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RESUMO 

Neste trabalho buscou-se desenvolver uma metodologia que pudesse embasar a 

formulação de políticas públicas de saneamento para a região rural na disseminação do uso 

de Tanque de Evapotranspiração (TEvap), em especial com relação ao cálculo da área deste 

em função do número de indivíduos na família. Esta metodologia utilizou dados de literatura, 

referentes ao desempenho do TEvap, assim como dados de clima, tais como: precipitação 

(mês a mês) e evapotranspiração (ao longo do ano), ambos os critérios necessários para o 

correto dimensionamento do TEvap. Esta metodologia foi avaliada para o estado de Minas 

Gerais / Brasil, onde se pode perceber que a evapotranspiração no mês de menor valor foi o 

índice mais crítico, demonstrando a necessidade de se conhecer estes valores. A partir deles 

foi possível dividir o estado em apenas 7 sub-regiões, cada uma com um valor de área de 

TEvap por habitante, indicando assim que, não só a metodologia proposta pode ser aplicada 

ao estado como um todo, mas que ela também pode ser utilizada como instrumento de 

política pública. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Sistema de Saneamento descentralizado, evapotranspiração, 

políticas públicas 
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ABSTRACT 

The present work developed a methodology as part of an effort to disseminate the 

use of Evapotranspiration Tank (TEvap), as part of policy for rural sanitation dissemination, 

by estimating its area according to the number of individuals in the family. Literature data 

were used, focused in the performance of the TEvap, as well as climate data as monthly 

precipitation and monthly evapotranspiration, both necessary for the proper design of the 

TEvap. The proposed methodology was considered for the estate of Minas Gerais Brazil, 

where it can be seen that evapotranspiration was the key parameter (and it has to be well 

known for the proper design of the system). From them it was possible to divide the state 

into only 7 sub regions, each with an area value of TEvap per inhabitant, thus indicating that: 

the proposed methodology works and can be applied to an area as an state and that can be 

base for drawing public policy focused in rural sanitation. 

 

 

KEY WORDS: Desentralized Sanitation System, evapotranspiration, public policy 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As atividades relacionadas com o saneamento incluem um conjunto de medidas de 

tratamento de água e esgoto, e coleta de resíduos, dentre outras práticas, que visam garantir 

uma situação higienicamente saudável a população. Este trabalho tem como foco o tratamento 

de esgoto em área rural, que as estatísticas apontam como menos observado do que para as 

regiões urbanas no Brasil. Esse contraste se deve em grande parte ao fato dos domicílios rurais 

se localizarem muito distantes entre si, inviabilizando a instalação de sistemas de coleta 

coletivos de efluentes, uma solução centralizada, tipicamente a mais adotada no País. 

A falta de saneamento adequado afeta negativamente a qualidade de vida da população, 

tanto no âmbito social quanto no econômico. O social é afetado, pois o lançamento de efluentes 

a céu aberto gera incômodos à população, devido ao mau cheiro e a proliferação de doenças. O 

econômico, pois áreas de lazer podem se tornar inutilizáveis afetando o turismo da região, 

deixando de gerar lucro, além de incorrer em custos para remediar o dano causado. O meio 

ambiente também pode ser bastante afetado, levando a degradação do solo, poluindo corpos 

hídricos e matando a flora e fauna local. 

Nos últimos anos várias soluções estão surgindo para o saneamento rural. Tais soluções 

pretendem ser mais ecológicas, socialmente aceitáveis, tecnicamente apropriadas e 

economicamente viáveis (KVARNSTRÖM, 2004; PETERSENS, 2004 apud CANTUÁRIA, 

2013). 

Um exemplo de solução sustentável é o uso de Tanque de Evapotranspiração (TEvap), 

que apresenta como vantagens maior viabilidade técnica e financeira, quando comparado com 

outras soluções tradicionais (ex: tanque séptico), além da facilidade operacional, dado não fazer 

uso de processos mecanizados e ter estruturas de fácil construção e operação (EMATER, 2016). 

 Como Minas Gerais (MG) é um estado em que a maior parte da população rural não possui 

sistema adequado de esgoto, o objetivo geral deste trabalho é propor um zoneamento adequado 

para utilização do tanque de evapotranspiração – TEvap no tratamento de águas negras, para 

todo o Estado mineiro. 
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2 OBJETIVO 

Com base em dados de clima e desempenho da tecnologia de Tanque de Evapotranspiração 

(TEvap), propor um mapeamento de coeficientes necessários e suficientes para o 

dimensionamento desta forma de saneamento descentralizado para o estado de Minas Gerais, 

como base para uma ação de disseminação e incentivo desta tecnologia no estado – como parte 

de uma política pública de saúde pública. 

Buscando atender o objetivo central, se fez necessário atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Identificar no uso da tecnologia os coeficientes chaves para seu dimensionamento; 

2. Determinar quais os condicionantes para esta determinação (ex: precipitação e 

evapotranspiração, entre outros); 

3. Avaliar as bases de dados existentes para identificar fontes de dados em formato e 

qualidade necessária e suficiente para uso no dimensionamento; 

4. Com base no formato das bases encontradas, propor uma distribuição espacial que 

contemple uma análise macro, aplicável à formulação de políticas públicas; 

5. Dentro destas unidades de planejamento, analisar a distribuição dos dados necessários 

ao dimensionamento (ex: médias de pluviosidade e evapotranspiração no estado); 

6. Elaborar o dimensionamento do TEvap como opção descentralizada de saneamento;  

7. Elaborar recomendações para o estado de MG, caso este venha a incluir esta tecnologia 

como uma solução de saneamento. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO RURAL NO BRASIL 

 

No Brasil, o órgão do governo federal responsável pela implementação de ações de 

saneamento em áreas rurais é a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). No entanto, os serviços 

de saneamento prestados a população rural ainda apresentam elevado déficit de cobertura 

(FUNASA, 2016). Apenas 5,7% dos domicílios rurais são ligados a redes de esgotos, 20,3% 

utilizam o tratamento por fossa séptica e 74% dos domicílios depositam os dejetos em fossas 

rudimentares, cursos d’água ou a céu aberto (ODM, 2010). 

As ações de saneamento em áreas rurais visam melhorar a qualidade de vida destas 

populações e evitar o comprometimento da qualidade dos corpos hídricos, reduzindo o 

surgimento de doenças de transmissão hídrica, além de promover a inclusão social dos grupos 

sociais minoritários. Para isso, é importante observar a heterogeneidade do meio rural, 

analisando cuidadosamente as especificidades próprias de cada região, e assim atender as 

exigências particulares de intervenção em saneamento básico, tanto no âmbito social como nas 

questões ambientais, tecnológicas e educativas (FUNASA, 2016). 

De modo geral, os domicílios rurais são bastante distantes entre si, inviabilizando sistemas 

coletivos de coleta e tratamento de efluentes doméstico, como feito predominantemente no 

meio urbano (PIRES, 2012). Assim, as famílias buscam formas alternativas para o despejo dos 

efluentes, como fossas sépticas e sumidouros, fossas secas, valas abertas e lançamentos em 

cursos d’água (IBGE, 2000).  

Tendo em vista as dificuldades apresentadas no meio rural, será feito um estudo das 

condicionantes para uso do tanque de evapotranspiração no tratamento de efluentes domésticos, 

buscando assim uma solução econômica e sustentável para o saneamento rural. 

 

3.2 TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

O uso do Tanque de Evapotranspiração (TEvap) para tratamento de águas negras 

(provenientes do vaso sanitário) consiste na condução do efluente para o tanque, pela câmara 



 

4 
 

de recepção, localizada na parte inferior do tanque, permeando, em seguida, as camadas de 

material cerâmico e pedras, onde ocorre a digestão anaeróbica do efluente. Com o aumento de 

volume do efluente, este preenche as camadas superiores de areia e brita, até chegar à camada 

de solo, através da qual se move por ascensão capilar até a superfície, onde devem ser plantadas 

espécies vegetais de crescimento rápido e alta demanda por água. Assim, a água é eliminada do 

sistema por evapotranspiração e os nutrientes presentes são incorporados à biomassa das plantas 

(MANDAI, 2006; PAMPLONA & VEMTURI, 2004 apud GALBIATI, 2009). Um modelo de 

tanque de evapotranspiração pode ser visualizado abaixo na Figura 1. 

 
Figura 1: Corte em perspectiva do Tanque de Evapotranspiração. Fonte: GALBIATI, 2009. 

 

As principais condicionantes para o cálculo da área superficial do TEvap são as vazões de 

entrada e de saída. A precipitação média da região e o volume de efluente médio gerado por 

uma família influenciam na vazão de entrada. Enquanto que a evapotranspiração média da 

região está diretamente relacionada à vazão de saída do sistema. Logo, para se evitar 

extravasamento, o dimensionamento deve ser focado nas situações críticas, que são os meses 

com maiores precipitações (maiores vazões de entrada) e os meses com menores índices de 

evapotranspiração (menores vazões de saída), além do dimensionamento para as médias anuais. 

Segundo Galbiati (2009) para a estimativa dos valores de evapotranspiração no sistema, 

além de se conhecer a evapotranspiração de referência anual (ET0) das áreas de estudo, também 

é necessário determinar o coeficiente do tanque (kTEvap), que é o resultado do quociente da 
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evapotranspiração real com a evapotranspiração de referência. Esse coeficiente, multiplicado 

pela ET0 resulta na estimativa da evapotranspiração do TEvap, conforme a Eq.(1). 

ETTEvap = ET0 . kTEvap         (1) 

Onde: 

ETTEvap = Evapotranspiração estimada do tanque anual, em mm/ano; 

ET0 = Evapotranspiração de referência anual, em mm/ano; 

kTEvap = coeficiente do tanque. 

O coeficiente de infiltração (ki) também influencia na vazão de entrada do sistema. Esta 

variável depende da forma com que o tanque foi construído, tipo de cobertura do solo, 

inclinação da superfície do solo, presença ou não de obstáculos ao escorrimento superficial e 

demais fatores que influenciam na penetração da água das chuvas (GALBIATI, 2009).  

 Com todos os coeficientes chaves identificados para o dimensionamento da área 

superficial do TEvap, procedemos com a utilização da equação modificada de Galbiati (2009), 

conforma a eq.2. 

𝐴 =
 ∙ 

 ∙   ∙
         (2) 

Onde: 

A = área superficial do tanque, em m²; 

n = número médio de usuários do sistema; 

ktevap = coeficiente do tanque; 

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

Sendo que para o cálculo das médias anuais: 

Qa = vazão anual por pessoa, em l/ano, de acordo com o tipo de descarga e o número 

de utilizações por pessoa; 

ET0 = evapotranspiração de referência média do local, em mm/ano; 
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P = pluviosidade média do local, em mm/ano; 

E para as médias mensais: 

Qa = vazão anual por pessoa, em l/mês, de acordo com o tipo de descarga e o número 

de utilizações por pessoa; 

ET0 = evapotranspiração de referência média do local, em mm/mês; 

P = pluviosidade média do local, em mm/mês; 

 

3.3 ÁREA DE ESTUDO – MINAS GERAIS 

 

O presente projeto foi proposto para o Estado de Minas Gerais (Figura 2). Estando 

localizado na região Sudeste do Brasil, possui uma área de 586.521,235 km2, e é o segundo 

estado brasileiro mais populoso, com 19.597.330 habitantes no total, sendo a população 

residente rural composta por 2.882.114 habitantes (14,7% do total) (IBGE, 2010a). Um mapa 

com a localização geral do estado pode ser vista na Figura 2. 

 
Figura 2: Mapa do Brasil com destaque no estado de Minas Gerais. Fonte: Guia Geográfico - Mapas de Minas Gerais, 

2016. 
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Apesar de ser um estado bastante populoso e com muitos municípios, 853 no total, Minas 

Gerais possui uma densidade demográfica considerada relativamente baixa, 33,41 hab/km2 

(IBGE, 2010a). Todavia, a distribuição da população no território mineiro não se dá de forma 

uniforme, a população urbana tende a se concentrar nas grandes metrópoles, enquanto que o 

restante da população tende a se dispersar nas áreas rurais (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2003). 

Devido a sua localização geográfica, extensão territorial, relevo, variabilidade de biomas e 

fitofisionomias, Minas Gerais apresenta condições termodinâmicas que resultam em diferentes 

regimes de chuvas. O município de Porteirinha, por exemplo, localizado na região norte, 

apresentou uma precipitação média anual de 650 mm e foi identificado como o local mais seco 

do estado. Enquanto que Bocaina de Minas, localizado no sul do estado, foi identificado como 

o local mais chuvoso, com uma precipitação média anual próxima de 2100 mm (GUIMARÃES, 

REIS, LANDAU, 2010). 

 

 

3.3.1 Divisões Políticas Administrativas do Estado 

 

A estrutura territorial brasileira é dividida em Unidades da Federação (UF), Mesorregiões, 

Microrregiões e Municípios. As Unidades da Federação do Brasil são entidades autônomas, 

com governo e constituição próprias. (IBGE, 2011). Minas Gerais representa uma das 27 UF´s 

brasileira. 

Entende-se por mesorregiões, uma área individualizada em uma Unidade da 

Federação, que apresenta formas de organização do espaço geográfico definidas pelas 

seguintes dimensões: o processo social, como determinante, o quadro natural, como 

condicionante e, a rede de comunicação e de lugares, como elemento de articulação 

espacial. Estas três dimensões possibilitam que o espaço delimitado como 

mesorregião tenha uma identidade regional. Esta identidade é uma realidade 

construída ao longo do tempo pela sociedade que ali se formou. (IBGE, 1990, p.135). 

Segundo o IBGE (2010b), o estado mineiro possui 12 mesorregiões (Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Central Mineira, Jequitinhonha, 

Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste de 
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Minas, Campo das Vertentes e Sul/ Sudoeste de Minas) de acordo com a Figura 3, que são 

utilizadas apenas para fins estatísticos, não sendo entidades político-administrativas autônomas 

(IBGE, 2011).  

 
Figura 3: Mapa das mesorregiões de Minas Gerais. Fonte: Portal do Governo do Estado de Minas Gerais, 2014. 

As mesorregiões são subdivididas então, em microrregiões, de acordo com suas 

especificidades em relação à organização do espaço. Essas especificidades se referem à 

estrutura de produção (agro-pecuária, industrial, extrativismo mineral ou pesca) e como estas 

se relacionam com os locais de beneficiamento (distribuição, troca e consumo). (IBGE, 1990). 

O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) divide Minas Gerais em 66 

microrregiões, de acordo com a Figura 4. 
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Figura 4: Mapa das microrregiões de Minas Gerais. Fonte: Portal do Governo do Estado de Minas Gerais, 2014. 

O município é a divisão administrativa autônoma da UF. São as unidades de menor 

hierarquia dentro da organização político administrativa do Brasil, criadas através de 

leis ordinárias das Assembléias Legislativas de cada Unidade da Federação e 

sancionadas pelo Governador. Constituí-se do distrito-sede, que compreende a zona 

urbana, e dos distritos ou zona rural ao seu entorno, caso existam. (IBGE, 2016). 

 Minas Gerais é o Estado brasileiro com maior número de municípios, 853 no total, como 

pode ser observado na Figura 5. Incluindo a capital, Belo Horizonte, os municípios mineiros 

representam 51,2% dos existentes na região Sudeste e 15,5% do total do Brasil. (Rank Brasil, 

2012), como representado na Figura 5. 
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Figura 5: Mapa dos municípios de Minas Gerais. Fonte: Rank Brasil, 2012. 

 

3.3.2 Perfil da População Rural 

 

De acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE (2010a), Minas Gerais possui 

5.596.218 famílias residentes em domicílios particulares, sendo que 777.860 famílias vivem no 

meio rural. A relação do número de famílias residentes em domicílios particulares rurais e o 

número de componentes dessas famílias podem ser observados na Tabela 1, a seguir. 

Tabela 1: Número de componentes famílias residentes em domicílios particulares das famílias. Fonte: IBGE, 2010a. 

Número de componentes das 
famílias

Famílias residentes em 
domicílios particulares

Total de residentes em 
domicílios particulares por 
número de componentes 

2 pessoas 222.661 445.322
3 pessoas 215.728 647.184
4 pessoas 175.189 700.756
5 pessoas 93.204 466.020

mais de 5 pessoas 71.078 17.338.048
Total 777.860 19.597.330

Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das 
famílias rurais - Estado de Minas Gerais
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Ainda de acordo com o IBGE (2010a), a maioria das famílias mineiras (48%) conviventes 

residentes em domicílios particulares rurais possuem rendimento nominal mensal familiar per 

capita de até 1/2 salário mínimo, enquanto que 29% das famílias convivem sem rendimento 

nominal familiar per capita. Em relação à idade da população rural, 23,7% das pessoas possuem 

entre 40 a 59 anos, e 13% se encontram acima dos 60 anos de idade.  

Quanto ao saneamento, o censo demográfico do IBGE (2010a) indica que apenas 4,8% dos 

domicílios particulares permanentes rurais possuem sistema de saneamento adequado, 

enquanto que 36,1% são considerados semi-adequados e 59,1% inadequados. Mostrando a 

necessidade urgente de melhorias nesse setor. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 PARÂMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO 

 

O tanque de evapotranspiração utilizado para tratamento de águas negras é um sistema de 

saneamento descentralizado, desse modo seu dimensionamento é pensado para cada domicílio 

específico, buscando assim, uma otimização do sistema. Os parâmetros chaves utilizados no 

dimensionamento da área superficial do tanque são os seguintes: o número médio de usuários 

do sistema; a vazão anual de águas negras geradas por pessoa; o coeficiente do tanque; a 

evapotranspiração de referência média do local; a pluviosidade média do local e o coeficiente 

de infiltração (GALBIATI, 2009).  

Para se obter a vazão anual de águas negras geradas por pessoa foram realizadas pesquisas 

bibliográficas. De acordo com Figueiredo (2007), desde 2003 que o Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade (PBQP) firmou um convênio com as empresas fabricantes do setor 

de bacias sanitárias, para que estas consumam no máximo 6 litros d’água por descarga. Assim, 

a quantidade de águas negras geradas por pessoa foi calculada com base nesse dado, assumindo-

se um uso diário.  

Já o número de usuários do sistema varia de acordo com a quantidade de pessoas por 

domicílio, para se chegar a tal valor foi necessário um estudo do perfil da população rural de 

Minas Gerais, este estudo foi baseado no censo demográfico de 2010 do IBGE. 

Assim como, a vazão anual de águas negras por pessoa, o coeficiente do tanque e o 

coeficiente de infiltração também foram obtidos através de pesquisas bibliográficas, estes 

coeficientes foram considerados os mesmos para todo o estado mineiro.   

Para entrada dos dados de evapotranspiração de referência e pluviosidade média do local, 

foram considerados os mapas de evapotranspiração e de precipitação do Estado de Minas Gerais 

disponibilizados pela EMBRAPA em Documentos 131 e Boletim de pesquisa e 

desenvolvimento 30, respectivamente (ALBUQUERQUE, GUIMARÃES, LANDAU, 2011; 

GUIMARÃES, REIS, LANDAU, 2010). Para a escolha dos valores utilizados nos cálculos, 

adotou-se o maior ou o menor valor encontrado na região (conforme o cenário considerado). 
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Para os demais parâmetros de dimensionamento da área do TEvap, os seguintes valores 

foram adotados como referência para o estado como um todo (COSTA, 2014):  

 kTEvap = coeficiente do tanque, adotado 2,71 (adimensional); 

 ki = coeficiente de infiltração, adotado 20%; e 

 Qa = vazão anual por pessoa, adotado 24 l/hab dia ou 720 l/hab mês ou 8.640 
l/hab ano. 

 

4.2 DIVISÃO DO TERRITÓRIO 

 

Como Minas Gerais é um estado bastante extenso com diferentes regimes de precipitação 

e evapotranspiração, buscou-se dividir o estado em sub-regiões com condições agroclimáticas 

mais homogêneas, além de similaridade na elaboração de políticas públicas, a fim de facilitar a 

disseminação do sistema. 

Para a divisão do estado em sub-regiões foram avaliadas as bases de dados existentes para 

identificar fontes de dados em formato e qualidade necessária e suficiente para uso no 

dimensionamento. As bases de dados escolhidas foram os mapas contendo os índices 

pluviométricos e os de evapotranspiração, que podem ser observados no Anexo A, e as divisões 

políticas do estado, o mapa das mesorregiões de Minas Gerais. 

Com base no formato das bases encontradas, foi proposta uma distribuição espacial que 

contemplasse uma análise macro, aplicável à formulação de políticas públicas. Essas unidades 

de planejamento foram obtidas a partir da sobreposição dos mapas com uso do software 

AutoCad1 2015. 

Com esta divisão buscou-se identificar – nas linhas de divisão entre regiões administrativas 

(macro e mesorregiões) - áreas que pudessem obedecer a um comportamento homogêneo em 

relação aos parâmetros de dimensionamento, sejam estas pluviosidade e/ou evapotranspiração. 

Dentro destas unidades de planejamento foi analisada a distribuição dos dados necessários 

ao dimensionamento, tais dados foram os seguintes: as médias de pluviosidade e 

evapotranspiração no mês mais chuvoso; as médias de pluviosidade e evapotranspiração para o 

mês com menor taxa de evapotranspiração; e as médias de pluviosidade e evapotranspiração 

                                                 
1 A menção de marcas não constitui recomendação por parte da Autora. 
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anuais. A escolha desses dados se deu com o intuito de dimensionar o sistema para os casos 

mais críticos, evitando extravasamento.  

 

4.3 DIMENSIONAMENTO DO TEVAP 

 

Para o dimensionamento do TEvap foi adotado como valor de referência a área destinada 

a absorver as águas negras de um indivíduo (m2/individuo), para diferentes condições 

agrometeorológicas, de forma a se buscar qual a pior condição e assim poder dimensionar o 

sistema. 

O dimensionamento foi elaborado para a avaliação do uso e disseminação do TEvap como 

opção descentralizada de saneamento, seu passo a passo pode ser observado a seguir. 

1o passo: como Minas Gerais é um estado bastante extenso com diferentes condições 

agrometeorológicas, identificou-se o mês de maior chuva e o mês de menor evapotranspiração, 

para se evitar extravasamento do sistema. Tal identificação foi feita através de análise dos 

mapas das médias de pluviosidade e evapotranspiração mensais disponibilizados pela 

EMBRAPA. 

2o passo: foram descritos os perfis analisados, identificando os valores de precipitação e 

evapotranspiração média anual e mensal (para os meses de maior chuva e menor 

evapotranspiração) de cada sub-região, através da análise dos mapas sobrepostos. 

3o passo: foram identificados e determinados os coeficientes constantes da equação da área 

superficial do TEvap, através de pesquisas bibliográficas. 

4o passo: foi aplicada a equação da área superficial do TEvap, para cada caso, com o auxílio 

do Excel. 

5o passo: foi determinada a profundidade de TEvap para cada área superficial, de acordo 

com pesquisas bibliográficas. 

6o passo: foi selecionada a espécie vegetativa a ser plantada, buscando espécies de 

crescimento rápido, com alta demanda por água, que se adaptassem bem a região e que fossem 

bem aceitas pelo usuário. Tal escolha foi feita através de pesquisas bibliográficas. 
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Após definidas as dimensões do TEvap, deve ser realizada a escolha do local de forma 

cuidadosa a fim de garantir conformidade com a Norma (ABNT NBR 7229, 1993), onde as 

distâncias mínimas horizontais devem ser respeitadas: 

 1,5 m de construções, limites de terreno, sumidouro, valas de infiltração e ramal predial 

de água; 

 3,0 m de arvores e qualquer ponto de rede de abastecimento de água; e 

 15,0 m de poços freáticos e corpos d’água. 

As condições consideradas atendem a um conjunto de combinações dos parâmetros 

agrometeorológicos, entendendo-se como condições críticas a serem atendidas, e para a escolha 

das recomendações será avaliado o maior valor de m2/indivíduo resultante, como segue: 

 Cenário 1 – Média anual de precipitação e média anual de evapotranspiração, sendo 

considerado o cenário de referência; 

 Cenário 2 – Precipitação no Mês com o maior valor, evapotranspiração no período. 

Representa o desempenho do TEvap no mês mais chuvoso; e 

 Cenário 3 – Evapotranspiração no mês de menor valor, precipitação no período. 

Representa o desempenho do TEvap no mês em que terá a menor capacidade de 

receber efluentes (evaporar o líquido tratado). 

 

4.4 RECOMENDAÇÕES 

 

As recomendações para o estado de MG, caso este venha a incluir esta tecnologia como 

ferramenta de disseminação de uma solução de saneamento, foram baseadas em pesquisas 

bibliográficas e na análise dos dados obtidos com os cálculos de área superficial, buscando 

sempre atender as exigências da população rural, respeitando suas limitações e se adequando à 

política em vigor no estado, para isso procurou-se utilizar materiais já disponíveis na região, 

barateando o custo do sistema. 

Com base nos cálculos e indicação das áreas mínimas, para os diferentes cenários 

estudados, foi considerado o maior número em termos de área por habitante, de forma que este 

represente – com uma margem de segurança – uma condição de dimensionamento do TEvap 

que não levará a transbordamento deste. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 DIVISÃO DO TERRITÓRIO 

 

A divisão do território em sub-regiões foi feita através da sobreposição dos mapas de 

mesorregiões e microrregiões com o de precipitação média anual de Minas Gerais. As 22 áreas 

que serão dimensionadas foram delimitadas pelas linhas contínuas (mesorregiões) e pontilhadas 

(microrregiões). O resultado pode ser observado a seguir na Figura 6 e na Figura 7. 

 

Figura 6: Limites das áreas de dimensionamento sobre o mapa de precipitação média anual no estado de Minas Gerais. 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 7: Limites das áreas de dimensionamento sobre o mapa de evapotranspiração de referência decendial no Estado de 

Minas Gerais – Média Anual. Fonte: Elaboração Própria 

 

Para a divisão do território foi escolhido o mapa de precipitação média anual como base 

para a divisão, pois, mesmo visualmente, este se mostrou mais heterogêneo. A sobreposição 

das delimitações das sub-regiões com os mapas de precipitação e evapotranspiração média, 

utilizados no dimensionamento, podem ser observados no Anexo A. 

Como grande parte das divisões políticas para o estado acompanha elementos geográficos, 

tais como elevações, divisores de águas e corpos d’água, foi possível utilizar estas linhas 

demarcatórias, para – satisfatoriamente – delimitar as áreas consideradas homogêneas para o 

estudo. 

Nos estados ou regiões onde esta característica não estiver presente, a exemplo de divisões 

administrativas que não sigam elementos do relevo, este tipo de conjunção poderá ser bastante 

difícil de ser feita, dificultando a identificação de áreas homogêneas. 

 

5.2 DIMENSIONAMENTO DO TEVAP  

 

Para identificar os extremos do regime agrometeorológicos foram planilhados e 

comparados as temperaturas e evapotranspirações mês a mês de forma que foi possível 
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identificar que janeiro é o mês mais chuvoso e junho é o mês com menor índice de 

evapotranspiração. No passo seguinte, esta informação, valores de precipitação e 

evapotranspiração média, foram subdivididas para cada sub-região, com base nos mapas 

sobrepostos, cujo resultado pode ser visto na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Precipitação e evapotranspiração média mensal (janeiro e junho) e anual para cada sub-região. Fonte: Elaboração 

Própria. 

1 280 120 20 90 1.450 1460
2 360 120 20 75 1.750 1278
3 360 135 15 90 1.650 1460
4 260 150 10 90 1.250 1460
5 260 135 10 90 1.250 1460
6 220 135 10 90 1.050 1642
7 180 150 30 90 1.050 1642
8 240 135 10 90 1.150 1460
9 280 120 10 75 1.350 1642
10 240 120 15 90 1.150 1460
11 320 120 20 90 1.450 1460
12 360 120 20 75 1.550 1095
13 340 120 50 60 1.650 1095
14 360 120 40 60 2.050 1095
15 320 120 20 60 1.450 1095
16 340 120 30 60 1.750 1095
17 260 120 20 75 1.350 1642
18 360 120 20 75 1.750 1642
19 280 135 20 90 1.450 1460
20 220 135 20 90 1.050 1460
21 200 135 30 90 1.250 1460
22 160 150 40 90 950 1642

Sub-
regiões

Janeiro Junho Anual
Precipitação 
Média (mm)

Evapotranspiração 
Média (mm/mês)

Precipitação 
Média (mm)

Evapotranspiração 
Média (mm/mês)

Precipitação 
Média (mm)

Evapotranspiração 
Média (mm/ano)

  

 

Com base nestes valores, assim como os demais parâmetros de dimensionamento citados 

na metodologia, foram calculados os valores de área superficial do necessário para o 

processamento dos efluentes para uma pessoa pelo TEvap, para cada sub-região. 

 

5.2.1 Cenário 1 – Médias anuais de precipitação e de evapotranspiração 

 

Obedecendo a metodologia proposta, foram calculados os valores de área para o cenário 

considerado de referência, valores médios de precipitação e de evapotranspiração, os resultados 

podem ser vistos na Tabela 3. 
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Tabela 3: Área superficial do TEvap por pessoa, para médias anuais. Fonte: Elaboração Própria. 

1 1.450 1460 2,4
2 1.750 1278 2,8
3 1.650 1460 2,4
4 1.250 1460 2,3
5 1.250 1460 2,3
6 1.050 1642 2,0
7 1.050 1642 2,0
8 1.150 1460 2,3
9 1.350 1642 2,1
10 1.150 1460 2,3
11 1.450 1460 2,4
12 1.550 1095 3,3
13 1.650 1095 3,3
14 2.050 1095 3,4
15 1.450 1095 3,2
16 1.750 1095 3,3
17 1.350 1642 2,1
18 1.750 1642 2,1
19 1.450 1460 2,4
20 1.050 1460 2,3
21 1.250 1460 2,3
22 950 1642 2,0

Sub-
regiões

Média Anual (mm/ano)

Precipitação Evapotranspiração

Área superficial do 
TEvap por pessoa 

(m²) 

  

 

5.2.2 Cenário 2 – Mês mais chuvoso 

 

Obedecendo a metodologia proposta, foram calculados os valores de área para o cenário 

de mês de maior precipitação, de forma a verificar esta condição crítica, os resultados podem 

ser vistos na Tabela 4. 
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Tabela 4: Área superficial do TEvap por pessoa, para janeiro. Fonte: Elaboração Própria. 

1 280 120 2,7
2 360 120 2,8
3 360 135 2,5
4 260 150 2,0
5 260 135 2,3
6 220 135 2,2
7 180 150 1,9
8 240 135 2,3
9 280 120 2,7
10 240 120 2,6
11 320 120 2,8
12 360 120 2,8
13 340 120 2,8
14 360 120 2,8
15 320 120 2,8
16 340 120 2,8
17 260 120 2,6
18 360 120 2,8
19 280 135 2,3
20 220 135 2,2
21 200 135 2,2
22 160 150 1,9

Sub-
regiões

Média de Janeiro (mm/mês)

Precipitação Evapotranspiração

Área superficial do 
TEvap por pessoa 

(m²) 

 

 

5.2.3 Cenário 3 – Menor evapotranspiração 

 

Obedecendo a metodologia proposta, foram calculados os valores de área para o cenário 

de mês de menor evapotranspiração, de forma a verificar esta condição crítica, os resultados 

podem ser vistos na Tabela 5. 
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Tabela 5: Área superficial do TEvap por pessoa, para junho. Fonte: Elaboração Própria. 

1 20 90 3,0
2 20 75 3,6
3 15 90 3,0
4 10 90 3,0
5 10 90 3,0
6 10 90 3,0
7 30 90 3,0
8 10 90 3,0
9 10 75 3,6
10 15 90 3,0
11 20 90 3,0
12 20 75 3,6
13 50 60 4,7
14 40 60 4,7
15 20 60 4,5
16 30 60 4,6
17 20 75 3,6
18 20 75 3,6
19 20 90 3,0
20 20 90 3,0
21 30 90 3,0
22 40 90 3,1

Sub-
regiões

Média de Junho (mm/mês)

Precipitação Evapotranspiração

Área superficial do 
TEvap por pessoa 

(m²) 

 

 

As observações feitas por muitos permacultores, como Bodens e Oliveira, indicam que 2m3 

comportam de duas a três pessoas que usam frequentemente o vaso sanitário (PIRES, 2012). 

Logo, para os cenários acima, realizados para atender uma pessoa, podemos usar a profundidade 

de 1m.  

Com relação à escolha das culturas a vegetarem o TEvap, a banana foi escolhida para o 

plantio por apresentar crescimento rápido, alta demanda por água e ótima adaptação no TEvap, 

como observado por Galbiati (2009). Além de Minas Gerais ser um dos principais estados 

produtores de banana do país, segundo a EMBRAPA (2013), podendo deduzir assim, que ela 

será bem aceita pelos usuários do sistema. 
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5.3 RECOMENDAÇÕES 

 

A Tabela 6 foi gerada a fim de facilitar a comparação dos 3 cenários de estudo. A partir 

dela, podemos observar que o cenário 3 (mês de junho) é o caso mais crítico, pois necessita de 

uma área superficial maior para o tratamento eficiente dos efluentes. Desse modo, é 

recomendado que o sistema seja então, dimensionado para esse mês, evitando assim, 

extravasamento.  

 

Tabela 6: Área superficial do TEvap para cada cenário. Fonte: Elaboração Própria. 

 

Sub-região Área superficial do TEvap (m2/pessoa) Dif. Maior menor 
Anual Janeiro Junho 

1 2,4 2,7 3,0 20% 
2 2,8 2,8 3,6 22% 
3 2,4 2,5 3,0 20% 
4 2,3 2 3,0 33% 
5 2,3 2,3 3,0 23% 
6 2,0 2,2 3,0 33% 
7 2,0 1,9 3,0 37% 
8 2,3 2,3 3,0 23% 
9 2,1 2,7 3,6 42% 
10 2,3 2,6 3,0 23% 
11 2,4 2,8 3,0 20% 
12 3,3 2,8 3,6 22% 
13 3,3 2,8 4,7 40% 
14 3,4 2,8 4,7 40% 
15 3,2 2,8 4,5 38% 
16 3,3 2,8 4,6 39% 
17 2,1 2,6 3,6 42% 
18 2,1 2,8 3,6 42% 
19 2,4 2,3 3,0 23% 
20 2,3 2,2 3,0 27% 
21 2,3 2,2 3,0 27% 
22 2,0 1,9 3,1 39% 

 

Com base na comparação entre os valores, fica claro que a condição mais restritiva é a do 

Cenário 3 – Menor Evapotranspiração, onde foram observados valores até 42% maiores do que 

para os outros cenários. 
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Fica também claro que o Cenário 1 – Uso de valores médios anuais, claramente subestimou 

a área necessária, demonstrando que é um grande risco basear os cálculos da área do TEvap em 

valores médios, desconsiderando as condições extremas da agrometeorologia. 

Ainda com base nos valores encontrados, foi possível identificar agrupamentos de sub-

regiões com o mesmo comportamento agrometeorológico, e que levaram aos mesmos valores 

de área do TEvap por habitante. Desta forma, considerando que a família mineira costuma ter 

até 6 componentes, de acordo com o censo do IBGE de 2010, o dimensionamento foi realizado 

para cada tipo de família, conforme a Tabela 7 abaixo. 

 

Tabela 7: Área superficial do TEvap, por número de componentes das famílias rurais, para cada sub-região (junho). Fonte: 

Elaboração Própria 

Sub-região Área superficial do TEvap em função do número de indivíduos na família (m2) 
1 2 3 4 5 6 

1 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 
3 

3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
19 
20 
21 
2 

3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6 
12 
17 
18 
13 

4,7 9,4 14,1 18,8 23,5 28,2 
14 
15 4,5 9,0 13,5 18,0 22,5 27,0 
16 4,6 9,2 13,8 18,4 23,0 27,6 
22 3,1 6,2 9,3 12,4 15,5 18,6 

 

Como se recomenda que o volume do tanque seja de 2m3 para até 3 pessoas, deduzimos 

que 4 m3 sejam suficientes para atender até 6 pessoas, sendo assim, a profundidade pode ser de 

1m para todos os casos. Contudo, caso algum terreno possua limitações quanto à área 
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superficial, recomenda-se que aumente a profundidade e diminua a área superficial na mesma 

proporção, buscando sempre atender o volume de tanque exigido. 

 
Figura 8: Regiões homogêneas com seus respectivos valores de área superficial do TEvap (m2/pessoa). Fonte: Elaboração 

Própria 

 

Outras recomendações quanto à construção do sistema e os materiais utilizados podem ser 

vistos a seguir: 

 O fundo do tanque deve ser nivelado, a fim de se evitar o acúmulo de lodo em uma só 

região, distribuindo, assim, o efluente igualmente pelo sistema (PIRES, 2012). Por ser um 

sistema fechado, o fundo deve ser revestido com a técnica de ferrocimento com argamassa com 

traço de 3 partes de areia lavada por 1 parte de cimento (COSTA, 2014); 

 Para as paredes também será utilizada a técnica do ferrocimento, por ter um custo menor 

devido à boa disponibilidade de materiais no local da construção. A técnica consiste no 

lançamento de argamassa com traço de 3 partes de areia lavada por 1 parte de cimento, aplicada 

com 2,5 cm, seguida de colocação de tela metálica (tela de galinheiro), com subseqüente 

aplicação de outra camada de argamassa (COSTA, 2014); 

 Deve-se construir um beiral de aproximadamente 15 cm acima do nível do terreno, a 

fim de se evitar enxurrada e entrada de grandes volumes por cima do tanque, o que deve ser 

controlado com a disposição de palhas sobre o sistema, agindo como interceptador (COSTA, 

2014); 
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 Instalação de tubulação hidráulica do vaso sanitário até o TEvap, obedecendo à 

declividade mínima segundo a norma NBR 8160, que é de 1%. A tubulação deve ser de 100 

mm em PVC. A fim de se evitar transbordamento, deve-se instalar um tubo de 50mm 

(extravasor) na extremidade oposta a tubulação de entrada, com uma diferença de nível de 10cm 

da mesma (PIRES, 2012); 

 A câmara receptora deve ser montada com pneus, que devem estar disposto 

longitudinalmente no fundo do tanque. A tubulação de entrada deve ser direcionada para dentro 

do pneu (COSTA, 2014); 

 Preenchimento do tanque com as camadas filtrantes recomendadas em projeto (material 

cerâmico, pedra, brita, areia e solo). Juntamente ao preenchimento do tanque é recomendada a 

instalação de tubo de inspeção com o intuito de proceder com manutenção da qualidade do 

efluente dentro do tanque (COSTA, 2014). 
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6 CONCLUSÃO 
 

Com este trabalho concluímos que é possível fazer um macro zoneamento para o uso do 

TEvap como instrumento de política pública. 

Este zoneamento deve utilizar as divisões geopolíticas do território, em especial no caso 

em que estas acompanhem divisores de água e elementos de relevo, que costumam ser 

associados com mudanças no microclima e condições de agrometeorologia. 

Para o caso de Minas Gerais, iniciou-se com 22 regiões, mas foi possível homogeneizar os 

dados para 7 regiões, de forma que sim, o uso do TEvap, pode ser homogeneizado em diferentes 

regiões facilitando assim sua disseminação – com uso de cartilhas mais abrangentes e/ou 

determinação de regiões de maior interesse em primeiramente difundir a tecnologia. 
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8 ANEXO A - MAPAS DE PLUVIOMETRIA E 
EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

Abaixo os mapas de referência utilizados no trabalho, extraídos de: 

EMBRAPA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Boletim de 
pesquisa e desenvolvimento 30. Índices pluviométricos em Minas Gerais. 2010. Sete 
Lagoas, MG: Embrapa Milho e Sorgo, 2010. 90p. Disponível em: 
<ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/28678/1/Bol-30.pdf>. Acesso em: 16 de maio 
de 2016. 

EMBRAPA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Documentos 
131. Mapas decendiais da evapotranspiração de referência (ETo) para Minas Gerais. 
2011. Sete Lagoas, MG: Embrapa Milho e Sorgo, 2011. 61p. Disponível em: 
<ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/59493/1/Doc-131-1.pdf>. Acesso em: 16 de maio 
de 2016. 

 

 
Precipitação Média em Janeiro no Estado de Minas Gerais. Fonte: EMBRAPA, 2010. 
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Evapotranspiração Média em Janeiro no Estado de Minas Gerais. Fonte: EMBRAPA, 2011. 

 

 
Precipitação Média em Junho no Estado de Minas Gerais. Fonte: EMBRAPA, 2010. 
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Evapotranspiração Média em Junho no Estado de Minas Gerais. Fonte: EMBRAPA, 2011. 

 

 
Precipitação Média Anual no Estado de Minas Gerais. Fonte: EMBRAPA, 2010. 
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Evapotranspiração Média Anual no Estado de Minas Gerais. Fonte: EMBRAPA, 2011. 

 

E os mapas com as linhas de sobre posição das sub-regiões a serem dimensionadas. 

 

 
Limites das Áreas de Dimensionamento sobre o Mapa de Precipitação Média em Janeiro no Estado de Minas Gerais. 
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Limites das Áreas de Dimensionamento sobre o Mapa de Evapotranspiração de Referência Decendial no Estado de Minas 

Gerais - Janeiro. 

 

 
Limites das Áreas de Dimensionamento sobre o Mapa de Precipitação Média em Junho no Estado de Minas Gerais. 
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Limites das Áreas de Dimensionamento sobre o Mapa de Evapotranspiração de Referência Decendial no Estado de Minas 

Gerais - Junho. 

 

 
Limites das Áreas de Dimensionamento sobre o Mapa de Precipitação Média Anual no Estado de Minas Gerais. 
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 Limites das Áreas de Dimensionamento sobre o Mapa de Evapotranspiração de Referência Decendial no Estado de Minas 

Gerais – Média Anual. 

 

 

 


