
- 1 - 

 
Revista Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 11 – Ano VI – 05/2017 
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes 

                                       
Ministério da Educação – Brasil 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 
Minas Gerais – Brasil 

Revista Vozes dos Vales: Publicações Acadêmicas 
Reg.: 120.2.095 – 2011 – UFVJM 

ISSN: 2238-6424 
QUALIS/CAPES – LATINDEX 

Nº. 11 – Ano VI – 05/2017 
http://www.ufvjm.edu.br/vozes   

Manual de Instalação de Tanque Séptico Econômico: um 
sistema prático, econômico e eficiente 

 
Iágo Prado Cardoso 

Graduação em Ciência e Tecnologia e Engenharia Civil pela Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/MG – Brasil 

Pós-Graduando em Gestão em saúde pública, vigilância sanitária e meio ambiente 
no Instituto e Consultoria de Educação Geral – ICEG 

Graduando em Engenharia Hídrica na Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/MG – Brasil 

http://lattes.cnpq.br/8444379413848896 
E-mail: iagopradocardoso@gmail.com 

 
Prof. MSc. Elton Santos Franco 

Doutorando do Programa de Pós-Graduação do DESA/UFMG 
Mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Docente do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia – ICET/UFVJM 
http://lattes.cnpq.br/4567279725703307 

E-mail: elton.santos@ufvjm.edu.br 
 

Cleber José dos Santos 
Graduação em Ciência e Tecnologia e Engenharia Civil pela Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/MG – Brasil 
http://lattes.cnpq.br/0803265259557852 

E-mail: keiov82@gmail.com 
 

João Paulo Oliveira Pinheiro 
Graduação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/MG – Brasil 
Graduando em Engenharia Civil na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/MG – Brasil 
http://lattes.cnpq.br/8289132661367220 

E-mail: jppinheiro6@gmail.com 

http://www.ufvjm.edu.br/vozes
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=7F1D722C218EB8BE0E62818F3C96FB50
mailto:iagopradocardoso@gmail.com
mailto:keiov82@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/8289132661367220
mailto:jppinheiro6@gmail.com


- 2 - 

 
Revista Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 11 – Ano VI – 05/2017 
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes 

Luan Viana dos Santos 
Graduação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/MG – Brasil 
Graduando em Engenharia Civil na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/MG – Brasil 
http://lattes.cnpq.br/0475320126911623 

E-mail: luan.ufvjm@gmail.com 
 

Prof. Dr. Altamir Fernandes de Oliveira 
Docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

Campus JK – Diamantina – MG – Brasil 
http://lattes.cnpq.br/2974319270935111  
E-mail: altamir.fernandes@ufvjm.edu.br 

 
 
Resumo: O artigo apresenta as diretrizes para a implantação de um sistema 
descentralizado para tratamento de efluentes domésticos em regiões rurais e/ou 
áreas urbanas, desprovidas de rede coletora e/ou tratamento de efluentes 
domésticos. O sistema proposto, Tanque Séptico Econômico, é descrito na literatura 
como prático, de fácil implantação, baixo custo e eficiente. Como objetivo, é 
proposto um guia prático para orientar futuras replicações do sistema e ações de 
conscientização e educação ambiental. O método construtivo é manufaturado a 
partir de bombonas de plástico, tubos e conexões de PVC, com disposição final no 
solo. 
 
Palavras-chave: Sistema descentralizado. Efluentes domésticos. Tanque Séptico 
Econômico. 
 
 
Introdução 

 

Saneamento básico consiste em um conjunto de serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais 

(BRASIL, 2007). Está relacionado principalmente com a promoção da saúde pública 

e proteção do ambiente. Desta forma, a relação saúde e saneamento básico é direta 

e investir em esgotamento sanitário pode contribuir na prevenção de doenças como 

diarreia, hepatite, verminose, amebíase, cólera, leptospirose, giardíase, entre outras, 

que podem ser adquiridas por meio de contato com efluentes domésticos não 

tratados (MARTINETTI et al.,2007; IORIO et al., 2009; FRANCO et al, 2016). 

Portanto, o lançamento incorretos dos efluentes mencionados afeta 

consideravelmente áreas de maior vulnerabilidade econômica e social. Assim, torna-

se extremamente necessário propor alternativas de fácil alcance como, por exemplo, 

http://lattes.cnpq.br/0475320126911623
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sistemas descentralizados. Dentro dessa modalidade, o Tanque Séptico Econômico 

(TSE) é proposto neste artigo, por ser considerado prático, econômico e eficiente 

(FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2014; FRANCO et al, 2016). Portanto, este artigo 

tem como objetivo elaborar um guia prático para orientar futuras replicações do TSE 

em regiões sem esgotamento sanitário adequado. Ainda, promover a 

conscientização e levantar questões sobre a educação ambiental e sanitária. 

Características  

 
 O sistema TSE possui cinco características essenciais:  
 
 

 Baixo custo: comparado com o sistema convencional de tanque séptico, 

apresenta custo reduzido. 

Possibilidade da participação da comunidade: evolução na qualidade de 

vida e novos hábitos ambientais. Além disto, pode constituir oportunidade de 

trabalho e fonte de renda através da instalação e limpeza do sistema. 

 Cunho ambiental: minimiza os riscos de contaminação do solo e dos 

recursos hídricos e promove o tratamento os efluentes domésticos. 

 De fácil instalação: o método construtivo da fase preliminar é manufaturado 

a partir de bombonas de plástico, tubos e conexões de PVC (Figura 1), com 

disposição final no solo (sumidouro ou vala de infiltração). O sistema é 

totalmente aterrado, sem impactos visuais. 

 Eficiência comprovada: o intervalo entre limpeza (acumulação do lodo) igual 

o tanque feito em alvenaria. 

 

 
Figura 1 - Esquema do Tanque Séptico Econômico (1 Etapa) 
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Materiais e métodos 

Critérios de dimensionamento  

 

 O dimensionamento consiste em 2 etapas, sendo a primeira composta por 

estruturas que promoverão a sedimentação dos sólidos sedimentáveis provenientes 

dos efluentes domésticos. Pra sua simplicidade, são usadas bombonas plásticas e a 

quantidade estará diretamente relacionado com o número de moradores na 

residência. Residências com até 5 moradores deve-se utilizar 3 tambores de 240 L, 

como ilustrado na Figura 2. A partir deste número, recomenda-se aumentar 1 

bombona a cada 2 pessoas. Exemplo: 6 e 7 pessoas – 4 bombonas; 8 e 9 pessoas – 

5 bombonas, e assim por diante. 

 

 
Figura 2: Representação 3D do Tanque Séptico Econômico (1 Etapa) para até 5 pessoas 

 

Como exemplo, um TSE (Figura 2) para 4 moradores, sugerem-se as 

seguintes dimensões da vala de escavação para inserção das bombonas: 1,60 m de 

profundidade x 2,50 m de comprimento x 0,80 m de largura. As dimensões da vala 

do TSE podem variar conforme o número de bombonas e, quando necessária a 

adição, deve-se aumentar aproximadamente 0,90 m no comprimento total. 

 Para a segunda etapa (após condicionamento e passagem pelas bombonas), 

a vala de infiltração é uma alternativa para pós-tratamento e disposição final do 

efluente, constituindo de tubulação perfurada (tubo de drenagem) e meios de 

filtração no seu interior (pedra britada) para a distribuição do efluente. Sugere-se ser 
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dimensionada conforme a NBR 13969/1997, a partir de parâmetros como volume 

dos efluentes domésticos produzidos e características do solo. A contribuição diária 

de esgoto (C) é definida pela Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Contribuição diária de esgoto (C) 

Prédio Unidade 
Contribuição de 

esgotos 

1.Ocupantes 
permanentes 

  

- residências   

padrão alto pessoa 160 
padrão médio pessoa 130 
padrão baixo pessoa 100 
- hotel (exceto 
lavanderia e cozinha) 

pessoa 100 

- alojamento provisório pessoa 80 

2. Ocupantes 
temporários 

  

- fábrica em geral pessoa 70 
- escritório pessoa 50 
- edifícios públicos ou 
comerciais 

pessoa 50 

- escolas (externatos) 
e locais de longa 
permanência 

pessoa 50 

- bares pessoa 6 
- restaurantes e 
similares 

refeição 25 

- cinemas, teatros e 
locais de curta 
permanência 

lugar 2 

- sanitários públicos Bacia sanitária 480 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993) (Adaptado pelos autores) 

 

 Os parâmetros do solo podem ser definidos através de ensaios de 

percolação, de preferência no local de implantação. Próximo ao local de 

implantação, escolhem-se 3 pontos para a escavação de seções transversais 

quadradas de 0,30 m x 0,30 m, profundidades próximas as estabelecidas no pré-

dimensionamento, sendo o fundo cobertos com 0,05 m de brita nº 1. Nos pontos, 

aplica-se água até se atinja o ponto de saturação e através da média aritmética, 

obtêm-se o valor da taxa de percolação do solo através da Tabela 2. 
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Tabela 2 - Determinação da taxa de aplicação diária 

Taxa de percolação 
min/m 

Taxa máxima de 
aplicação diária 

m³/m².d 

Taxa de percolação 
min/m 

Taxa máxima de 
aplicação diária 

m³/m².d 

40 ou menos 0,20 400 0,065 

80 0,14 600 0,053 

120 0,12 1200 0,037 

160 0,10 1400 0,032 

200 0,09 2400 0,024 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1997) (Adaptado pelos autores) 

 

 A área de infiltração (Ai) é determinada pela razão entre a vazão (Q) e a taxa 

máxima de aplicação diária (A), sendo que a vazão (Q), em L/dia, equivale ao 

produto da quantidade de pessoas (N) e contribuição diária de esgoto (C). O 

dimensionamento da área de infiltração deve considerar as superfícies laterais e de 

fundo situadas no nível inferior ao tubo de drenagem (ABNT, 1997). As dimensões 

da vala são determinadas por relações geométricas. 

 

   
     

                               
 

 

 Outros trabalhos, no entanto, como o manual denominado Tecnologia Social, 

da FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL (2014), definem a vala de infiltração com 

profundidade de 0,40 m e largura de 0,40 m, independente das proporções da 

instalação. Outras alternativas são mencionadas por FUNASA (2004), FUNASA 

(2014) e Franco et al. (2016) 

 

Materiais  

 

 Os materiais listados a seguir são recomendados por Fundação Banco do 

Brasil (2014) e Franco (2016), comuns em qualquer instalação do sistema de TSE. 

 

 01 Adaptador flange de PVC de 40/1”/1/4” 

 01 Barra de tubo PVC de 100 mm para instalações de esgoto; 

 03 Bombonas plásticas de 240 L, com tampa de rosca; 

 01 cap de PVC de 100 mm para instalação de esgoto; 
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 01 Frasco de cola PVC de 175 g; 

 01 Joelho PVC de 90º de 40 mm para instalações de esgoto; 

 01 Joelho PVC de 90º de 100 mm para instalações de esgoto; 

 01 Tubo de silicone de 280 g; 

 02 m de tubo PVC de 40 mm para instalações de esgoto; 

 03 Tês de 100 mm para instalações de esgoto. 

 

 
Figura 3 - Materiais do sistema de Tanque Séptico Econômico 

 

Possíveis adaptações necessárias  

 
 Em relação a proposta deste artigo, as escavações devem estar em 

sequência, retilínea a tubulação proveniente do banheiro e próximo à residência, 

como mostrado no croqui da Figura 4. O sistema de TSE pode estar sujeito a 

adaptações em função de demandas locais, como ocupação vizinha, proximidades 

de cursos d’água, dificuldade de limpeza da bombona, entre outras; 

 

 
Figura 4 - Fluxograma ilustrativo do sistema TSE sugerido  

 

Procedimentos importantes na instalação 

 

 Algumas distâncias mínimas devem ser respeitadas, como 1,50 m de 

distância de construções, limites de terreno, ramal predial de água, 
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sumidouros e valas de infiltração e 3,00 m em relação às árvores e qualquer 

ponto de rede pública de abastecimento de água. Distância mínima de 15,00 

m para qualquer corpo de água, conforme recomendações do TSC (NBR 

7229/1993); 

 A conexão à tubulação do vaso sanitário deverá ser o mais próximo possível 

da extremidade superior da bombona e as demais perfurações demarcadas e 

perfuradas 5 cm abaixo do mesmo; 

 A primeira bombona deve estar em nível superior à segunda, e esta, superior 

à terceira. Para averiguação (monitoramento), é necessário a construção da 

caixa de inspeção na 1° bombona. Observar se a inclinação da escavação do 

sistema TSE em torno de 3%; 

 

  
       

 
 

 

Onde: 

 i é a inclinação, em porcentagem 

 h é a altura do desnível, em metros 

 c é o comprimento da projeção horizontal (comprimento da escavação), 

em metros 

 

 A vedação com silicone é imprescindível, sobretudo na primeira e segunda 

bombonas, onde ocorre o processo anaeróbio. 

 Como sugestão de dimensões da vala de infiltração, seguir orientações de 

NBR 13969 (1997), FUNASA (2004), FUNASA (2014) e/ou Franco (2016). 

 

Utilização  

 

Os efluentes do vaso sanitário devem ser lançados diretamente na primeira 

bombona através de tubos de 100 mm. Já águas provenientes das pias do banheiro, 

cozinha, tanque e chuveiro devem ser direcionadas diretamente para a vala de 

infiltração. Não se deve jogar em hipótese alguma qualquer tipo de resíduo sólido 
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(papel higiênico, absorvente, cabelo, entre outros) no vaso sanitário, para evitar 

entupimento da tubulação e aumento da retenção de sólidos no TSE. 

 

Resultados e discussão 

Método construtivo 

 

   
Figura 5,6,7 - Etapa preliminar (esquerda); demarcação do corte circular e perfuração das 

bombonas (centro e direita) 

 
 

   
Figuras 8,9,10 - Etapa preliminar (esquerda); demarcação do corte circular (centro) e 
perfuração da tampa da primeira bombona e confecção do tubo de drenagem (direita) 
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Figuras 11,12,13 - Montagem do sistema (esquerda).  Conexões entre bombonas, montagem do 

sistema de fluxo ascendente (centro e direita) 
 

   
Figuras 14,15,16 - Processo de instalação do tanque séptico (esquerda); saída da tubulação de 

100 mm da última bombona para a vala de infiltração (centro); Tubo de drenagem na vala de 
infiltração (direita) 

 

   

Figuras 17,18,19 - Inserção das bombonas e vala de infiltração (esquerda); bombonas com 
destaque para o suspiro e canalização da água da pia (centro); vala de infiltração coberta por 

brita nº 1 (direita) 
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Figura 20,21,22 - Construção da caixa de inspeção na primeira bombona (esquerda); 

caixa de inspeção finalizada (centro e direita) 
Manutenção  

 

 A primeira manutenção do sistema deve ser feita em até cinco anos, com 

monitoramento constante do volume acumulado de lodo na 1° bombona na caixa de 

inspeção. Recomenda-se a limpeza por caminhão limpa fossa e o material coletado 

(lodo) deve ser levado para estações de tratamento de resíduos da cidade. Caso 

não haja local próximo de disposição licenciado, o lançamento no solo deve ser 

considerado como alternativa e justificativa econômica. FUNASA (2004) sugere uma 

profundidade mínima de 0,60 m desde que medidas preventivas sejam 

consideradas. 

 

Conclusão 

 

 Uma das premissas da proposta é a disseminação de um guia prático e 

ilustrativo sobre TSE, com instruções de fácil entendimento. Ressalta-se que a 

região rural de Teófilo Otoni/MG foi atendida com 2 sistemas, com apoio de 

profissionais, docentes e discentes de Instituições Públicas de Pesquisa, com 

possiblidade real de replicação em outras localidades, sem a necessidade de 

profissionais qualificados. 

 
 
 
 
 
 



- 12 - 

 
Revista Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 11 – Ano VI – 05/2017 
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes 

Referências 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7229: Projeto, 
construção e operação de sistemas de tanques sépticos: procedimentos. Rio de 
Janeiro: ABNT, 1993. 
 
 
_______. NBR 13969: Tanques sépticos: unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos: Projeto, construção e operação. Rio de 
Janeiro: ABNT, 1997. 
 
 
BRASIL. Lei nº. 11.445 de 05 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento 
básico. Brasília (DF): Diário Oficial da União, 2007. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm> Acesso 
em: 25 jan. 2016. 
 
 
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. Fossas sépticas econômicas e quintais 
agroecológicos. Banco de Tecnologias Sociais, 2014. Disponível em: 
<http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/banco-de-tecnologias-sociais/pesquisar-
tecnologias/detalhar-tecnologia-154.htm> Acesso em: 25 jan. 2016. 
 
 
FUNASA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual de Saneamento. 2ª ed. 
Brasília: Ministério da Saúde. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2004. 
 
 
FUNASA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Manual de Orientações Técnicas 
para Elaboração de Propostas para o Programa de Melhorias Sanitárias 
Domiciliares. 1ª edição. 2014  
 
 
FRANCO, Elton Santos; ASSIS, Laís Emily de; FERREIRA, Aurélia de Cássia Pipa; 
Luiz, Thiago Alcântara. Desenvolvimento de sistemas econômicos de tratamento de 
efluentes domésticos por sistemas de Tanques Sépticos em localidade não atendida 
pela rede coletora de Bela Vista de Minas, Minas Gerais, Brasil. Revista Científica 
Vozes dos Vales – UFVJM–MG – Brasil – Nº 09 – Ano V – 05/2016, 2016. 
 
 
MARTINETTI, Thaís; TEIXEIRA, Bernardo.; SHIMBO, Ioshiaqui. Sistematização e 
comparação de alternativas mais sustentáveis para tratamento local de efluentes 
sanitários residenciais. Anais do 24º congresso brasileiro de engenharia 
sanitária e ambiental, 2007 Disponível em: 
www.saneamento.poli.ufrj.br/documentos/24cbes/ii-360.PDF Acesso em: 22/ 10/ 
2016. 
 
 

http://www.saneamento.poli.ufrj.br/documentos/24cbes/ii-360.PDF


- 13 - 

 
Revista Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 11 – Ano VI – 05/2017 
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes 

IORIO, Solange Mattos; ARCE, Domitilla Medeiros; MAGALHÃES, Joana; MATTOS, 
Alaide Brum de; ZANON, Angela Maria. A perspectiva da educação ambiental e o 
processo histórico do saneamento básico: a instalação das redes de água e esgoto 
nos municípios de Campo Grande/MS e Dourados/MS. Interações, Campo Grande, 
v. 10, n.1, p. 63-72, jan./jun. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Processo de Avaliação por Pares: (Blind Review - Análise do Texto Anônimo) 

Publicado na Revista Vozes dos Vales - www.ufvjm.edu.br/vozes em: 05/2017  

 Revista Científica Vozes dos Vales - UFVJM - Minas Gerais - Brasil 

www.ufvjm.edu.br/vozes  

www.facebook.com/revistavozesdosvales   

UFVJM: 120.2.095-2011 - QUALIS/CAPES - LATINDEX: 22524 - ISSN: 2238-6424 

Periódico Científico Eletrônico divulgado nos programas brasileiros Stricto Sensu  

(Mestrados e Doutorados) e em universidades de 38 países,  

em diversas áreas do conhecimento.  

 

 

 
 

 

http://www.ufvjm.edu.br/vozes
http://www.ufvjm.edu.br/vozes
http://www.facebook.com/revistavozesdosvales

