para futuros
dimensionamentos, orienta-se que em uma residênciade 7 pessoas, haja 4
bombonas ou 5 bombonas para uma residência com 9 pessoas. Os materiais
utilizados para a montagem do tanque associado à vala de infiltração estão descritos
a seguir:


03 tambores plásticos de 240 litros, com tampa de rosca;



06 metros de tubo de PVC de 100 milímetros;



01 joelho de PVC de 100 milímetros;



03 tês de PVC de 100 milímetros;



01 cola de silicone de 230 milímetros;



01 adaptador de PVC de 40/1/1/4



01 metro de tubo de PVC para efluente doméstico de 40 milímetros;



0,5 m³ de brita nº 03;



01 caps PVC para tubo de efluente doméstico de 100 milímetros.

Critérios estabelecidos para a escolha do local para instalação do
processo

De acordo com a norma NBR 7229/1993, é necessário respeitar uma
distância de 4 metros em relação à construção e árvores, distância mínima de 15
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metros entre o tanque / vala séptica e os mananciais (lago, rio, tanque, etc.) e
distância de 30 metros entre o tanque / vala de infiltração de hortas e poços.

Escavações das valas

As dimensões do sistema para a vala do tanque séptico foi 1,60 metros de
profundidade, 2,50 metros de comprimento e 80 centímetros de largura. Para a vala
de infiltração, a dimensão foi 80 centímetros de profundidade, 2,50 metros de
comprimento e 60 centímetros de largura.

Direcionamento referente às tubulações do banheiro

Utilizou-se uma tubulação 100 milímetros para a tubulação do vaso sanitário.
Orienta-se a instalação das valas em sequência as tubulações em terreno com
declive de no mínimo 40º para evitar entupimento das vias. Foi necessário orientar
aos moradores da residência que é proibido o lançamento qualquer tipo de resíduo
ou material (papel higiênico, absorvente, plástico, cabelo etc.) no vaso sanitário,
para evitar problemas operacionais como o entupimento da tubulação e prejuízos
futuros.

Processo de instalação e colagem das tubulações

Os tambores foram colocados em sequencia e com um pequeno desnível
para que os dejetos pudessem fluir por gravidade. Os tambores ficaram
completamente enterrados. Na perfuração das bombonas, o tubo de saída de cada
uma foi instalada a 5 milímetros abaixo de tubo de entrada e a pelo menos 4 metros
de distância do banheiro, para se evitar curvas na canalização, e deverá ficar num
nível mais baixo do terreno para fluir por gravidade. Também foi instalada a 50
metros de distância de minas, cisternas e de qualquer curso d’água para evitar
possíveis contaminações, no caso de eventual vazamento.
Na primeira bombona somente foi realizado um corte, na qual foi aberto um
orifício de 40 milímetros para o encaixe da tubulação e flange de PVC de 40
milímetros (Suspiro) para a saída de gás liberado pelo tratamento do efluente
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doméstico. Todas as tubulações de encaixe nas bombonas de entrada e saídas
foram extremamente vedadas, sem deixar frestas de passagem de ar. Ao final, é
preciso que os efluentes que saem do tanque séptico sejam filtrados no solo para
complementar o processo biológico de purificação e eliminar o rico de contaminação.
Assim, o escoamento pode ser feito através da vala de infiltração ou de sumidouro,
que permitirão o escoamento para dentro do solo dos efluentes provenientes do
tanque séptico.
A vala de infiltração é recomendada para locais onde o lençol freático é
próximo à superfície. Esse sistema consiste na escavação de uma ou mais valas,
nas quais são colocados tubos perfurados deitados sobre dreno com brita, que
permitem escoar para dentro do solo os efluentes provenientes do tanque séptico. É
um poço sem laje de fundo, que permite a penetração do efluente no solo. O
diâmetro e a profundidade dependem da quantidade de efluentes e do tipo de solo.
Porém, não deve possuir menos de 1 metro de diâmetro e mais de 3 metros de
profundidade, para simplificar a construção. Na Figura 2 são apresentados os
passos da instalação sequencialmente.Por fim, pode-se realizar o cobrimento da
vala de infiltração com brita e após o nivelamento do terreno com a terra retirada na
escavação. A Figura 3 representa oTanque Séptico Econômico finalizado.

Figura 2. Dimensionamento do Sistema, A - Abertura das valas; B- Distribuição das
tubulações do banheiro; C- Bombonas utilizadas no processo; D - Encaixe dos tês com
tubulação de 50 cm de fluxo ascendente; E - Tubulação (perfurada) de drenagem de 100mm
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utilizada na vala de infiltração; F - 50 cm de tubulação ligando uma bombona a outra; G - Saída
da última bombona para a vala de infiltração. Ao lado mostra-se a tubulação separada de 40
mm proveniente dos efluentes da pia e banheiro e chuveiro; H - Saída da última bombona para
a vala de infiltração. Ao lado mostra-se a tubulação separada de 40 mm proveniente dos
efluentes da pia e banheiro e chuveiro; I - Nivelamento do terreno com a terra retirada na
escavação

Figura 3. Tanque Séptico Econômico Instalado

Buscou-se diagnosticar e elaborar uma nova proposta de sistema de gestão
do saneamento. Para Tanques Sépticos Convencionais, construídos de alvenaria, o
custo de implantação pode variar de R$ 1.000,00 até R$ 2.500,00. O tanque séptico
desenvolvido neste projeto, utilizou materiais recicláveis, desde as bombonas até
tubulações, permitindo fácil acesso a população necessitada. O custo de
implantação do Tanque Séptico Econômico desenvolvido não chegou a 15% do
valor do tanque séptico de alvenaria.
Vale ressaltar que os esforços se concentraram no desenvolvimento de um
sistema piloto no município de Bela Vista de Minas, onde se idealiza grandes
melhorias ambientais no uso do sistema descentralizado, por ser de menor custo e
requerer pouca manutenção e operação.Do mesmo modo é possível atingir os graus
de tratamento exigidos pelas Legislações Ambientais (Federal e Estadual) e, por
consequência, combate doenças vinculadas ao despejo incorreto dos efluentes
domésticos, que poderiam acometer aos beneficiários do projeto, melhorando a
higiene e a saúde no local. Capaz dereduzir, também, os impactos negativos no solo
e dos recursos hídricos.
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No âmbito socioeconômico, pode-se destacar que, com a possível
disseminação do sistema, atende-se o item III do artigo 3º da Lei nº 11.445/2007,
que aborda a universalização do saneamento. A referida lei tem como proposta a
ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento
básico, assim como as vantagens aos beneficiários com a utilização de materiais
acessíveis, sem comprometer a qualidade do tratamento.
Esta iniciativa pretende atingir grande número de beneficiários, que poderá
ocorrer através da divulgação para as prefeituras e gestores públicos visando
benefícios sociais e ambientais. Com a execução do projeto, espera-se alcançar a
conscientização dos gestores públicos municipais e da população afetada quanto à
necessidade da preservação dos recursos hídricos, permitindo a conservação dos
mananciais e do solo. Espera-se a melhora na higiene, otimização das despesas na
área de saúde e redução de custos com tratamento dos efluentes domésticos.
Ressalta-se ainda que a referida cidade não possui Estação de Tratamento
de Efluentes Domésticos. Considerando o valor final de implantação (R$339,50) do
sistema piloto,o Tanque Séptico Econômico poderá abranger um grande número de
famílias próximas ao local do estudo e nas localidades vizinhas, se tornando um
grande auxiliar no combate a doenças, melhorando a higiene e saúde na
comunidade. O sistema em funcionamento tende a preservar a qualidade das águas
superficiais e subterrâneas, mediante estrita observância das restrições da norma
NBR 7229/1993, relativas à vedamento e distâncias e aplicando-se primordialmente
ao tratamento de efluente doméstico.
Ainda, o projeto foi apresentado à Secretaria de Meio Ambiente do município,
como proposta a ser inserida no Plano Municipal de Saneamento Básico, reduzindo
custos e aumentando a eficiência da coleta de efluentes domésticos na cidade. A
proposta é que seja efetivado o tratamento de efluente doméstico em áreas
desprovidas de rede coletora local e é aplicável para retenção prévia dos sólidos
sedimentáveis (um dos componentes dos efluentes domésticos), quando da
utilização de rede coletora com diâmetro e/ou declividade reduzidos para transporte
de efluente livre de sólidos sedimentáveis.
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Conclusão
A relevância do trabalho foi avaliar as condições do sistema de esgotamento
sanitário em localidade rural em Bela Vista de Minas - MG, onde a disposição dos
efluentes é realizada por fossas negras.Ainda, propõe-se a substituição de
mencionadas fossas por um sistema de tratamento conhecido por Tanques Sépticos
Econômicos, considerado de fácil manejo, baixo custo e eficiência comprovada,
construído com materiais mais acessíveis à população. Tornando-se assim um
importante método de tratamento do efluente doméstico e prevenção de doenças,
tendo o projeto piloto se mostrado bastante eficiente e de baixo custo.
Considerando que a densidade populacional da zona rural da cidade de Bela
Vista de Minas é baixa, como residências afastadas uma das outras, o sistema
proposto é recomendando em vez da opção de se dimensionar, por exemplo, redes
coletoras de efluentes domésticos. Sendo assim, o projeto poderá contribuir de
forma significativa para a locaidade em questãoe ainda em outras localidadesdo
Vale do Mucuri, não só pelo baixo custo e simplicidade operacional, mas também
pela manutenção dos recursos hídricos e de mananciais de abastecimento de água
por lançamentos de efluente domésticos.
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