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RESUMO 

 

O Tanque de Evapotranspiração (TeVap) é uma tecnologia de baixo custo e 

que, de forma positiva, tem o potencial de alcançar a população rural, melhorando a 

qualidade de vida com o beneficio social e ambiental, assegurando que moradores 

de regiões mais distantes não sofram com a poluição e doenças que a falta de 

tratamento de esgoto sanitário pode causar. Desta forma, o TeVap, se apresenta 

como uma proposta alternativa de saneamento sustentável para coleta, tratamento e 

disposição do esgoto domiciliar. Compilando experiências sobre a construção, 

materiais utilizados e funcionamento dos diferentes TeVaps no Brasil, o 

dimensionamento prévio do tanque e elaboração de um planejamento construtivo são 

elementos importantes para a eficiência do sistema. Assim, desta obra foi feito um 

trabalho de revisão bibliográfica em fontes como Scholar Google, SciELO, 

ScienceDirect, site de órgãos públicos como Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

palavras chave: Tanque de evapotranspiração, tevap, Bacia de evapotranspiração, 

BET, saneamento ecológico, ecosan, fossa verde, saneamento rural; com ano de 

publicação de 2003 a 2019; buscando levantar: acertos, erros, no que foi feito um 

esforço em apontar as melhores práticas, com base na literatura em português, 

produzida no Brasil, focada em TeVap. Este trabalho indicou que, mesmo difundido 

(foco maior do material produzido), pouca pesquisa e acompanhamento cientifico dos 

TeVaps instalados são feitas, com a divulgação de critérios construtivos adotados 

com foco em praticidade e experiência, mais do que conhecimento científico 

 

PALAVRAS – CHAVE: Saneamento, Rural, Sustentável 
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ABSTRACT 

 

The Evapotranspiration Tank (TeVap) is a low-cost technology that, has the 

potential to suitable the rural population in terms of sanitary solution, improving the 

quality of life, both personally and environmentally sound, ensuring that residents of 

more distant regions do avoid local pollution and health issues, that the lack of sanitary 

sewage treatment can cause. In this way, TeVap presents itself as an alternative 

proposal for sustainable sanitation for collection, treatment and disposal of domestic 

sewage. Compiling experiences read about the construction, materials used and 

operation of the different TeVaps in Brazil, we see that the previous dimensioning of 

the tank and elaboration of a constructive planning are important elements for the 

efficiency of the system. Thus, a bibliographic review work was carried out on this 

work, seeking to identify: successes, errors, in which an effort was made to point out 

the best practices, based on the Portuguese literature, produced in Brazil, focused on 

TeVap. This work indicated that, even if disseminated (with greater focus on the 

material produced), little research and scientific monitoring of the installed TeVaps is 

done, with the dissemination of constructive criteria adopted with a focus on 

practicality and experience, more than scientific knowledge 

 

KEY WORDS: Sanitation, Rural, Sustainability 
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1. INTRODUÇÃO 

Áreas rurais geralmente distantes de centros urbanos, com construções 

espaçadas dificultam a implantação do sistema convencional de tratamento de esgoto, 

que no Brasil costuma seguir a lógica de instalação de grandes redes coletoras e 

encaminhamento do fluxo à uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).  

Estratégia esta que não é possível no meio rural, o que afasta o interesse de 

obras e projetos de saneamento em zonas rurais. Contudo, tem-se em cada residência 

um volume considerável de esgoto gerado todos os dias. O acúmulo deste resíduo e 

a falta de manejo do mesmo pode gerar doenças, poluição e desvalorização do local. 

(PIRES, 2012) 

Neste sentido, está-se falando, em uma residência de, basicamente, dois tipos 

de águas servidas: as chamadas águas cinzas (pias e chuveiro) que são, em sua 

maioria, dispostas em círculo de bananeiras, irrigam plantas ou escorrem pelo terreno; 

e as águas negras (já a água proveniente do vaso sanitário é mais complexa e 

necessita de tratamento adequado). 

Há anos, o que (na prática) tem se feito nesses locais são as fossas 

rudimentares, simples buraco no solo onde são depositadas as águas servidas do 

vaso sanitário que silenciosamente contaminam o lençol freático e solo (COSTA, 

2014). 

Levar às áreas mais afastadas ações relacionadas ao saneamento rural como 

o modelo de Tanque de Evapotranspiração (TEvap) são formas de zelar pelo 

tratamento de águas residuais minimizando a poluição além ter a possibilidade da 

reutilização tanto da água como dos nutrientes. No entanto, a falta de estudos sobre 

alguns critérios não permite o total controle e compreensão da eficiência do tratamento 

a longo prazo, assim como a otimização dos custos e materiais.  

Desta forma, como uma ferramenta de mapeamento do estado da arte, assim 

como uma forma de entender como o TeVap é percebido pela população, este 

trabalho foi realizada uma Revisão Bibliográfica sobre o assunto, em língua 

portuguesa, de forma a poder levantar subsídios que pudessem ajudar no 

entendimento de como esta tecnologia é vista e usada pela população. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é, num exercício de revisão de literatura, avaliar as 

melhores práticas relacionadas à implementação de TeVaps - Tanques de 

Evapotranspiração (ou Fossas Verdes), buscando, estabelecer índices técnicos que 

possam servir de base para a avaliação da performance de tanques de 

evapotranspiração no território nacional. 

Para tanto, cumpre-se realizar os seguintes objetivos parciais: 

1 - Realizar um levantamento abrangente de obras - artigos, teses, relatórios e 

manuais - focados na implementação de Tanques de Evapotranspiração no Brasil; 

2 - Avaliar - dentre as práticas observadas - pontos de convergência e/ou 

melhores práticas que possam ser tomadas como referência para a implementação 

deste tipo de saneamento rural no Brasil; 

3 - Analisar as características identificadas na etapa anterior e identificar se - 

de fato - contribuem para a melhor performance do equipamento; e 

4 - Com base no observado elencar conjunto de boas práticas e/ou índices 

técnicos a serem observados no dimensionamento e instalação de Tanque de 

Evapotranspiração. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Qualidade de vida 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que, qualidade de vida é “a 

percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (BVSMS, 2013), relacionando bem estar espiritual, físico, mental, 

psicológico e emocional, além de convivências e, também, saúde, educação, 

habitação saneamento básico e outras circunstâncias da vida.  

 

3.2 O esgoto doméstico 

De acordo com a Norma Técnica Brasileira (NBR 9648) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, (ABNT, 1986) o esgoto doméstico é o despejo 

resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas. 

Segundo NUVOLARI (2003), esgotos domésticos são compostos por: água; sabões e 

detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis; gorduras; mucos e células de 

descamação da pele; fibras vegetais e animais; ureia, amoníaco e ácido úrico; Cloreto 

de sódio; Fosfatos; Sulfatos; Carbonatos; vermes, bactérias, vírus, leveduras; cabelos, 

areia, plásticos, sementes, entre outros. 

 

3.3 Saneamento 

O saneamento está ligado diretamente com a qualidade dos recursos hídricos 

e ambos são considerados fundamentais à vida. A qualidade da água interfere tanto 

no desenvolvimento econômico, quanto na saúde da população e na preservação dos 

ecossistemas, sendo essencial para a sobrevivência das espécies (BENJAMIN, 

2013).   

De acordo com WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), aproximadamente 

1/3 da população mundial é privada do acesso às instalações sanitárias que isolem a 

excreta do contato humano de forma segura. (WHO, 2015). 

Segundo PINHEIRO (2008), o saneamento básico é um forte indicador da 

qualidade de vida e do desenvolvimento econômico e social, já que fundamental para 

o bem-estar da população e tem impacto relevante sobre a vida dos seres humanos 

e o ambiente. A falta de saneamento básico é uma das principais causas da 
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mortalidade infantil, causada por doenças parasitárias e infecciosas. Essas doenças 

são decorrentes tanto da quantidade como da qualidade das águas de abastecimento, 

da destinação inadequada dos esgotos sanitários, águas residuais e resíduos sólidos 

e, principalmente, pela carência de uma educação sanitária e ambiental. 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) relaciona o investimento em 

saneamento com os gastos em saúde e apresenta que a cada R$1,00 revertido para 

saneamento, economiza-se R$ 4,00 reais com gastos relacionados à saúde. Logo 

exalta-se a proporção da economia aplicando a disposição adequada das águas 

servidas (FUNASA, 2010). 

 

3.4 Saneamento rural no Brasil 

Dados obtidos do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), apresenta como é no Brasil o esgotamento sanitário 

organizado por região. Mostrando que no Sudeste menos de 30% dos domicílios rurais 

possuem rede geral ou fossa séptica e no Nordeste mais de 90% estão ligados à fossa 

rudimentar ou outras formas. Dados como esses apresentam a realidade precária do 

tratamento de esgoto no Brasil. 

 

Figura 1 - A cobertura de serviços de esgotamento sanitário nos domicílios rurais 
brasileiros, por macrorregiões e Brasil. 

Fonte: FUNASA 
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3.5 Saneamento ecológico 

Segundo FONSECA (2008), o Saneamento Ecológico integra a gestão de 

águas residuárias fechando o ciclo do tratamento de esgoto, assegurando solução 

sanitária segura que evite doenças e remova do ambiente, de forma efetiva, os 

patógenos reinserindo no meio ambiente os nutrientes por meio da agricultura, 

podendo envolver múltiplas tecnologias, utilizando processos químicos, físicos e 

biológicos. Este conceito é baseado em estratégias, tais como: abordagem holística; 

integração entre soluções tecnológicas e de gestão; redução da poluição e outros 

impactos negativos a longo prazo.  

Reutilizar os nutrientes presentes no esgoto na agricultura tem muitos 

benefícios, dentre eles o aumento a fertilidade do solo, segurança alimentar, reduz o 

consumo de insumos agrícolas e diminui a poluição da água.Conforme declaram 

LANGERGRABER & MUELLENGER (2005), o arquétipo do saneamento ecológico se 

baseia em uma abordagem de ecossistemas e no encerramento de ciclos de fluxo de 

material, disponibilizado para a reutilização. 

MARTINETTI et al. (2007) reforça que o tratamento dos efluentes deve ser de 

fácil construção e manutenção, preservando a qualidade ambiental e a qualidade de 

vida do usuário, mantendo o uso racional dos recursos naturais, baseando-se nos 

pilares da sustentabilidade. 

 

 3.6 Círculo de bananeira 

De acordo com a FUNASA (2018), consiste em uma escavação no solo em 

forma de bacia, preenchida com matéria orgânica tipo folhas, galhos e que em torno 

se cultivam plantas de demanda elevada de água, principalmente bananeiras. É 

utilizada no tratamento de águas cinzas ou como destino final de outros sistemas de 

tratamento. 

 

3.7 Tanque de Evapotranspiração 

GALBIATI (2009) descreve como um sistema impermeável, que trata as águas 

dos sanitários domiciliares, preenchido com diferentes camadas de substrato. O 

efluente é despejado na câmara de recepção criada para armazenar as fezes. 

Posteriormente irá passar por uma camada de brita e de areia, até que chegue no solo 

passando por processos naturais de degradação microbiana da matéria orgânica, 
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mineralização de nutrientes, absorção até evapotranspiração, pois na última camada 

é plantada espécies de alta demanda por água. 

Também chamado de Fossa verde ou canteiro bio séptico segundo NETTO et 

al. (2015) ou somente fossa verde de acordo com COELHO (2018), BET (Bacia de 

evapotranspiração) de acordo com BENJAMIN (2013), COSTA (2018), CORREA 

(2018) e GUIMARÃES (2019). 

Neste trabalho será utilizado o termo Tanque de Evapotranspiração (TeVap), 

como equivalente aos acima mencionados. 

 

  



19 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho focou em uma busca por obras que abordam o: 

dimensionamento, construção ou uso de Tanques de Evapotranspiração, escritas em 

Português, utilizando-se das seguintes palavras chave: Tanque de evapotranspiração, 

tevap, Bacia de evapotranspiração, BET, saneamento ecológico, ecosan, fossa verde, 

saneamento rural. 

Foram analisados durante a pesquisa: natureza da obra (ex: relatório, TCC, 

etc), o objetivo de construção (uso familiar/ Comunitário, área rural / 

urbana),dimensionamento (critérios utilizados), formas de construir o tanque e a 

câmara anaeróbica, inclusão social, difusão e aplicação da tecnologia. 

 A busca foi feita nas seguintes bases de dados: Scholar Google, SciELO, 

ScienceDirect, site de órgãos públicos como Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Selecionando obras que relatavam a construção ou avaliavam tanques de 

evapotranspiração já existentes e com ano de publicação de 2003 a 2019.  

Foram identificadas mais de 40 obras, distribuídas em artigos, publicações em 

revistas, E-books, cartilhas e monografias. Destas, foram selecionadas 17 obras, 

consideradas mais significativas, distribuídas das seguintes formas: 

 

1. Artigos - 9 

2. Teses - 6 

3. Relatórios - 0 

4. Manuais - 1  

5. Revistas - 1 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Práticas Observadas 

 

5.1.1 Cálculo da área do TeVap 

A importância de se calcular a área conforme o número de usuários fixos na 

residência se torna relevante, pois o extravasamento do tanque é algo não desejado, 

quando ocorre, desfaz o objetivo que é manter o esgoto isolado e sendo tratado 

anaerobiamente evitando contaminações e mau cheiro, e sendo a área superficial o 

principal elemento de dimensionamento do TeVap. 

De forma geral, as obras em português, buscam repetir - de forma cíclica - 

valores já citados em outros trabalhos, não revisando os cálculos para as condições 

locais (evapotranspiração e precipitação), sendo frequente o dado proposto por 

PAMPLONA & VENTURI (2004) de 2m²/pessoa, mas não explica os cálculos usados, 

referindo-se como um valor proposto por Tom Watson, permacultor norte americano. 

Para cálculo da área de Tanque a recomendação citada por GALBIATI (2009) 

na sua revisão bibliográfica de 2m² de área de tanque para cada usuário fixo da 

residência e 1 metro de profundidade. Embora essa mesa autora recomende, para a 

região de Campo grande/MS,12 a 16 m², para uma família de 4 a 5pessoas (2,4a 4,0 

m2/pessoa), ou seja, uma ampla variabilidade, que deve ser confirmada pelos cálculos 

considerando a pluviosidade e a evapotranspiração do local. 

Este valor, passou a ser uma referência nacional, conforme indica PAMPLONA 

& VENTURI (2004), ALMEIDA et al (2019), FERNANDES et al (2015) e SANTOS et 

al (2019) que informam que adotam a instrução, sem necessariamente efetuar novos 

cálculos de adequação para as suas regiões e/ou áreas (e.x: adequação ao índice 

pluviométrico anual).  

Dentre os trabalhos selecionados uma parte significativa deles usam essa 

recomendação sem especificar o motivo, apenas colocavam as medidas dos seus 

respectivos tanques, sem efetuarem nenhum dos cálculos e verificações 

recomendadas, conforme observado em: BENJAMIN (2013), COELHO (2018) e 

PAES (2014). 

Assim como MACHADO et al (2017) usou um tanque com área superficial de 

5m² e BENJAMIN (2013) definiu 6m² para 5 moradores, alguns autores como COSTA 

(2018) e REZENDE (2019) realizaram um “superdimensionamento”, construindo 
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tanques com 10 m² para casas com quatro moradores e SILVA & SANTOS (2017) 

7m² para duas pessoas. 

Juntamente com as diferentes medidas de largura, comprimento e área, foi 

observado que a profundidade dos tanques varia de 0,70m conforme CORREA (2018) 

até 1,50m de acordo com SILVA & SANTOS (2017) e GUIMARÃES (2019). No 

entanto, NETTO et al (2015) especificaram que por conta das características 

intrínsecas do local, como tipo de solo e nível do lençol freático, condicionaram a 

adoção do ajuste das dimensões para escavação para 1,70m de profundidade. 

Além disso, BERNARDES (2014) ressalta sobre a importância da borda do 

tanque ficar cerca de 10 cm acima da superfície do solo, para minimizar escoamento 

superficial de água da chuva para dentro do sistema. 

Um quadro resumo dos valores encontrados pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Resumo da área por usuário do TeVap, segundo as referências 
encontradas. 

Autor m²/ Pessoa 

GALBIATI (2009)  2,4 a 4 

BENJAMIN (2013) 1,2  

PAES (2014) Não especifica 

BERNARDES (2014) 2  

FERNANDES et al (2015) 2  

NETTO et al (2015) 0,8  

MACHADO et al (2017) 1  

SILVA & SANTOS (2017) 3,5  

COELHO (2018) 1,2  

CORREA (2018)  1,2  

COSTA  (2018) 2,5  

ALMEIDA et al (2019) 2 

GUIMARÃES (2019) 1 (aprox..) 

REZENDE (2019) 2,5  

SANTOS et  al (2019) 2 
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5.1.2 Revestimento do tanque 

Dentre as obras, há uma preocupação em buscar opções construtivas de baixo 

custo e que possam ser executadas pelos moradores e/ou trabalhadores com baixa 

experiência em obras de alvenaria, este é o caso de COSTA (2018) e MACHADO et 

al (2017)  na escolha do ferro-cimento e tela-cimento.  

Dentre as técnicas de construção e impermeabilização do tanque, a mais 

utilizada, e relativamente mais barata, é o uso da tela de ferro-cimento. COSTA (2018) 

afirma que é uma forma segura fazer as paredes e o fundo de ferro-cimento. Em 

seguida explica a técnica: feita com grade de ferro e tela de “viveiro”, também 

chamada de tela de aço galvanizado ou tela de galinheiro por SILVA & SANTOS 

(2017), e com cobertura de argamassa. MACHADO et al (2017) chama de tela-

cimento ou argamassa armada.  

Usando desta mesma técnica PAES (2014) também aplica duas camadas de 

reboco de cimento forte com impermeabilizante, permeadas com tela plástica nas 

superfícies internas do TeVap, para impermeabilização e melhor fixação das paredes 

e piso. 

Além disso, BERNARDES (2014) e GALBIATI (2009) destacam a importância 

de nivelar o fundo do tanque. 

Para BENJAMIN (2013), revestir o tanque com lona de plástico para 

impermeabilização foi uma boa solução e COELHO et al (2018) dizem somente que o 

tanque foi impermeabilizado. 

A estrutura de alvenaria impermeabilizada foi usada por NETTO et al (2019), 

GUIMARÃES (2019), CORREA (2008) e REZENDE (2019). 

ALMEIDA et al. (2019) utilizaram concreto no contrapiso para garantir a 

impermeabilidade do Tanque de Evapotranspiração, para a construção das paredes 

usaram blocos de concreto estrutural e finalizaram com a execução da concretagem. 

Também nota-se que FERNANDES et al (2015) e SANTOS et al (2019) não se 

preocuparam em sequer indicar como foi o processo de construção do tanque. 

Um quadro resumo dos valores encontrados pode ser visto na Tabela 2. 
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Tabela 2: Resumo dos métodos de construção do TeVap, segundo as referências 
encontradas. 

Autor Método de construção 

GALBIATI (2009) Ferro-cimento impermeabilizado 

BENJAMIN (2013) Lona plástica 

BERNARDES (2014) Ferro-cimento impermeabilizado 

PAES (2014) Ferro-cimento impermeabilizado 

FERNANDES et al (2015) Não relata 

NETTO et al (2015) Alvenaria impermeabilizada 

MACHADO et al (2017) Tela-cimento impermeabilizado 

SILVA & SANTOS (2017) Ferro-cimento impermeabilizado 

COELHO (2018) Diz somente ser impermeabilizado 

CORREA (2018)  Alvenaria impermeabilizada 

COSTA  (2018) Ferro-cimento impermeabilizado 

ALMEIDA et al (2019) Alvenaria (blocos de concreto) 

GUIMARÃES (2019) Alvenaria impermeabilizada 

REZENDE (2019) Alvenaria impermeabilizada 

SANTOS et  al (2019) Não relata 

 
 

5.1.3 Mão de obra para construção 

Por ser uma tecnologia muito usada em projetos de extensão e permacultores, 

grande parte da mão de obra para a implantação dos tanques relatados foram de 

mutirão ou participativa, assim como relatam MACHADO et al (2017), REZENDE 

(2019) e PAES (2014) ou com ajuda dos próprios moradores beneficiados assim como 

descreve COSTA (2018). 

De acordo com SANTOS et al (2019) foi utilizado mão de obra mista, ou seja, 

o trabalho de escavação no terreno, concretagem do fundo e assentamento da 

alvenaria das paredes laterais com blocos de concreto foram executadas com mão de 

obra profissional - pedreiros e serventes, acompanhados por engenheiros e – 

posteriormente: estudantes de engenharia e moradores em regime de mutirão para o 

preenchimento e plantio. O processo de escavação também pode ser feito por meio 

de máquina, retroescavadeira, como utilizado por ALMEIDA et al (2019). 

Vale ressaltar que em alguns trabalhos, esses dados não são especificamente 

relatados, sendo considerados não relevantes para a implantação do TeVap. 
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Um quadro resumo dos valores encontrados pode ser visto na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Resumo do uso de Mão de Obra usado na construção do TeVap, segundo 
as referências encontradas. 

Autor Mão de obra 

GALBIATI (2009) 

Não relatado 
 

BENJAMIN (2013) 

BERNARDES (2014) 

PAES (2014) Participativa 

FERNANDES et al (2015) 
Não relatado 

NETTO et al (2015) 

MACHADO et al (2017) Participativa 

SILVA & SANTOS (2017) 

Não relatado COELHO (2018) 

CORREA (2018)  

COSTA  (2018) Participativa 

ALMEIDA et al (2019) 
Não relatado 

GUIMARÃES (2019) 

REZENDE (2019) Participativa 

SANTOS et  al (2019) Mista 

 

 

5.1.4 Material da câmara anaeróbica 

A câmara anaeróbica é uma parte importante do tanque pois segundo 

CHERNICHARO, (2007) os sistemas anaeróbios de tratamento de esgotos têm baixa 

produção de lodo; permitem aplicação de elevadas cargas orgânicas; degradam 

certos compostos tóxicos (tais como compostos halogenados e azóicos recalcitrantes 

à degradação aeróbia); possuem habilidade em preservar a atividade do lodo por 

longos períodos sob ausência de alimentação e requerem baixo ou nenhum gasto de 

energia. 

Além da sua função no tratamento, é importante ressaltar que é possível 

reutilizar pneus usados / inservíveis, como uma correta destinação deste resíduo, 

diminuindo a poluição de mares e rios. 



25 

A câmara anaeróbica é para onde é encaminhado o esgoto e pode ser 

construída de vários materiais como pneus usados, alvenaria ou painel de argamassa 

armada. Para REZENDE (2019), PAES (2014), MACHADO et al (2017), SILVA & 

SANTOS (2017), GUIMARÃES (2019) e BENJAMIN (2013), o material escolhido para 

construção da câmara anaeróbica foi de pneus usados. ALMEIDA et al (2019), 

GALBIATI (2009) e BERNARDES (2014) complementam que não deve ter nenhum 

tipo de rejunte entre eles, de forma que o efluente possa sair da câmara, passando 

por entre os pneus. A alocação desta maneira, cria espaços livres para a água e 

facilitando a proliferação de bactérias que decompõem os sólidos em moléculas de 

micronutrientes, reforça COSTA (2018). 

 

 

Figura 2 - Tanque de evapotranspiração em corte com câmara de pneus usados. 
Fonte: Galbiati (2009) 

 

FERNANDES et al (2015) construiram a câmara de alvenaria, formada por 

quatro camadas de tijolos furados, dispostos frente a frente um para o outro como 

ilustrado na figura 2. Semelhantemente NETTO et al (2015) apresentaram uma 

estrutura onde os blocos cerâmicos são colocados deitados em camadas com os furos 

abertos para a superfície preenchida com material filtrante. Para que tenha uma boa 

drenagem, os furos dos tijolos devem estar inclinados em um ângulo de 

aproximadamente 30 graus, completam COELHO et al (2018). Da mesma forma 
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CORREA (2018) também utilizou esse tipo de câmara, como pode ser visto nas figuras 

3 e 4. 

 

 

Figura 3 - Montagem da câmara usando tijolos. 
Fonte: Fernandes (2017) 

 

 

Figura 4 - Imagem 3D da câmara em corte. 
Fonte: Bio-Sustentar, (2017). 

 

Já SANTOS et al (2019) utilizaram argamassa armada para construção da 

câmara anaeróbia, com traço de: 1,0:2,0:0,4 (cimento: areialavada: água) e 

armadura difusa composta por duas telas de galinheiro (fio 18/malha 5 cm) 

entrelaçadas e fios CA-60 4,2mm a cada 10 cm, nas duas direções. 
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Figura 5 - Produção de painel de argamassa armada. 

Fonte: Santos et al (2019). 
 

 
Figura 6 - Painéis de argamassa para a câmara de digestão dos TEvap. (peças 

prontas). 
Fonte: Santos et al (2019). 

 

Um quadro resumo dos valores encontrados pode ser visto na Tabela 4. 
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Tabela 4: Resumo dos métodos do material usa na câmara de digestão do TeVap, 
segundo as referências encontradas. 

Autor Material da Câmara 

GALBIATI (2009) 

Pneus 

BENJAMIN (2013) 

BERNARDES (2014) 

PAES (2014) 

MACHADO et al (2017) 

SILVA & SANTOS (2017) 

COSTA  (2018) 

ALMEIDA et al (2019) 

GUIMARÃES (2019) 

REZENDE (2019) 

FERNANDES et al (2015) 

Tijolos 
NETTO et al (2015) 

COELHO (2018) 

CORREA (2018)  

SANTOS et  al (2019) Argamassa armada 

 

5.1.5 Materiais de Construção 

A escolha do material é importante pois pode aproximar o beneficiado da 

técnica, fazendo com que o morador conheça, participe e entenda o processo de 

construção, os elementos usados e com isso, aproprie-se ainda mais da tecnologia. 

Além presenciar a transformação de itens que muitas vezes estão disponíveis no 

próprio quintal e estão sem uso em solução imediata aplicada à realidade cotidiana, 

melhorando a qualidade de vida. 

De forma geral os materiais usados para construção e preenchimento dos 

tanques são similares. SILVA & SANTOS (2017), CORREA (2018), SANTOS et al 

(2019), MACHADO et al (2017) e GUIMARÃES (2019) utilizaram pneus usados, canos 

de PVC com diâmetros que variam de 50 mm a 100mm, pedra de mão e ou entulhos, 

brita, areia e solo.  

Já NETTO et al (2015) preencheram com cascalho grosso na parte inferior, 

seguindo o preenchimento das camadas posteriores com materiais de granulometria 

menor, como brita, areia e terra para o plantio, também utilizando cano PVC para os 
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dutos de inspeção e suspiro. GALBIATI (2009), BENJAMIN (2013), REZENDE (2019), 

BERNARDES (2014), ALMEIDA et al (2019) e COSTA (2018) além dos pneus usados 

aproveitaram também restos de obra como caco de tijolo e telha (entulho cerâmico). 

Conforme afirma FERNANDES et al (2015) que montaram a câmara 

anaeróbica de tijolos, foi usado em média 200 unidades de tijolos baianos, para uma 

TeVAp de área quadrada de tamanho 4m² para 2 pessoas. 

COELHO et al (2018) utilizaram materiais porosos que servem como filtro, além 

de entulho, cascas de coco. Ainda sobre emprego de materiais alternativos, PAES 

(2014) cercou o tanque com garrafas plásticas tipo Pet de 2 litros cheias de água (para 

maior resistência e durabilidade), servindo de barreira, evitando a entrada de águas 

pluviais (escoadas) e promovendo a reutilização de resíduos.  

 

5.2.6 Custo de construção 

É importante ressaltar que a tecnologia levada à área rural no Brasil, para 

pequenas propriedades deve ser de baixo custo, sendo ótima alternativa para pessoas 

carentes terem seus dejetos domésticos destinados a locais apropriados, sem que 

haja degradação da natureza. (COSTA, 2018). 

Desta forma, alguns autores especificaram e descreveram os custos com 

materiais para a construção do tanque. Assim como COSTA (2018) afirmando que a 

execução do TeVap leva em média 1,7 dias, com o custo de materiais de R$ 1056,44 

para o município de Iranduba-AM, para uma área de 10 m², levando a um valor de 

105,64 R$/m2 (valores para o ano base 2018, mercado de Niterói/RJ). 

A construção do tanque descrito por MACHADO et al (2017) custou em torno 

de 114,30 R$/m² para o estado de Minas Gerais. PAES (2014) relata que em materiais 

um total de R$ 401,90 foi necessário para construir um tanque em João Pessoa/PB 

de 6m², cerca de 67,00 R$/m² e CORREA (2018) calculou cerca de 249,55 R$/m² para 

Paraná para o ano de 2015.  

Da mesma forma, REZENDE (2019) relata que o valor total investido na 

construção do sistema foi de R$ 319,85 para um tanque de 10m², ou seja, 

aproximadamente 32,00 R$/m², este valor só foi possível devido à utilização materiais 

obtidos in loco e também devido ao apoio de entidades públicas. De forma geral, o 

custo previsto deste TEvap seria de aproximadamente R$ 1.150,00 para a região de 

Monte Carmelo/MG no ano de 2019, desta forma pode-se economizar cerca de 72%. 
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Novamente, evidencia-se a importância e o impacto econômico de se reutilizar o 

material disponível no local. 

Para NETTO et al (2015), no estado de Alagoas, mais precisamente nos 

municípios localizados no alto sertão, o orçamento para o ano de 2015, de uma 

unidade de fossa verde gira em torno de R$1.050,00, para uma família de 5 pessoas, 

podendo variar de acordo fatores como: tamanho da estrutura, quantidade de 

usuários, tipo de mão de obra, características intrínsecas do solo e distância da 

construção do sistema em relação ao domicílio, por exemplo. 

GALBIATI (2009) ressaltou que construir um tanque de evapotranspiração 

custa mais barato do que os custos da implantação de um sistema de fossa séptica e 

sumidouro. Assim, COELHO et al (2018) quantificou gastar em torno de R$ 600,00 a 

menos que um sistema tradicional no ano de 2012.  

Neste mesmo contexto de comparação, SILVA & SANTOS (2017) relatam que 

foram gastos cerca de R$ 700,00, ou seja, menos que 1 salário mínimo que era de R$ 

880,00 para o ano de construção do tanque, 2016; e que se fosse utilizar a fossa 

séptica, gastaria em média de 2 a 4 salários mínimos, o que parece ser uma boa 

aproximação para fins de planejamento. 

Conforme relata GUIMARÃES (2019), a estimativa aproximada do custo de 

construção de uma BET fabricada em alvenaria, para atender uma família de 4 

pessoas, com as dimensões de 2 m de largura, 1 m de profundidade e 4 m de 

comprimento, tem custo estimado em R$ 1.102,03, para a região estudada. 

Um quadro resumo dos valores encontrados pode ser visto na Tabela 5. 
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Tabela 5: Resumo dos custos de construção do TeVap, segundo as referências 
encontradas. 

Autor 

Custo por metro quadrado Curso Específico 

(R$ / m²) (Sal. Mín./m²) (R$ / pessoa) (Sal. Mín./pes.) 

PAES (2014) 69,9 0,103 200,95 0,593 

NETTO et al (2015) 525 0,666 1050,00 0,266 

MACHADO et al (2017) 75 0,080 150,00 0,091 

SILVA & SANTOS (2017) 100 0,114 350,00 0,398 

CORREA (2018)  249,54 0,317 299,45 0,380 

COSTA  (2018) 105,64 0,111 211,29 0,277 

GUIMARÃES (2019) 137,75 0,138 275,51 0,276 

REZENDE (2019) 32 0,032 159,93 0,080 

Nota: Sal. Min: Salário Mínimo ao ano de referência 

 

5.2.7 Plantas utilizadas 

O uso de plantas no tratamento de esgoto é uma tecnologia em 

desenvolvimento, eficiente, esteticamente aceitável e de baixo custo financeiro e 

energético, que tem se mostrado como uma boa alternativa ao sistema convencional, 

que retira a água que entrou como esgoto no tanque, devolvendo ao meio ambiente.  

Dentre tantas possibilidades, o plantio de bananeiras é o mais usado, sendo 

somente ela ou em consórcio com outras plantas. Segundo a EMBRAPA (2012), a 

bananeira tem elevado e constante consumo de água devido a sua morfologia. ALVES 

et al (1999) afirmam que a banana por se tratar de uma cultura de clima tropical exige 

temperatura elevada e boa disponibilidade de água no solo, para seu pleno 

desenvolvimento. 

Da mesma forma, a taioba (Xanthosoma sagittifolium (L.)) também é muito 

utilizada, de acordo com a EPAMIG (2011) é encontrada em abundância no sudeste 

brasileiro, destacando-se o interior de Minas Gerais e Rio de Janeiro e o rendimento 

foliar da taioba pode chegar a 6 mil kg por ha / ano.  

Além das plantas alimentícias, as ornamentais são muito utilizadas. Como 

exemplo, segundo LEGAN (2007), as alpínias (Alpinia sp.), o copo-de-leite 

(Zantedeschiaaethiopica), o papiro (Cypeuspapyrus), o junco (Eleocharissp). 

O tanque pode ser utilizado também em outras regiões com temperaturas mais 

baixas, basta escolher a espécie adequada. Há muitas opções ornamentais e 

alimentícia, desde que não se consuma as raízes.  
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Segundo COSTA (2018), o plantio é feito com espécies com alta demanda por 

água, de folhas largas como: bananeiras, mamoeiro, taiobas, bambus, entre outras. 

Não se recomenda plantar alimentos de raízes, como mandioca ou batata doce, pelo 

possível contato com solo e o efluente. Contudo, os frutos de bananeiras, por exemplo, 

podem ser consumidos, pois não existe perigo de contaminação.  

Grande parte dos autores utilizam bananeiras, taiobas e mamoeiros, dentre 

eles podemos citar FERNANDES et al (2015), MACHADO et al (2017), ALMEIDA et 

al (2019) que além de bananeiras, taiobas e mamoeiros utilizaram plantas para 

paisagismo e alimentação de pássaros. PAES (2014) acrescentou comigo-ninguém-

pode (Dieffenbachiaamoena) na linha central do TEvap, além bananeiras, taiobas e 

mamoeiros. 

GALBIATI (2009) e BERNARDES (2014) dividiram o tanque em duas partes: 

uma parte beri (Canna edulis ou espécies do gênero Canna) e a outras bananeiras e 

taiobas. 

BENJAMIN (2013), SANTOS et al (2019) informaram apenas ter utilizados 

bananeiras e GUIMARÃES (2019) além da bananeira, plantou cana-do-brejo 

(Costusspicatus); Papiro (Cyperuspapyrus) e Taioba (Xanthosomasagittifolium). 

COELHO et al (2018) cultivou outros tipos de vegetais, como: tomate 

(Solanumesculentum), pimenta-de-cheiro (Capsicumchinense), banana (Musa sp.) e 

folha de malvarisco (Plectranthusamboinicus L.). Assim como a experiência de 

REZENDE (2019), que plantou três espécies de hortaliças: alface, rabanete e rúcula. 

De forma destacada dos demais, SILVA & SANTOS (2017) informou que o 

proprietário não concordou na utilização de árvores frutíferas, utilizando a parte 

externa do tanque apenas como um pequeno jardim, plantando algumas espécies 

ornamentais.  

 

5.2.8 Índice de performance ou viabilidade 

Diferente dos sistemas “tradicionais” de tratamento de esgotos - operando num 

contexto de concessão e ancorados à uma arrecadação vinculada à conta de água - 

os TeVap’s se colocam numa ótica de busca por uma alternativa para o tratamento 

das águas servidas por e para uma comunidade e desenvolvido por esta comunidade, 

numa construção pela auto suficiência, como colocado por COSTA (2018). 

Isso é particularmente verdadeiro para o meio rural onde, como colocado por 

ALMEIDA et. al. (2019), em que 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à 
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coleta e tratamento de esgoto e apenas 38% do esgoto produzido é tratado. Para 

estas localidades, o TeVap é uma das poucas alternativas tecnicamente viáveis, como 

colocado por CORREA (2008) e NETTO et. al. (2015). 

FERNANDES et. al. (2015) indicam o baixo custo como sendo uma das 

caraterísticas positiva para o TeVap, frente às outras opções de saneamento.  

SILVA & SANTOS (2017), aponta que o fato de oTeVap poder construído com 

diferentes materiais (o que possibilita adequar-se às condições locais), ser uma opção 

para a destinação de pneus inservíveis, leva a um menor custo do que a adoção de 

fossas sépticas. SANTOS et. al. (2019) coloca que esta flexibilidade nas opções 

construtivas é especialmente verdadeira para com a câmara de câmara de recepção 

e digestão anaeróbia. 

Nestes casos, sua viabilidade é influenciada positivamente, pela produção 

agrícola a ele associado, como colocado por BENJAMIN (2013), levando mesmo à 

uma melhoria das condições do solo e disponibilidade de nutrientes como colocado 

por GUIMARÃES (2019). REZENDE (2019) obtém dados que aponta para uma 

possível maior produtividade entre o TeVap do que em sistemas convencionais. 

COELHO et. al. (2018), ressalta a importância do trabalho conjunto da 

academia com os movimentos populares e a valorização do saber popular, como um 

importante via de validação do TeVap. 

Este tipo de parceria se verifica especialmente nos trabalhos que comprovam 

a efetividade do tratamento do TeVap, como feito por GALBIATI (2009), e deste como 

uma ferramenta de solução de conflitos sociais, como apresentado por PAES (2014). 

Desta forma, é bastantes comum encontrar o TeVap inserido em trabalhos de 

Extensão Rural, permacultura, direcionado para comunidades rurais, com a 

disseminação desta tecnologia - frequentemente - associada à realização de mutirões 

e/ou oficinas, como apontado por MACHADO et. al. (2017). 

 
5.2.9 Chuva 

Pouco se fala, na grande parte dos trabalhos recuperados, sobre a inserção da 

quantidade de chuva no dimensionamento do tanque, muito embora este seja um dos 

fatores críticos no seu dimensionamento. GALBIATI (2009) explica que para isso, 

deve-se avaliar dados do pluviômetro próximo ao local de instalação e posteriormente 

incluí-los nos cálculos. Seria importante um estudo mais aprofundado para que se 
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otimize o tamanho em área do Tevap, pois as regiões possuem índices pluviométricos 

diferentes, o que afeta diretamente o tamanho do tanque.  

Logo o cálculo da estimativa de chuva que entra no sistema é muito importante, 

tanto para evitar o extravasamento em dias chuvosos e como também para reduzir o 

tamanho do tanque e consequentemente os custos. 

Então para dar segurança ao sistema, o volume de entrada de chuva é 

estimado. GALBIATI (2009) indica que para achar tal volume deve ser feita a 

multiplicação do valor de leitura do pluviômetro pela área do tanque (desta forma se 

considera que toda a chuva incidente infiltrou). 

Segundo COSTA (2018) a cobertura vegetal morta é de extrema importância 

nesse sistema. As folhas das plantas, podas de grama e os caules das bananeiras 

depois de colhidos os frutos exercem a função de proteção, pois impedem que a chuva 

infiltre e torne o efluente mais volumoso, deixando o processo menos otimizado.  

Para cálculos e dimensionamentos GALBIATI (2009) destacou-se, pois, 

relacionou a evapotranspiração real, obtida experimentalmente, com a 

evapotranspiração de referência. No seu trabalho, é apontada a influência do valor de 

ki no cálculo da área do TeVap, que pode levar de 4,05 m2/pessoa (para um ki de 1) 

a 2,09 m2/pessoa (para um ki de 0,2). Silva (2016), es estudo do uso do TeVap, para 

o estado de Minas Gerais, utilizou 0,2 considerando o uso de espécies de maior porte 

(bananeiras), que faria com que grande parte da chuva poderia não percolar no solo. 

 

5.2.10 Produtos Químicos 

Por ser um sistema vivo é fundamental que os usuários não usem produtos 

químicos, pois eles afetam desde o processo anaeróbico até a evapotranspiração das 

plantas. 

MARTINETTI et al (2009) alerta que detergentes, sabões em pó e sabonetes 

de banho e produtos de limpeza doméstico contém uma série de contaminantes 

químicos que prejudicam o funcionamento do tanque. 

 

5.2.12 A profundidade do tanque 

Em geral as alturas do tanques variaram de 0,70 m (CORREA, 2018) a 1,70 m, 

essa medida está fortemente ligada às características do solo, o que sugere que 
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carece de mais estudos e uma avaliação em loco para uma melhor definição, segundo 

afirmam NETTO et al (2015). 

Entretanto munido de justificativa, PINHEIRO (2011), explica que a escolha de 

1,0m, se dá em virtude da frequência de afloramentos rochosos e pequena espessura 

do solo, característicos da formação geológica predominante no Nordeste brasileiro e 

também para o uso consuntivo pela planta, esta altura é factível. Pois a maior 

profundidade do canteiro pode interferir na disponibilidade de água para absorção 

pelas raízes das plantas. 

 

5.2.13 Cálculo da Evapotranspiração 

Para cálculo deste item GALBIATI (2009) usou os valores de evapotranspiração 

para cada uma das faixas de umidade relativa do ar (UR) de 20 a 85 % e de 

temperatura (T) medidas em onze dias escolhidos como referência, montou uma 

tabela. Posteriormente para montar a segunda tabela, calculou-se coeficiente diário 

do tanque (kd), calculado a partir da evapotranspiração total estimada para os dias de 

referência (ETd) e evapotranspiração de referência (ET0). Usando: 

 

 ETd = ∑ (Eh) 

e 

Kd = ETd / ET0 

 

Após calcular os 11 kd, fez-se a média deles e obteve-se 2,71, que foi adotado 

como ktevap (coeficiente do tanque). 

 

5.2.14 Cálculo da área do TeVap 

Para GALBIATI (2009), se define a área superficial do tanque, segundo: 

 A= 𝑛. 𝑄𝑑 / 𝐸𝑇0. 𝑘𝑡𝑒𝑣𝑎𝑝 − 𝑃 . 𝑘𝑖 

Onde: 

A = área superficial do tanque, em m²; 

n = número médio de usuários do sistema; 
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Qd = vazão diária por pessoa, em l.d-1, de acordo com o tipo de descarga e o 

número de utilizações por pessoa; 

ktevap = coeficiente do tanque, adotado como 2,71, para grande parte dos 

estudos; 

ET0 = evapotranspiração de referência média do local, em mm.d-1; 

P = pluviosidade média do local, em em mm.d-1; 

ki = coeficiente de infiltração, variando de 0 a 1. 

 

Essa mesma autora, destaca que destes índices, o ktevap é o de maior 

variabilidade e mais difícil de ser avaliado (em contrapartida com o coeficiente de 

infiltração), por depender de fatores tais como: 

 

1. Área de baixa insolação, protegido do vento, em locais úmidos – adotar 

ktevap menores que 2,71; e 

2. Regiões desérticas, com bastante ventilação (ventos e área aberta), 

poderia adotar ktevap maiores que 2,71, diminuindo a área do TeVap. 

 

Ainda no mesmo trabalho, a autora – pelo presente trabalho corroborado – 

indica a falta de trabalhos acadêmicos de acompanhamento da performance de 

TeVaps em diferentes condições que possibilite ter dados para arbitrar outros valores 

desta constante para outras condições no Brasil. 

 

5.1.15 Análises físico-químicas 

Para NETTO et al (2015), na coleta realizada na fossa verde instalada no 

município de Mata Grande / AL a DQO bruta, da amostra coletada na câmara de 

alimentação através do tubo instalado, foi de 889,3 mg/L. Já a DQO bruta encontrada 

para a camada de cascalho que recebe o esgoto proveniente da câmara foi de 550,7 

mg/L (Figura X). Neste trabalho, as camadas de brita e areia não apresentaram esgoto 

a ser coletado, provavelmente pelo pequeno período operacional (7 dias). 

A DQO, proporcional à necessidade de oxigênio para o tratamento dos 

compostos orgânicos presentes no efluente. Os valores obtidos são úteis para a 

avaliação do teor de matéria orgânica deforma indireta. O esgoto doméstico 

classificado como forte apresenta valor típico para o parâmetro DQO de 

aproximadamente 800 mg/L (Jordão & Pessoa, 2005), o que indica que a fossa de 



37 

Mata Grande está tratando esgoto concentrado característico de regiões com pouca 

disponibilidade hídrica como é o caso da região do alto sertão do estado de Alagoas. 

Outra consideração importante é que já na primeira camada filtrante a fossa 

verde apresentou remoção de aproximadamente 38% da DBO em relação ao esgoto 

bruto, como apresentado no gráfico da Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Comportamento da DQO ao longo da altura da fossa verde. Fonte: 

NETTO et al (2015) 
 

No estudo do tanque feito por BERNARDES (2014), dividiu-se a pesquisa em 

2 períodos. Em relação à eficiência de remoção da DQO, a média absoluta encontrada 

no 1º período foi de 444,3mg/L e em termos de porcentagem encontrou-se a eficiência 

média de remoção de 41,3%, para uma vazão média e Tempo de Detenção Hidráulica 

(TDH) médio de 148,29L/dia e 24,50diasrespectivamente, considerando que o 

sistema foi dimensionado para receber uma vazão diária de64 L/dia e para um TDH 

infinito (sem extravasamento), percebe-se que para este período o sistema estava 

trabalhando com o triplo da vazão dimensionada., conforme valores mostrado na  

Um quadro resumo dos valores encontrados pode ser visto na Tabela 8 
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Tabela 6: Resultados do 2º período de coleta. Fonte: BERNARDES (2014) 

 
 

Para o 2º período, no interior do tanque o valor máximo de DQO foi de 663,41 

mg/L e valor mínimo de 143,65 mg/L, já na saída do sistema foi observado um valor 

máximo de DQO de 160,33 mg/L e valor mínimo de 31,90 mg/L, com média de valores 

abaixo da média do primeiro período.  

Este fato pode ser explicado devido ao sistema nesse período ter sido utilizado 

apenas por dois moradores, o que levou o sistema a receber uma carga de DQO 

menor, refletindo na vazão de 62,44L/dia, quase 1/3 da do 1o período. Verificou-se 

ainda que os valores mínimos encontrado no interior e na saída do tanque ocorreram 

em dias de alto índice pluvial, o que pode ter diluído a amostra. 

Um quadro resumo dos valores encontrados pode ser visto na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Resultados do 2º período de coleta. Fonte: BERNARDES (2014). 

 
 

 Dentre outros dados o referido estudo concluiu que:  

 

• Quando o sistema é exposto a uma vazão atípica, nota-se que ele opera 

com uma eficiência de 76%; 

• A atividade metanogênica específica do lodo da câmara de digestão 

demonstrou que o TEvap tem capacidade para remover a DQO presente 
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em uma vazão 11 vezes maior que é exposta ao sistema, porém o tanque 

não tem capacidade volumétrica para suportar esta vazão; 

•  O tanque de evapotranspiração estudado tem capacidade para suportar 

uma vazão de 86,6 L/d, o que significa que ele pode ser utilizado para 

tratar os efluentes sanitários de 4 pessoas, que tenham os mesmos 

hábitos dos habitantes atuais, sem que haja nenhum extravasamento; e 

•  O sistema quando exposto a vazões normais, apresentou um 

funcionamento ideal para um tanque de evapotranspiração, tendo em 

vista que não foi verificado extravasamento. 

 

 

De acordo com GALBIATI (2009) que comparou seus resultados das análises 

fisico-químicas do efluente do tanque com os resultados obtidos por Rebouças et al. 

(2007) para amostras de efluentes sanitários, cada um composto por 6l de água, papel 

higiênico, fezes e 250 ml de urina, conforme dados apresentados na Tabela 8 abaixo: 
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Tabela 8: Resultados das análises físico-quimicas do efluente do inferior e da 
saída do TEvap, comparados com os dados encontrados na bibliografia. Fonte: 
GALBIATI (2009) 

 
 

 

Assim pode-se avaliar a diferença entre a qualidade do esgoto que entra e o 

que sai do tanque, a observação desses resultados auxiliam no entendimento do 

funcionamento do sistema.  

Observa-se uma boa remoção de sólidos suspensos totais e turbidez, 

provavelmente devido à passagem do efluente pela camada de areia e solo e por 

apresentar fluxo ascendente. O mesmo pode-se dizer dos níveis de DQO e DBO.  

Não se pode afirmar, comparando os dados, que houve uma concentração 

maior do efluente de saída, em relação ao conteúdo do interior do tanque. O pH, a 

condutividade, cloretos e os parâmetros microbiológicos não se alteram 

significativamente, enquanto que a alcalinidade aumenta sensivelmente.  
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Tanto o conteúdo do interior do tanque, quanto o efluente de saída, apesar de 

sofrerem concentração pela evaporação contínua da água, apresentaram valores 

menores para os parâmetros analisados, em comparação com os encontrados na 

água negra bruta, apresentados por Rebouças et al. (2007).  

Isso pode significar que os processos de decantação e sedimentação, 

decomposição da matéria orgânica e filtragem pelo solo e pelas raízes das plantas, 

que ocorrem no tanque, exercem a função de tratamento do efluente.  

GUIMARÃES (2019) apresentou os resultados da análise dos efluentes na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9: Resultados das análises dos efluentes coletados na câmara de pneus 
(PI-2) e na camada de brita (PI-1), durante viagens a campo (07/2018).Fonte: 
GUIMARÃES (2013). 
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O Autor, comparou os dados obtidos à campo verificando se houve melhoria 

da qualidade do efluente da camada de brita, quando comparado ao efluente do 

primeiro estágio de tratamento, a câmara de pneus.  Aplicando a variação percentual 

dos parâmetros apresentados. Variações negativas indicam que houve redução do 

valor obtido no efluente da camada de brita, quando comparado ao efluente da câmara 

de pneus. Sobre os parâmetros pH e temperatura, em ambos não houve variação de 

grande monta. Como aparentado na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Resultados dos cálculos de variação percentual dos parâmetros dos 
efluentes coletados na camada de brita (PI-1), comparados aos da câmara de pneus 
(PI-2), em viagens a campo (07/2018). Fonte: GUIMARÃES (2013)  
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6. CONCLUSÕES 

 

Ao final do presente trabalho, tem-se a impressão que, em nenhum lugar do 

Brasil, tem-se os elementos necessários para se calcular o coeficiente do tanque 

(evapotranspiração e pluviosidade), dado que quase a totalidade dos trabalhos dizem 

adotar o procedimento e os cálculos como descrito por GALBIATI (2009), mas 

assumem o valor indicado na sua revisão bibliográfica, tornando o valor de 2 

m2/pessoa quase universal. 

Há trabalhos que utilizam mesmo valores maiores como COSTA (2018) e 

REZENDE (2019), isso baseado em seus cálculos. Porém, na sua maioria, os 

trabalhos só colocaram a dimensão do tanque e o número de usuários, que não resulta 

necessariamente no padrão de 2 m² de área por pessoa, mas não apresentam de 

forma explícita os cálculos e a justificativa. 

De forma geral o que vemos é que tem dado certo a utilização desse dado 

padrão, porém seria necessária uma pesquisa mais aprofundada e específica, 

adaptada para cada região de instalação, para que o tamanho do tanque e sua 

performance sejam avaliados e – eventualmente – seu custo seja reduzido, em virtude 

de uma eventual diminuição de sua área.  

Das práticas adotadas, vemos que autores com visão mais conservadora 

adotam de 2 a 4 m² por morador e com visão mais otimista adotam medidas menores. 

Além disso devemos destacar que não há obras com dados de acompanhamento 

detalhando medidas, quantidade de pessoas, tipo de uso e eventos atípicos como 

chuva intensa ou número maior de usuários. 

Com os dados dos custos de construção, podemos avaliar que em média, 

gasta-se aproximadamente 0,3 Salários mínimos por pessoa para a construção. Esse 

valor pode variar muito dependendo da mão de obra, local e disponibilidade de 

recursos reutilizáveis – como por exemplo pneus inservíveis para a construção da 

câmara de digestão anaeróbia. 

Sobre a construção do tanque, não se tem exigência, ele só precisa ser 

impermeabilizado e a escolha é de acordo com a disponibilidade de mão de obra, 

experiência com a técnica, orçamento e materiais disponíveis. 

Para seu preenchimento os materiais são simples e semelhantes, pneus ou 

tijolos, pedra de mão, restos de obras, brita, areia, barro. Por fim, as plantas. A mais 
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utilizada é sem dúvida a bananeira, pelo seu consumo de água, por suas folhas largas 

e também pelo alimento gerado. 

A ideia do Tanque é levar o saneamento às áreas mais afastadas, de forma 

econômica, assim cuidando do meio ambiente e da saúde da população, e isso – 

aparentemente – é uma das poucas unanimidades entre todos os trabalhos 

encontrados. 
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