
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Escola de Engenharia de São Carlos 

Engenharia Ambiental  

 

 

 

 

Estudo de tecnologias sociais visando o tratamento do esgoto 

doméstico de unidade unifamiliar – Assentamento Nova São 

Carlos – São Carlos/SP 

 

 

 

 

 

Aluna: Aline Pacheco Costa 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Antonio Daniel 

 

Monografia apresentada ao curso de graduação 

em Engenharia Ambiental da Escola de 

Engenharia de São Carlos da Universidade de São 

Paulo. 

 

                                    São Carlos, SP 

                                                                  2014 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Agradecimentos 

 Gostaria de agradecer ao pessoal do Canteiro escola e aos assentados, por terem 

possibilitado e colaborado com essa pesquisa. 

Ao GEISA, por ter fomentado esse trabalho e ter trazido a discussão de tecnologias de 

saneamento para a área rural para os estudantes de Engenharia Ambiental da EESC. 

Ao Jaca pelas dicas, esclarecimentos e orientações que foram essenciais para esse 

estudo.  

Ao professor Luiz Antonio Daniel, por orientar este trabalho. E ao professor Evaldo 

por ter colaborado comigo e com o GEISA na discussão das tecnologias. 

Ao pessoal do LHC - Laboratório de Hidráulica Computacional, por de alguma 

maneira terem me ajudado, principalmente a Nati. 

A EMBRAPA Instrumentação, ao Coletivo Universidade Popular da UNICAMP e ao 

PUPA Permacultura, pelas oficinas de saneamento rural em que pude participar e aprender 

mais sobre as tecnologias de saneamento para a área rural. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

A carência de saneamento básico em algumas regiões do Brasil ainda é um problema 

para muitas famílias. A falta de tratamento de esgoto pode causar problemas ambientais, tais 

como a poluição dos mananciais e a disseminação de doenças por veiculação hídrica. Na área 

rural, em índices porcentuais, é percebido uma situação de maior defasagem, com apenas 4% 

das pessoas são atendidas por coleta esgoto (IBGE). Neste contexto, esse trabalho de 

conclusão de curso teve como objetivo principal estudar tecnologias de saneamento para um 

tratamento unifamiliar rural de uma família do Assentamento Nova São Carlos – SP. 

Primeiramente, analisou-se a questão do saneamento rural no município de São Carlos-SP, 

através das políticas municipais relacionadas ao saneamento, a fim de observar o 

direcionamento atual das políticas em relação às áreas rurais e tentar entender se o baixo 

índice de tratamento de efluente doméstico adequado nessas áreas é em consequência da falta 

de políticas públicas ou por falta de tecnologias eficientes e de baixo custo. Em seguida, 

analisou-se algumas tecnologias sociais (de baixo custo, fácil operação e manutenção), que 

foram avaliadas através de revisão bibliográfica e visitas de campo. A partir deste estudo e de 

um diagnóstico realizado na área do assentamento, foi escolhida a tecnologia que se mostrou 

mais adequada para a família em questão e os gastos estimados para a construção dos sistemas 

escolhidos. A partir da análise realizada neste estudo, é possível perceber que as políticas 

municipais estudadas não apresentam planos e programas para melhorar o saneamento rural, e 

que ações nesse sentido ocorrem isoladamente por iniciativa de algumas empresas e também 

por coletivos que praticam permacultura. Em relação às tecnologias, notou-se que existem 

várias alternativas de construção relativamente simples, de fácil operação e manutenção, 

sendo os custos e as eficiências variáveis. Para finalizar, através de critérios estabelecidos 

durante a revisão bibliográfica e o diagnóstico da família rural em estudo, optou-se por 

utilizar o Jardim Filtrante para tratar as águas cinzas, e o Tanque de Evapotranspiração para 

tratar as águas negras da família em questão, com os respectivos cálculos de verificação do 

dimensionamento indicado pela literatura, estimando os custos para viabilizar sua construção.  

Palavras chaves: Saneamento rural, água residuária, tanque de evapotranspiração, jardim 

filtrante. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Deficiency of sanitation in some regions of Brazil is still a problem for many families. 

The lack of wastewater treatment can cause environmental problems such as pollution of 

water sources and the spread of waterborne diseases. In the rural area, in percentage ratios is 

perceived that the greater lag situation, with only 4% of people with wastewater collection 

(IBGE). In this context, this work has as main objective to study sanitation technologies for 

rural detached treatment of a family living in Assentamento Nova São Carlos - SP. First, was 

analyzed the issue of rural sanitation in São Carlos-SP, through town policies related to 

sanitation, in order to observe the current direction of policy in relation to rural areas and try 

to understand whether the low rate of treatment wastewater suitable in these areas is a result 

of the lack of public policies or lack of efficient and low cost alternatives of treatment. Then 

was studied some social technologies (low cost, easy operation and maintenance) and they 

were evaluated through literature reviews and field visits. From this study and a diagnosis of 

the area of study, was chosen the technology that was more suitable for the family in question 

and the estimated construction costs of the chosen systems. From the analysis performed in 

this study, you can see that the studied town policies have no plans and programs to improve 

rural sanitation and that accordingly actions occur singly at the initiative of some companies 

and also by collectives who practice permaculture. Regarding the technologies, it was noted 

that there are several alternatives relatively simple construction and easy operation and 

maintenance, and the costs and variable efficiencies. Finally, using criteria established during 

the literature review and the diagnosis of the rural family in the study, was chosen the Garden 

Filtering to treat greywater, and the Tank of Evapotranspiration to treat blackwater of the 

family in question, with their calculations check the sizing from the literature, and estimating 

costs to enable its construction. 

Key words: rural sanitation, wastewater, tank of evapotranspiration, garden filtering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº. 11.445, de 5 de janeiro de 

2007) tem como meta a universalização do saneamento básico, incluindo serviços de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e dos resíduos sólidos. Essa política 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, que, em São Carlos, resultou na 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento de 2012.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), 39% da população 

brasileira não possui rede coletora de esgoto. Para a rede de esgoto atingir as áreas afastadas, 

como as rurais, o custo é alto e o interesse é pouco, por isso essas áreas são as que se 

encontram em situação de maior defasagem em termos porcentuais. Cerca de 96% dos 

29.829.995 brasileiros que habitam a área rural não possuem coleta de esgoto (IBGE, 2010).  

Essa situação é agravada pelo fato de 38% das pessoas não possuírem sanitários em suas 

residências e cerca de 50% fazerem uso de fossas negras (BRASIL, 2003).   

A maioria dos problemas sanitários que afetam a população mundial está diretamente 

relacionada ao meio ambiente. Um exemplo é a diarreia. Entre as causas dessa doença, 

destacam-se as condições inadequadas de saneamento (FUNASA, 2006).  

Estima-se que são investidos anualmente em todo o mundo, para construir e 

modernizar os sistemas de rede de esgoto, aproximadamente US$30 bilhões e que até o ano 

de 2025 estes sistemas irão custar anualmente em torno de US$75 bilhões, excluindo os 

custos de manutenção (ALMEIDA et al., 2010). Além disso, são produzidos 

aproximadamente 50L de fezes e 500L de urina por ano por pessoa. Um banheiro de descarga 

a base de água convencional utiliza 15.000 L de água potável por pessoa por ano. Com base 

nisto, estima-se que 20 a 40% do consumo de água em cidades que utilizam o sistema 

centralizado de esgoto seja devido à água do vaso sanitário e do chuveiro (GARDNER, 1997 

citado por ALVES, 2009), o que faz do sistema centralizado algo insustentável para lugares 

onde a água já é considerada um recurso escasso. 

As comunidades rurais e tradicionais são aquelas menos atendidas pelos sistemas 

convencionais de saneamento. Sabendo que estes locais apresentam uma diversidade cultural 
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e costumes diferenciados, faz-se necessário o estudo de tecnologias sociais que respeitem a 

tradição da população em questão.  

O presente trabalho teve o intuito de planejar uma unidade sanitária adequada para 

uma família rural buscando baixo custo para a construção, operação e manutenção, sendo 

desejável ainda uma manutenção simplificada do sistema. E como objetivos secundários, 

foram avaliados aspectos vinculados ao reaproveitamento dos dejetos humanos (como 

composto orgânico na agricultura), à reutilização das águas cinzas e, principalmente, à 

manutenção da qualidade hídrica, evitando a contaminação dos mananciais próximos. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho foi escolher e dimensionar o sistema de efluente doméstico 

mais adequado para uma unidade unifamiliar rural em São Carlos (SP).  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Esse estudo também apresentou os seguintes objetivos específicos:  

 Entender como a questão do saneamento básico das áreas rurais de São Carlos é 

abordada na legislação municipal; 

 Realizar uma revisão bibliográfica das tecnologias de tratamento de efluentes 

domésticos produzidos na área rural;  

 Fornecer subsídio teórico para implementação do tratamento no lote em estudo;  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Legislação Municipal 

 

3.1.1 Plano Diretor Municipal de São Carlos 

 

O território do município de São Carlos está localizado em duas Bacias Hidrográficas: 

a sede está na Bacia do Tietê - Jacaré, UGRHI 13, enquanto os Distritos de Água Vermelha e 

Santa Eudóxia estão localizados na Bacia do Mogi Guaçu, UGRHI 9 (PMSSanca, 2012).  

O Plano Diretor Municipal de São Carlos, de outubro de 2005, delimitou as 

microbacias do município de São Carlos e posteriormente as microbacias da área urbana. 

Foram traçadas seis microbacias, na parte do território correspondente à UGRHI 09 - Mogi- 

Guaçu , quais sejam: das Araras, Mogi-Guaçu, das Guarirobas, das Cabaceiras, do Quilombo 

e do Pântano. Na área pertencente à UGRHI 13 - Tietê-Jacaré localizam-se as microbacias do 

Monjolinho e do Feijão. 

Segundo o diagnóstico realizado na ocasião da elaboração do Plano Diretor de São 

Carlos de 2005 as principais microbacias do município eram: 

• Bacia hidrográfica do Monjolinho: o córrego do monjolinho recebe todo o esgoto da 

cidade, cujo tratamento iniciou-se recentemente, e trata-se também de importante manancial 

de abastecimento (captação do Espraiado); 

• Bacia hidrográfica do Feijão: situada na Área de Proteção Ambiental (APA) 

Corumbataí; também contribui para o abastecimento de água de São Carlos. Trata-se de área 

de recarga do Aquífero Guarani; 

• Bacia hidrográfica do Quilombo: nesta bacia é que no passado se estabeleceram 

grandes propriedades do Ciclo Cafeeiro. Atualmente, o Vale do Quilombo é considerado o 

grande vetor de potencial turístico histórico-ecológico no município. 

O Plano Diretor de São Carlos divide o território do município em Macrozonas, Zonas 

e Áreas de Especial Interesse. As macrozonas são a Macrozona Urbana e Macrozona de Uso 
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Multifuncional Rural, sendo sua divisão e subdivisão colocada pelos seguintes artigos dessa 

Lei: 

Art. 22. A Macrozona Urbana é composta por áreas dotadas de infraestruturas, 

serviços e equipamentos públicos e comunitários, apresentando maior densidade 

construtiva e populacional que requerem uma qualificação urbanística e em 

condições de atrair investimentos imobiliários privados. 

§ 1º A Macrozona Urbana é subdividida em: 

I - Zona de Ocupação Induzida – Zona 1; 

II - Zona de Ocupação Condicionada - Zona 2; 

III - Zona de Recuperação e Ocupação Controlada - Zona 3 (3ª e 3B). 

Art. 23. A Macrozona de Uso Multifuncional Rural é composta por áreas de uso 

agrícola, extrativista ou pecuário, com áreas significativas de vegetação natural, 

condições de permeabilidade próximas aos índices naturais, por áreas de preservação 

ambiental formada por reservas florestais, parques e reservas biológicas, bem como 

por áreas de usos não agrícolas, como chácaras de recreio, lazer, turismo, fazendas 

históricas, indústrias e sedes de distritos. 

§ 1º A Macrozona de Uso Multifuncional Rural subdivide-se em: 

I - Zona de Regulação e Ocupação Controlada - Zona 4 (4A e 4B); 

II - Zona de Proteção e Ocupação Restrita - Zona 5 (5A e 5B); 

III - Zona de Produção Agrícola Familiar - Zona 6; 

IV - Zona de Uso Predominantemente Agrícola - Zona 7. 

§ 2º Ficam enquadradas na Macrozona de Uso Multifuncional Rural os perímetros 

delimitados no Anexo n° 04 desta Lei. 
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Figura 1 - Zoneamento do município de São Carlos segundo a Plano Diretor do Município 

Fonte: Plano Diretor do Município de São Carlos (2010) 
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O Plano Diretor traz informações sobre a localização das APPs (áreas de preservação 

permanente), bem como as demais áreas de proteção: as áreas de proteção invadidas e a Área 

de Proteção Ambiental – APA Corumbataí, conforme apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Área de Proteção Ambiental Corumbataí 

Fonte: Adaptada do Plano Diretor do Município de São Carlos (2010) 
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3.1.2 Plano Municipal de Saneamento de São Carlos 

 

O Plano Municipal de Saneamento de São Carlos, de março de 2012, é um 

instrumento para atingir os objetivos da Lei Nacional de Saneamento de 5 de janeiro de 2007, 

sendo que o principal objetivo seria a universalização do Saneamento Básico. A Lei explicita 

o que deve estar presente nos Planos Municipais de Saneamento, tais como: diagnóstico da 

situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores 

sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das 

deficiências detectadas; objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a 

universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 

com os demais planos setoriais; entre outros. 

No Plano Municipal de Saneamento de São Carlos consta a caracterização geral do 

município de São Carlos, o diagnóstico do saneamento básico (de abastecimento de água para 

todos, coleta e tratamento de esgoto e dos resíduos sólidos). No entanto, a zona rural do 

município não é abordada em seu diagnóstico e, consequentemente, também não apresenta tal 

questão nos seus programas e metas. 

Ao abordar as fontes de poluição, o Plano coloca que: “A contaminação das águas 

superficiais ocorre de forma direta, por meio de lançamentos de resíduos em cabeceiras ou 

vales de drenagens, ou também, pelo despejo de efluentes oriundos da decomposição dos 

resíduos (chorume) e percolação de águas pluviais. Nas águas subterrâneas, a contaminação 

ocorre de maneira indireta, por meio da infiltração e/ou percolação de chorume no subsolo, 

resultante, em grande parte, da disposição imprópria dos resíduos domiciliares. A CETESB 

faz anualmente um controle das áreas contaminadas nos municípios do Estado de São Paulo. 

No levantamento de 2010, em São Carlos, encontraram-se contaminações de 15 postos de 

combustíveis, 1 lixão, 1 aterro sanitário, 1 aterro de resíduos da construção civil e 1 

indústria.”. 

O Plano coloca também que a qualidade das águas superficiais é influenciada pelas 

condições de saneamento básico existente no município e, no Quadro 1, apresenta a 

porcentagem de coleta e de tratamento do esgoto sanitário considerando a população urbana 

no município de São Carlos.  

Quadro 1 - Dados do Saneamento de São Carlos 
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Município Concessão 

População IBGE 

2009 
Atendimento (%) 

Eficiência 

(%) 

Carga Poluidora 

(kg DBO/dia) ICT

EM 

Corpo 

Receptor Pop. 

Total 

Pop. 

Urbana 
Coleta Tratam. Potenc Reman 

São Carlos SAAE 221.936 213.070 100 85 64 11.506 5.272 6,3 
Rio 

Monjolinho 

 

Fonte: PMSSanca (2012)  

Portanto, em relação ao serviço de esgotamento sanitário, o Plano Municipal de 

Saneamento de São Carlos apresenta a formulação dos seus objetivos e metas considerando 

universalizar o acesso ao sistema de esgotamento sanitário apenas para os domicílios 

particulares urbanos, não citando a área rural. 

 

3.2 Definições  

3.2.1 Águas Cinzas 

 

As águas cinzas são aquelas provenientes dos lavatórios, chuveiros, tanques e 

máquinas de lavar roupa e louça. Essas águas contêm componentes decorrentes do uso de 

sabão ou de outros produtos para lavagem do corpo, de roupas ou de limpeza geral. Os 

estudos realizados no Brasil e no exterior indicam que as águas cinzas contêm elevados teores 

de matéria orgânica, de sulfatos, além de turbidez e de moderada contaminação fecal 

(GONÇALVES, 2006). 

 

As características das águas cinzas relevantes para o dimensionamento de um sistema 

de tratamento, para a aplicação na agricultura, são principalmente DBO5 e vazão. ALMEIDA 

et al. (2010) analisaram essas características em vários trabalhos e apresentaram um quadro 

comparando para as características qualitativas observadas (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Características qualitativas das águas cinza. 

Parâmetro Unidade Valor ou faixa Referência 

 

 

DBO5 

 

 

mg/L 

40 – 291 LINDSTROM, 2000 

apud ERCOLE, 2003 

16,7 – 286,9 ZABROCKI, 2005 

apud PETERS et 

al,2006 

571 BAZZARELLA, 2005 

    

 

Nitrogênio total 

 

mg/L 

2 – 11,3 LINDSTROM, 2000 

apud ERCOLE, 2003 

0,6 – 74 ERIKSSON et al., 

2002 

2,1 – 31,5 JEPPERSEN e 

SOLLEY, 1994 

 

 

Fósforo total 

 

 

mg/L 

0,51 – 38,4 ZABROCKI, 2005 

apud PETERS et al, 

2006 

0,6 – 27,3 JEPPERSEN e 

SOLLEY, 1994 

5,9 MAGRI, 2007 

7,65 – 88,9 GONÇALVES, 2006 

Sólidos Suspensos mg/L 20 – 160 LINDSTROM, 2000 

apud ERCOLE, 2003 

Coliformes totais NMP/100 mL 102 – 254 LINDSTROM, 2000 

apud ERCOLE, 2003 

1,2 MAGRI, 2007 

Turbidez UT 20 – 140 LINDSTROM, 2000 

apud ERCOLE, 2003 
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Fonte: Modificado de ALMEIDA et al. (2010) 

 

3.2.2 Águas Negras 

 

De acordo com Galbiati apud Otterpohl (2001), águas negras são as águas residuárias 

provenientes dos vasos sanitários, contendo basicamente fezes, urina e papel higiênico ou 

proveniente de dispositivos separadores de fezes e urina, tendo em sua composição grandes 

quantidades de matéria fecal e papel higiênico. Alguns autores consideram como água negra 

também a água residuária de cozinhas, devido às elevadas concentrações de matéria orgânica 

e de óleos e gorduras nelas presentes (Galbiati apud Rebouças et al., 2007). Apesar de conter 

a maior parte dos patógenos e dos nutrientes encontrados no esgoto doméstico, o volume de 

águas negras é bem menor do que o volume de água cinza produzido (Galbiati apud 

Otterpohl, 2002). 

3.3 Normatização  

 

3.3.1 NBR 7229 – Projeto, Construção e operação de sistemas de tanques sépticos 

 

Esta Norma apresenta diretrizes para as condições exigíveis em projeto, construção e 

operação de sistemas de tanques sépticos, incluindo tratamento e disposição de efluentes e 

lodo sedimentado (NBR 7229, 1993). 

O sistema de tanque séptico é indicado para área desprovida de rede pública coletora 

de esgoto, como é o caso de comunidades rurais.  
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5 Condições específicas 

 

5.1 Distâncias mínimas 

 

Os tanques sépticos devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas: 

a) 1,50 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal 

predial de água; 

b) 3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água; 

c) 15,0 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza. 

Nota: As distâncias mínimas são computadas a partir da face externa mais próxima 

aos elementos considerados. 

... 

 

5.7 Dimensionamento do tanque séptico 

 

O volume útil total do tanque séptico deve ser calculado 

pela fórmula: 

V = 1000 + N (CT + K Lf) 

V : volume útil, em litros 

N : número de pessoas ou unidades de contribuição 

C : contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (ver 

Quadro 3) 

T = período de detenção, em dias (ver Quadro 4) 

K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de 

acumulação de lodo fresco (ver Quadro 5) 

Lf = contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia 

(Quadro 3). 
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Quadro 3 – Contribuição diária de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio e de ocupante  

 

 

Fonte: NBR 7229 (1993) 

Quadro 4 - Período de detenção dos despejos, por faixa de contribuição diária 

 

Contribuição 

diária (L) 

Tempo de detenção 

Dias Horas 

Até 1500 1,00 24 

De 1501 a 3000 0,92 22 

De 3001 a 4500 0,83 20 

De 4501 e 6000 0,75 18 

De 6001 a 7500 0,67 16 

De 7501 a 9000  0,58 14 

Mais que 9000 0,50 12 

 

                               Fonte: NBR 7229 (1993) 
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Quadro 5 – Taxa de acumulação total de lodo (K), em dias, por intervalo entre limpezas e temperatura do 

mês mais frio 

 

Intervalo 

entre 

limpezas 

(anos) 

Valores de K por faixa de 

temperatura ambiente (t), em °C 

 

1 

2 

3 

4 

5 

t ≤10 

94 

134 

174 

214 

254 

10≤ t ≤ 20 

65 

105 

145 

185 

225 

t > 20 

57 

97 

137 

177 

217 

 

Fonte: NBR 7229 (1993) 

 

Esse sistema de tanque séptico sugerido pela Norma necessita de um tratamento 

complementar para seu efluente, e gera-se lodo, que também precisaria de uma destinação, 

como mostra a Figura 3.  

 

Figura 3 - Sistema de tanque séptico - Esquema geral 

Fonte: NBR 7229 (1993) 
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 O sistema de tanque séptico colocado pela Norma não prevê reutilização do efluente 

do tanque. 

 

3.4 Tecnologias de tratamento de esgoto doméstico aplicáveis a áreas rurais 

 

3.4.1 Banheiro Seco 

 

O banheiro seco é uma tecnologia já consagrada em diversos países e, basicamente, 

utiliza processos para tratar e sanitarizar os dejetos humanos que reduzem consideravelmente, 

ou totalmente, o uso de água para o transporte, armazenamento e tratamento destes resíduos 

(ALVES, 2009). Em outras palavras, estes projetos estão relacionados a dois princípios 

básicos do tratamento dos resíduos: (1) lidar com o problema o mais próximo possível da 

fonte e (2) evitar efluentes diluídos, isto é, em um lugar onde seja possível manter o material 

nitrogenado em uma forma suficientemente sólida ou concentrada para ser subseqüentemente 

utilizado em alguma atividade humana apropriada, como a agricultura (DAVISON et al., 2006 

apud ALVES, 2009). 

Segundo a FUNASA (2006), a instalação deste tipo de banheiro deve se dar em 

lugares livres de enchentes e acessíveis aos usuários, distante de poços e nascentes e em cota 

inferior a esses mananciais, a fim de evitar a contaminação dos mesmos (Figura 4). Como o 

resíduo é enterrado, é importante, anteriormente à construção, avaliar a estrutura do solo, 

assim como realizar um estudo do nível do lençol freático, devendo-se evitar regiões de solos 

arenosos ou rochosos e lençol freático de nível elevado. 
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Figura 4 - Localização do banheiro seco na propriedade 

    Fonte: ALMEIDA et al., 2010 

3.4.1.1 Construção do sistema 

 

  Segundo ALMEIDA et al. (2010), o modelo mais simples de banheiro seco é 

chamado de “Latrina ou Privada com Fossa Seca”. Nesse sistema a excreta cai diretamente 

em um poço escavado (Figura 5). Os resíduos sólidos ficam retidos no poço e vão, aos 

poucos, preenchendo o mesmo. As fezes retidas no interior se decompõem ao longo do tempo 

segundo o processo de digestão anaeróbia (FUNASA, 2006). É importante lembrar que o 

nível dos resíduos não deve ultrapassar 2 metros acima do fundo do poço, de forma a evitar o 

desenvolvimento indesejado de insetos.  

Deve-se assegurar, ainda, uma ventilação adequada no interior do banheiro 

acompanhada de uma eficiente insolação (ALMEIDA et al., 2010 apud KARPE, 1980). Um 

modelo de latrina com ventilação é mostrado na Figura 6, incluindo suas dimensões, em vista 

em corte lateral. 
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Figura 5 - Modelos de latrina com fossa seca  

Fonte: ALMEIDA et al.,apud KARPE (1980) 
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Figura 6 - Latrina com ventilação 

Fonte: JORDÃO & PESSÔA (2004) 

 

 

3.4.2 Círculo de Bananeiras  

 

Essa técnica originou-se da observação dos efeitos dos fortes ventos sobre a cultura 

dos cocos. Em uma clareira os coqueiros caídos davam origem a círculos de coqueiros que 

nasciam, desenvolviam-se e produziam melhor do que quando sós. O padrão 

natural observado foi que no centro do círculo se depositavam folhas, ramos, frutos, etc, que 

retinham a umidade e concentravam nutrientes, beneficiando a cultura dos coqueiros. Dessa 

observação, passou-se em seguida às experiências com outras culturas, como a da banana 

(Setelombas, 2006). 

http://www.setelombas.com.br/2006/03/19/a-linguagem-dos-padroes/
http://www.setelombas.com.br/2006/03/19/a-linguagem-dos-padroes/
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O círculo de bananeiras é uma tecnologia simples e de baixo custo. O sistema consiste 

em construir uma vala de tamanho variado, no interior da qual se dispõem pedaços de 

madeiras, tronco de árvore e folha seca, e ao redor plantam-se as bananeiras e outras plantas 

que consomem significativa quantidade de água. É basicamente um sistema de infiltração 

subsuperficial, e é usado apenas para água cinza (Figura 7). 

 

Figura 7 - Esquema círculo de bananeiras 

Fonte: Setelombas (2006) 

 

3.4.2.1 Etapas construtivas do sistema 

 

Na construção deste sistema deve-se, se necessário, construir uma caixa de remoção de 

gordura, para não sobrecarregar o sistema ou obstruir as tubulações. Após essa etapa, dirige-

se o encanamento até uma vala. Essa vala deve ser preenchida por pedras (brita, se disponível 

no local) e matéria orgânica, galhos médios etc. Esse será o material de suporte para os micro-

organismos decompositores que formarão o biofilme.  

Deve-se cobrir com folhas e palhas essa vala e nas bordas deve-se deixar um 

amontoado de terra, é lá que serão plantadas as mudas de bananeira.  
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No caso de uma oficina realizada no Assentamento Elisabeth Teixeira, pelo grupo 

Coletivo Universidade Popular, da UNICAMP e pelo PUPA Permacultura, construiu-se um 

círculo de bananeiras com as etapas da construção conforme mostrado na Figura 8: foi 

escavada uma vala de dimensões de 1 metro de diâmetro por 70 cm de profundidade (1), em 

seguida plantadas 6 mudas de bananeira nas laterais da vala e então dentro dela foram 

colocados pedaços de madeira, galhos de árvore e folhas secas (2), e para finalizar cobriu-se 

todo o sistema com folhas secas e palha (3). Esse sistema não tem saída de efluente tratado. 

 

Figura 8 - Algumas etapas da construção do círculo de bananeiras 

Fonte: Aline Costa (05/07/2014) 

 

3.4.3 Tanque de Evapotranspiração 

 

O tanque de evapotranspiração (TEvap) é uma tecnologia proposta por permacultores 

para tratamento e reúso de águas negras. Consiste em um sistema plantado, no qual os 

nutrientes do esgoto se incorporam à biomassa da planta e a água é eliminada por 

evapotranspiração. 

O funcionamento do TEvap pode ser assim descrito (Galbiati, 2009 apud Mandai, 

2006; Pamplona & Venturi, 2004): o efluente entra pela câmara de recepção, localizada na 

parte inferior do tanque, permeando, em seguida, as camadas de material cerâmico e pedras. 

Na câmara de recepção e na camada de material cerâmico, ocorre a digestão anaeróbia do 

efluente. A camada de material cerâmico poroso é naturalmente colonizada por bactérias que 
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complementam a digestão. Com o aumento do volume de esgoto no tanque, o conteúdo 

preenche também as camadas superiores, de brita e areia, até atingir a camada de solo acima, 

através da qual se move por ascensão capilar até a superfície, de onde evapora. Durante esse 

trajeto, o afluente é mineralizado e filtrado, através de processos aeróbios de decomposição 

microbiana.  

As raízes das plantas localizadas nas camadas superiores se desenvolvem em busca de 

água e dos nutrientes disponibilizados pela decomposição da matéria orgânica. Por meio da 

evapotranspiração, a água é eliminada do sistema, enquanto que os nutrientes presentes são 

removidos pela incorporação à biomassa das plantas. A manutenção do sistema consiste na 

colheita de frutos, retirada do excesso de mudas, podas e retirada de partes secas das plantas. 

Os principais processos físicos, químicos e biológicos envolvidos no funcionamento do 

TEvap são precipitação e sedimentação de sólidos, degradação microbiana anaeróbia, 

decomposição aeróbia, movimentação da água por capilaridade e absorção de água e 

nutrientes pelas plantas. Esse sistema diminui a necessidade de pós-tratamento do efluente, 

pois é dimensionado para que o efluente seja totalmente absorvido pelas plantas, em 

condições normais de dimensionamento. No caso de sobrecarga, o efluente final, já 

parcialmente mineralizado, pode ser encaminhado para um sistema de infiltração, como vala 

de infiltração e os círculos de bananeiras (PAULO e BERNARDES, 2009). 

Não existe nenhuma norma sobre as dimensões do tanque de evapotranspiração, pois 

ainda são poucos estudos técnico-científicos sobre este tipo de tecnologia de saneamento 

ecológico. No entanto, as observações feitas por muitos permacultores que possuem esse tipo 

sistema há alguns anos, indicam que 2m³ comportam mais de uma pessoa que usa muito o 

vaso sanitário, e o que costuma-se fazer é usar 2 m² (largura x comprimento) por usuário do 

sistema, com 1 metro de profundidade. Assim, é possível adicionar 1 m linear no 

comprimento por usuário (SANTOS, 2013). 

Para a superfície plantada, são indicadas espécies com raízes rasas e folhas largas que 

aumentem a evapotranspiração. Esse sistema é ideal para regiões quentes, e para sua 

instalação é recomendável que a região tenha índices pluviométricos menores que as taxas de 

evapotranspiração, para que funcione com eficiência, uma vez que sem calor a vaporização 

pelo solo e a transpiração pelas plantas não serão suficientes. 
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3.4.3.1 Etapas construtivas do sistema 

 

Em uma oficina de realizada pelo Coletivo Universidade Popular, da UNICAMP e 

pelo PUPA Permacultura, no Assentamento Elisabeth Teixeira- Limeira/SP, foi possível 

observar a construção de um tanque de evapotranspiração. O tanque foi construído para a 

escola comunitária do assentamento nas dimensões de 2 m de profundidade, 2 m de largura e 

2 m de comprimento. O tanque foi escavado, impermeabilizado, e tijolos foram assentados até 

acima do nível do solo, criando uma barreira que visa evitar o escoamento superficial da água 

da chuva para dentro do sistema. Anteriormente ao tanque foi instalada uma caixa de plástico 

(caixa disponível no mercado para armazenamento de água) na qual o afluente é previamente 

tratado em ambiente anaeróbio (digestor anaeróbio), reduzindo o teor de sólidos. Essa caixa 

facilita também a operação de manutenção do sistema. 

Instalou-se um tubo de PVC vindo do vaso sanitário até o digestor anaeróbio e outro 

seguindo do digestor anaeróbio para o tanque de evapotranspiração. O tubo que entra no 

tanque fica um pouco abaixo do nível de saída do digestor anaeróbio, para caso o sistema 

sature o efluente não retorne do tanque para a caixa. 

Nas Figuras 9, 10 e 11, observam-se as etapas do preenchimento do tanque, no qual 

primeiramente protegeu-se a saída do tubo de PVC para o tanque com tijolos (1), em seguida 

foi colocada uma camada de 30 a 40 cm de entulho (restos de construção – pedaços de telhas, 

de tijolos, etc), que servem como superfície para a bactéria se alojar e é onde o processo 

anaeróbio ocorre. Sobre os entulhos, colocou-se uma tela de mosquiteiro (2) para que a brita, 

etapa seguinte, não vá para o fundo do tanque. Em seguida, colocou-se uma camada de 30 a 

40 cm de brita (3), sobre ela novamente uma tela de mosquiteiro e, na sequência, uma camada 

de 30 a 40 cm de areia (4) seguido por uma camada de 30 a 40 cm de terra (5). Plantaram-se 

bananeiras, taiobas e papiros (6), que são plantas que absorvem bastante água, e regaram-se as 

plantas. A configuração final do sistema ficou como mostra a Figura 11.  

O grupo, ao final da oficina, recomendou aos moradores do assentamento a 

manutenção do sistema. As recomendações foram as seguintes:  

a) Limpar o vaso sanitário com água sanitária no máximo uma vez por semana, porque o 

produto é bactericida e o sistema funciona devido à digestão anaeróbia, realizada pelas 

bactérias e arqueas;  
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       b) Se chover muito por períodos prolongados (não informada a duração) deve-se instalar 

um tubo na saída um pouco abaixo do nível do tubo de entrada, no lado oposto da entrada do 

afluente ao tanque, e escavar uma vala de infiltração;  

       c) Caso haja oscilação da população flutuante da escola deve-se instalar uma caixa, 

anterior à primeira caixa. 

 

         Figura 9 - Preenchimento do tanque de evaportranspiração etapas (1), (2) e (3) 

 

Figura 10 - Preenchimento do tanque de evapotranspiração etapas (4), (5) e (6) 



23 
 

 

 

         Figura 11 – Tanque de evapotranspiração pronto 

Fonte figuras 10, 11 e 12: Aline Costa, 05/07/2014 

 

3.4.3.2 Eficiência do tratamento 

 

No trabalho de GALBIATI (2009), foi realizada uma análise qualitativa de um tanque 

de evapotranspiração, entre outras análises, para auxiliar no entendimento deste sistema. O 

tanque desta pesquisa teve as seguintes propriedades: construído em ferro-cimento, sobre uma 

trincheira feita no solo, com fundo nivelado, nas dimensões de 1 m de profundidade, 2 m de 

largura, 2 m de comprimento e uma borda do tanque se estendendo a cerca de 10 cm acima da 

superfície do solo; uma câmara de alinhamento de pneus posicionada para receber a tubulação 

de entrada do esgoto passando por entre os pneus; foi então colocada uma camada de 45 cm 

de entulho cerâmico, seguido acima por 10 cm de brita, 10 cm de areia e 35 cm de solo. Neste 

solo foram plantadas três mudas de bananeira, distribuídas longitudinalmente ao centro do 

tanque; taioba em metade da área do tanque e beri na outra metade. 

Para manutenção e coleta de amostras do efluente final foram instalados tubos 

(piezômetros) de PVC de 100 mm de diâmetro na entrada e na saída do tanque. E para 

eventual extravasamento do tanque foi colocado um tubo de drenagem de 50 mm de diâmetro 
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na saída do tanque, 18 cm abaixo da superfície do solo. Na Figura 12 está representado o 

desenho esquemático da composição das camadas e estrutura do tanque. 

 

Figura 12 - Corte esquemático do tanque de evapotranspiração 

Fonte: GALBIATI (2009) 

Os resultados das análises foram comparados com os resultados obtidos por Rebouças 

et al. (2007) para amostras de água negra bruta, cada uma composta por 6 litros de água, papel 

higiênico, fezes e 250 ml de urina. Esses resultados estão apresentados no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Resultados das análises físico-químicas do efluente do interior e da saída do TEvap, comparado com 

dados encontrados na bibliografia 

 

Fonte: GALBIETI (2009) 

GALBIATI (2009) analisou os resultados do Quadro 6 e fez as seguintes observações: 

1. 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; 

2. Diminuição nos níveis de DQO e DBO5,20; 

3. O pH, a condutividade, cloretos e os parâmetros microbiológicos não se alteraram 

significativamente, enquanto que a alcalinidade aumenta sensivelmente; 

Assim, GALBIATI (2009) observou que os parâmetros analisados apresentaram 

valores menores em comparação com os encontrados na água bruta, indicando que os 

processos que ocorrem no tanque de evapotranspiração que sofre a água residuária quando 

passa pelo solo e pelas raízes das plantas, exercem a função de tratamento do afluente. Porém 

ressalta que demandam futuras pesquisas para a determinação dos índices de eficiência. 
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3.4.3.3 Evapotranspiração do sistema 

 

A evapotranspiração é o processo no qual simultaneamente ocorre perda de água do 

solo por evaporação e perda de água da planta por transpiração, e ela oscila de acordo com 

algumas variáveis como: velocidade do vento; umidade relativa do ar; temperatura e radiação.  

Segundo o Comunicado Técnico 108 “Consumo de Água e Coeficiente de Cultura em 

Bananeiras Irrigadas por Microaspersão”, da EMBRAPA, 2001, um dos métodos de 

estimativa da ETc (evapotranspiração da cultura) é o balanço hídrico no solo, que contabiliza 

as entradas e saídas de água de um volume de solo ocupado pelas raízes da cultura.  

O conhecimento da ETc  representa a quantidade de água que deve ser reposta ao solo 

pelo sistema de irrigação para a continuidade do crescimento das plantas em condições ideais. 

A evapotranspiração de referência (ETo) diz respeito à evapotranspiração que a grama 

(cultura de referência) pode atingir em condições ótimas de crescimento. Um dos métodos de 

estimativa de ETo é o tanque classe A. A relação entre o ETc e a ETo fornece o coeficiente de 

uma cultura (Kc) em um determinado estágio fenológico. Assim, pode-se determinar a 

quantidade de água a ser aplicada pelo sistema de irrigação em um determinado estágio da 

cultura pela relação ETc = ETo.Kc. Pelo fato de o coeficiente de cultura apresentar variações 

em função do tipo de cultivo, sistema de irrigação, solo, clima e do próprio método de 

determinação, a experimentação local deve ser realizada para uma melhor estimativa do Kc 

(EMBRAPA, 2001).  

O estudo de caso feito pela EMBRAPA foi em Petrolina – PE. A empresa determinou, 

pelo balanço hídrico no solo, o consumo de água e o coeficiente de cultura da bananeira cv. 

Pocovan, cultivada em um Latossolo Vermelho amarelo, textura média (82% areia, 6% silte e 

12 % de argila), com espaçamento de 3x3m. O sistema de irrigação utilizado foi o de 

macroaspersão, com um emissor por planta e 100% de molhamento da superfície. A duração e 

o consumo de água nos períodos considerados durante os três ciclos de produção da bananeira 

estão apresentados no Quadro 7. Como o molhamento da superfície do solo pelo 

microaspersor é de 100%, a conversão dos valores de consumo de água em milímetros para 

litros por planta foi feita multiplicando-se o valor em mm pela área ocupada por uma planta 

(9m2). 
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Quadro 7 – ETc e consumo médio diário da bananeira em Petrolina, para os períodos considerados 

Períodos Duração (dias) ETo1 

(mm) 

ETc2 

(mm) 

Consumo Médio Diário 

(mm ou L/planta) 

Plantio ao término 

da 1ª colheita 
434 2227 1698 3,9 ou 35,1 

Término da 1ª 

colheita ao término 

da 2ª colheita 

213 1113 861 4,0 ou 36,0 

Término da 1ª 

colheita ao término 

da 3ª colheita 

317 1535 948 3,0 ou 27,0 

1estimada pelo tanque classe a 

2estimada pelo balanço hídrico 

 

Fonte: EMBRAPA (2001)  

3.4.3.4 Volume útil do sistema 

 

 Quanto à acumulação de água pelo tanque de evapotranspiração, como ele tem um 

recheio de diferentes camadas, se faz necessário saber quanto cada camada de recheio pode 

acumular de água. Isso pode ser estimado pela porosidade dos materiais, que são variáveis de 

acordo com a granulometria do material. No Quadro 8 estão apresentados alguns exemplos. 
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Quadro 8 - Porosidade típica de alguns materiais mais usados 

 

Material Porosidade (%) 

Pedras britadas 30 

Pedras britadas uniformemente graduadas 40 (mais usado) 

Pedras graduadas maiores que 3/4" (19mm) 30 

Areia 25 

Pedregulho 15 a 25 

 

Fonte: TOMAS, 2010 apud Urbonas (1993) 

A água infiltrada no solo preenche os poros originalmente ocupados pelo ar. Assim, o 

solo é uma mistura de materiais sólidos, líquidos e gasosos. Na mistura também encontram-se 

muitos organismos vivos (bactérias, fungos, raízes, insetos, vermes) e matéria orgânica, 

especialmente nas  camadas superiores, mais próximas da superfície. Na Figura 13 está 

representada a proporção das partes mineral, água, ar e matéria orgânica tipicamente 

encontradas na camada superficial do solo (horizonte A). 

 

Figura 13 - Composição típica do solo  

Fonte: Lepsch (2004) 

 

3.4.3.5 Dimensionamento do sistema 

 

Por observação dos permacultores costuma-se utilizar como base para o 

dimensionamento de um tanque de evapotranspiração a área em planta de 2 m² (largura x 
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comprimento) por usuário do sistema, com 1 metro de profundidade; pode-se adicionar 1 m 

linear no comprimento por usuário. 

Uma forma de verificar esse dimensionamento seria por meio de estimativas do 

balanço hídrico do sistema. Para esse sistema, tem-se como entrada a vazão do vaso sanitário 

somada à pluviosidade do local, e a saída, em termos ideais para o sistema, seria somente por 

evapotranspiração. 

 

3.4.4 Áreas alagadas artificiais 

 

As áreas alagadas naturais (várzea, pântanos, manguezais, etc) exercem um importante 

papel nos ecossistemas, por meio da depuração fisico-química e ciclagem de nutrientes dos 

sistemas aquáticos.  

Esses ambientes podem ser colonizados por macrófitas aquáticas, que são plantas que 

vivem em brejos e em ambientes verdadeiramente aquáticos (incluindo os corpos de água 

doce, salobra e salgada). São caracterizadas como vegetais que durante sua evolução 

retornaram do ambiente terrestre para o aquático, apresentando várias características de 

vegetais terrestres.  

As áreas alagadas artificiais têm a função de simular as áreas alagadas naturais 

proporcionando, pelo trabalho conjunto de plantas e microrganismos, a depuração da água, 

podendo ser utilizada assim para tratamento de efluente doméstico. 

Existem tecnologias que usam como base a função das áreas alagadas como 

tratamento de efluentes domésticos, podendo ser encontradas com os nomes: alagados 

construídos; zona de raízes; wetlands; jardim filtrante; entre outros. 

 

3.4.4.1 Etapas construtivas do sistema 

 

Segundo a EMBRAPA (2013), para esse sistema deve-se abrir uma vala, com área 

superficial mínima de 1 m2/hab, e impermeabilizar seu fundo com uma geomembrana de 

polietileno de alta densidade, ou equivalente, preferencialmente protegida por uma manta de 
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Bidim (nome comercial) (manta geotêxtil de drenagem usada na construção civil). Preencher 

em seguida com brita e areia grossa. A função da areia e da brita é agir como filtro físico para 

material particulado. Em seguida preencher com água (evitando a formação de lâmina d’água, 

para evitar a proliferação de mosquitos e odores), e então são plantadas as macrófitas. As 

plantas escolhidas devem ser preferencialmente nativas da região onde o sistema está 

instalado, e é interessante que se escolha algumas plantas que produzam flores para que o 

ambiente seja visualmente agradável.  

 

Nesse sistema, o efluente passa primeiramente por uma caixa de retenção de sólidos, 

seguido por uma caixa de gordura, e posteriormente segue para o jardim filtrante. Após o 

jardim filtrante o líquido tratado sai por uma tubulação em forma de cachimbo (conhecido 

como “monge”) que também regula o nível d’água no jardim. A Figura 14 ilustra o esquema 

do Jardim Filtrante. 

 

 

Figura 14 - Esquema de um corte da proposta de jardim filtrante com macrófitas emergentes. 

Fonte: EMBRAPA (2013) 

 

Para a manutenção do sistema deve-se fazer o manejo das plantas, para que elas não se 

reproduzam desenfreadamente e saturem o sistema. O sitio São João, em São Carlos-SP é um 

lugar onde se pode visitar essa tecnologia construída (Figura 15). 
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Figura 15 – Jardim Filtrante da EMBRAPA no Sítio São João, São Carlos - SP 

Fonte: Aline Costa, 01/11/2013 

 

 

 3.4.4.2 Dimensionamento do sistema 

 

Segundo BEGOSSO (2009), a tecnologia de tratamento por áreas alagadas não está 

contemplada em normas técnicas brasileiras, o que dificulta a uniformização dos parâmetros e 

critérios para o seu dimensionamento.  

Para esse sistema com fluxo horizontal, os modelos oriundos da cinética de primeira 

ordem, em termos de matéria orgânica carbonácea, aplicável aos reatores tipo pistão, são os 

mais amplamente utilizados para prever a área superficial necessária para a promoção do 

tratamento secundário de águas residuárias ou de baixa carga orgânica (CONLEY et al., 1991; 

PHILIPPI & SEZERINO, 2004; ROUSSEAU et al., 2004 citado por BEGOSSO 2009). 

Para o dimensionamento da área requerida para a construção do sistema utiliza-se a 

equação (1) (BEGOSSO, 2009):  

 

                                                                         (1) 
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A: área superficial requerida (m2);  

Q: vazão afluente (m3/d);  

Co: concentração afluente em termos de DBO5,20 (mg/L)  

Ce: concentração efluente em termos de DBO5,20 (mg/L)  

Kt: constante de reação da cinética de primeira ordem (dependente da temperatura);  

n: porosidade do substrato (m3 vazios por m3 material);  

p: profundidade do maciço filtrante. 

Segundo BEGOSSO (2009), o volume total do tanque de área alagada pode ser 

calculado pela equação (2): 

                                                                                          (2) 

V: volume (m3);  

A: área superficial requerida (m2);  

p: = profundidade (m)  

 

Por se tratar de um processo de tratamento baseado na interação material filtrante – 

macrófitas, deve-se conhecer as propriedades físicas (granulometria, diâmetro efetivo, 

coeficiente de uniformidade, condutividade hidráulica, etc) e químicas (teores de Fe, Ca, Mg, 

capacidade de troca catiônica – CTC) deste material de recheio, a fim de se conhecer a 

dinâmica da colmatação e a vida útil do sistema, bem como utilizar macrófitas adaptadas ao 

clima da região (Philippi e Sezerino, 2004).  

As características das águas cinzas relevantes para o dimensionamento de um sistema 

de tratamento, para a aplicação na agricultura, são principalmente DBO5 e vazão (ALMEIDA 

et al., 2010). ALMEIDA et al. (2010) projetaram uma wetland na qual adotou-se uma DBO 

efluente de 5mg/L, a fim de que a água tratada se enquadrasse na Classe 2 seguindo a 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/2005. 

 

3.4.5 Fossa Séptica Biodigestora da EMBRAPA 

 

Esse sistema foi desenvolvido pela EMBRAPA nos anos 2000, e trata-se de um 

conjunto de três caixas d’água, com capacidade de 1000 L cada, interligadas por tubos e 
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conexões de PVC de 100 mm visando tratar uma residência com até cinco moradores. Esse 

conjunto é conectado ao vaso sanitário, do qual recebe a descarga que passa pelas caixas por 

gravidade. As caixas podem ser se amianto, plástico, ferro fundido, fibrocimento, fibra de 

vidro, entre outros materiais.   

Nas duas primeiras caixas ocorre o processo de biodigestão ou fermentação, e devem 

ser enterradas no solo com as tampas pintadas de preto, para favorecer a absorção de radiação 

e aumentar a temperatura. As tampas devem ser apoiadas em bordas vedadas com borracha 

para manter o ambiente anaeróbio e os tubos e conexões devem ser vedados com cola por essa 

mesma razão. Como o sistema nessas caixas é anaeróbio, faz-se necessária a instalação de 

duas válvulas de alívio que se abrem quando aumenta a pressão, para a descarga dos gases 

gerados. 

A terceira caixa serve como armazenamento para o biofertilizante. Esse fertilizante 

pode ser utilizado na agricultura, uma vez que pesquisas da EMBRAPA mostram ausência de 

coliformes fecais neste material. O tempo de detenção hidráulica do sistema é de 

aproximadamente 20 dias.  

 

Figura 16 - Esquema Fossa Séptica Biodigestora da EMBRAPA 

Fonte: EMBRAPA (2013) 

Biodigestão é o processo pelo qual as bactérias e as arqueas digerem a matéria 

orgânica, gerando gás metano e gás carbônico. Por causa desses gases que são gerados, o 

sistema deve ser bem vedado para não apresentar odor, e constroem-se válvulas de alívio para 

eliminar os gases gerados. 

Para a manutenção do sistema, tem-se que uma vez por mês colocar esterco fresco de 

boi a montante da válvula de retenção localizada ligeiramente antes da primeira caixa. A 

mistura é de 5 litros de esterco para 5 litros de água. A função deste esterco é inocular 

bactérias ao sistema, pois essas bactérias estão adaptadas à utilização da matéria orgânica 
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como substrato e podem utilizar eficientemente as fezes humanas em seus processos 

metabólicos.  

 

3.4.5.1 Etapas construtivas do sistema 

 

Segundo a EMBRAPA (2013), o custo médio do sistema para até 5 moradores é de 

1500 reais. Recomenda-se aumentar 1 caixa a cada 2 ou 3 habitantes a mais que utilizarão o 

sistema de tratamento. 

A Figura 17 representa esse sistema instalado no Sítio São João em São Carlos - SP. 

Nela pode-se ver a caixa de gordura com a grade (1), o sistema das três caixas enterradas (2) e 

o efluente final (3). 

 

Figura 17 – Biodigestor da EMBRAPA no Sítio São João 

Fonte: Aline Costa, 01/11/2013 

 

3.4.5.2 Eficiência do tratamento 

 

Quanto à eficiência do tratamento, o Quadro 9 mostra os resultados de uma pesquisa 

realizada pela EMBRAPA (2013).  

Quadro 9 - Parâmetros físico-químicos das amostras de efluente da última caixa 
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Fonte: EMBRAPA (2013) 

A concentração de coliformes totais no efluente foi de 1x103 a 104 UFC / 100 mL e a 

concentração de coliformes termotolerantes foi de 1x104 UFC / 100 mL.  

As vantagens desse sistema de tratamento, segundo a EMBRAPA, são: produzir adubo 

orgânico de alta qualidade (e isento de coliformes fecais). Não há necessidade de limpeza dos 

sistemas instalados. A manutenção é simples, sendo apenas colocar o esterco fresco uma vez 

por mês, e retirar o efluente tratado. O material para a construção do sistema pode ser 

facilmente adquirido no mercado local.  
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4 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa desenvolvida foi composta pelas seguintes etapas:  

 

 Revisão bibliográfica; 

 Visitas de campo;  

 Avaliação dos melhores modelos de tratamento, a partir de critérios estabelecidos 

durante a pesquisa;  

 Verificação do dimensionamento do tratamento considerado mais adequado para 

o lote em questão;  

 Avaliação das recomendações necessárias para a operação e manutenção do 

sistema; 

 Orçamento da unidade sanitária completa.  

4.1 Área de estudo 

 

O lote em estudo se localiza no Assentamento Rural Nova São Carlos 

(22°5'20"S 47°52'14"W), na região sul do município de São Carlos/SP. Ele se localiza na 

lateral da rodovia Domingos Innocentini (SPA – 149/215) – Estrada do Broa, e a 10 km do 

campus universitário da USP de São Carlos – SP.  Esse assentamento existe desde 2007, e 

nele vivem 83 famílias numa área de 1.158,5 hectares. A área delimitada pela cor vermelha, 

na Figura 18, representa a área de todo o Assentamento. 
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Figura 18 - Mapa da região que abrange o assentamento 

Fonte: Adaptado do Wikimapa, junho de 2014. 

 

A localização do Assentamento Nova São Carlos é na região sudeste do município de 

São Carlos, na região que o Plano diretor do Município classifica como “Zona de Proteção e 

Ocupação Restrita – Zona 5”. As zonas podem ser observadas pela Figura 1. 

O Assentamento tem um ponto importante que é que ele se localiza no interior da área 

de Proteção Ambiental Corumbataí, e, pela divisão das microbacias do município realizada 

pelo Plano Diretor, dentro da bacia do Feijão.  

 

4.2 Critérios para a escolha do lote 

 

O lote que foi escolhido para esse estudo foi o mesmo em que estava em andamento 

em 2013 e 2014 o Projeto “Canteiro Escola” - vinculado ao IAU (Instituto de Arquitetura da 

USP – São Carlos) e apoiado pela sua Comissão de Cultura e Extensão - no qual cerca de 60 

alunos da USP ajudam quinzenalmente na construção de uma casa utilizando-se de técnicas 

de madeira e terra para a família dos assentados no lote objeto desse estudo, desde o início de 
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2013. Desse projeto, os integrantes do GEISA trouxeram a demanda por um sistema de 

tratamento dos efluentes domésticos no lote, e foram criados grupos de estudo na Engenharia 

Ambiental para debater o assunto e estudar as tecnologias possíveis.  Outra razão que motivou 

o presente estudo reside no fato de o casal de assentados ser bastante interessado e envolvido 

na temática ambiental, o que fez com que participassem amplamente na discussão da escolha 

do tratamento mais adequado para o lote deles.   

O GEISA é o Grupo de Extensão e Intervenções Socioambientais criado por 

estudantes de Engenharia Ambiental da USP – São Carlos no ano de 2009. O grupo trabalha 

com projetos de educação ambiental, sistemas agroflorestais, entre outras atividades. No 

começo do ano de 2014 o GEISA começou a trabalhar com o tema de saneamento rural 

nucleando grupos de estudos sobre o assunto. Prevê-se, com esse trabalho e com os estudos 

realizados pelo GEISA, ainda em 2014, a implementação do tratamento unifamiliar no lote do 

assentamento rural em estudo. 

 

4.3 Diagnóstico  

 

Por meio de visitas ao assentamento e conversa com os assentados foi possível 

elaborar diagnóstico das condições de saneamento no local, avaliando a disposição atual dos 

efluentes domésticos por parte dos assentados e também sua percepção em relação aos 

sistemas de tratamento existentes. As conversas com a família aconteceram em conjunto a 

visitas feitas ao assentamento por meio do projeto “Canteiro Escola”.  

No lote dos assentados moram eles e mais seus dois filhos (um menino de 5 anos e 

uma menina de 6 anos). Uma senhora, mãe da assentada, mora em Brota - SP, mas visita a 

família no assentamento em alguns finais de semana. O assentado trabalha como pedreiro na 

cidade de São Carlos, enquanto que sua esposa cuida do lote. No lote eles têm um porco, 

diversas galinhas, e algumas plantações.  

As características do solo foram obtidas mediante coleta de amostras, ensaios e 

análises feitas pelo Projeto Canteiro Escola e verificou-se que se trata de um solo arenoso. O 

assentamento está localizado na bacia do ribeirão Feijão e especula-se que esteja em área de 

recarga de aquífero, com lençol freático raso.  
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O abastecimento de água no assentamento é precário, sendo feito por caminhão-pipa. 

Apesar de terem sido perfurados três poços pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São 

Carlos – SAAE-SC, não foi construída a rede de distribuição. Segundo a assentada, alguns 

assentados têm seus próprios poços, e eles pretendem fazer um para eles também. Para 

irrigação, o assentado pretende construir três “piscinas” (grandes tanque escavados por ele 

próprio), interligadas, para captar água da chuva, destinando a água no final até o rio 

(necessário solicitar dispensa de outorga para uso da água).  

Atualmente as águas negras são depositadas em banheiros improvisado, que, quando 

cheios, a família muda de lugar. A Figura 19 representa o banheiro improvisado visto por fora 

(1), por dentro (2) e o saco com folhas secas que fica ao lado do banheiro (3), para colocar no 

buraco após o uso. O banheiro seco construído pelo grupo de estudantes em 2013 não foi 

incorporado pela família, principalmente pelas crianças, que disseram “ser escuro e ter 

bichos”.  

 

Figura 19 - Banheiro atual do lote 

Fonte: Aline Costa, maio de 2014 

Quanto ao tratamento de águas cinzas, os assentados construíram o equivalente a um 

círculo de bananeiras, porém utilizando outras plantas (Figura 20).  
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Figura 20 - Tratamento atual da água da pia no lote 

Fonte: Aline Costa, maio de 2014 

No lote dos assentados existe um banheiro seco (Figura 21), que foi construído em 

2013. O método utilizado foi o mais simples, parecido com o da Figura 6, apresentando 

também ventilação, só que usando como receptor das fezes, ao invés de buracos, um balde 

que quando cheio era retirado. Para não gerar odor e para acelerar a compostagem, nesse 

sistema costuma-se acrescentar folhas secas. 
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Figura 21 - Banheiro Seco do Lote dos assentados  

Fonte: Aline Costa, maio de 2014. 

 

 

4.4 Escolha de tecnologias 

 

 O estudo das tecnologias foi realizado por meio de: revisão bibliográfica sobre a área 

de estudo e de algumas tecnologias de saneamento rural existentes; reuniões com professores, 

pesquisadores e conhecedores da área de hidráulica e saneamento; reuniões com os assentados 

e visita a projetos de saneamento rural sendo implementados ou já implementados.  

Optou-se por realizar separadamente o tratamento das águas cinzas e o das águas 

negras, pois no estudo percebeu-se que a maioria das tecnologias que estão sendo 

disseminadas funciona dessa forma, pois assim são gerados mais efluentes que podem ser 

reutilizados (efluentes tratados).  
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Como os assentamentos geralmente não se localizam perto das cidades, optou-se por 

sistema que necessite de poucos insumos externos para a manutenção, que seja de simples 

manuseio, eficiente, e que gere poucos rejeitos. 

O banheiro seco é uma tecnologia que já estava instalada na área, porém com pouca 

aceitação pelos moradores, porque gera maus odores, não fica tão perto da casa (quando 

chove fica difícil o acesso), e por não ter iluminação artificial. Na construção da casa nova 

(pelo projeto do “Canteiro Escola”), a família pretende fazer um banheiro interno, e, como o 

banheiro seco pode causar maus odores decorrentes das características construtivas e rotina de 

operação, e também por aceitar apenas fezes e não urina, dificultaria o dia a dia da família, e 

teria que se estudar um sistema de banheiro seco que separa a urina das fezes, o que não foi 

feito neste trabalho.  

Como o solo da região é arenoso, o que facilita a infiltração da água, e acredita-se que 

o lençol freático seja raso, o que facilita a sua contaminação, optou-se pelo uso de tecnologias 

com impermeabilização, descartando assim o ciclo de bananeiras. Para utilizar o ciclo de 

bananeiras seria interessante fazer mais análises na região como, por exemplo, fazer ensaio de 

permeabilidade para saber a taxa de aplicação hidráulica. A quantidade de água a ser aplicada 

no solo depende da permeabilidade deste e deve ser evitada a saturação. Deve ser feito 

também ensaio para determinar o nível do lençol freático, ou seja, um estudo hidrogeológico 

do local.  

Outro ponto importante é a realidade dos usuários. Os custos de instalação e 

manutenção também devem ser acessíveis e devem-se propor soluções de tratamento que os 

usuários acabem se apropriando. Procurou-se propor sistemas que possibilite aos usuários 

conhecer cada etapa do processo (não seja estilo "caixa preta"), pelo fato de a família ter 

grande interesse em tratamento do efluente que envolva plantas e reuso.  

Analisando esses pontos, para o tratamento de águas negras quando comparando 

tanque de evapotranspiração com a fossa séptica biodigestora, optou-se pela primeira por não 

necessitar do insumo de boi, já que eles não teriam este insumo em seu lote; pelo fato dos 

materiais necessários serem de fácil acesso para o assentado, por ele ser pedreiro, o que 

diminui muito seus custos; e também pelo fato do sistema tratar o efluente através das plantas, 

o que gerou muito interesse por parte destes assentados em questão. Para as águas cinzas 
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optou-se por utilizar o “Jardim Filtrante” da EMBRAPA (2013), pelo fato desta tecnologia 

proporcionar a geração de água para reuso.   

Porém essas escolhas não significam que os outros métodos sejam inadequados. Os 

métodos foram escolhidos em virtude de serem mais apropriados para esse lote e essa família, 

com critérios de decisão definidos em função do estudo da área e dos costumes e interesses da 

família em questão. 

4.5 Dimensionamento do Tanque de Evapotranspiração 

 

Para o dimensionamento do tanque de evapotranspiração se faz necessário o cálculo de 

balanço hídrico pela equação (3):  

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 +  𝑃𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎çã𝑜  (3) 

É recomendável que o tanque de evapotranspiração não gere efluente e que toda a 

água que aflue a esse tanque seja perdida por evapotranspiração. Porém, em períodos ou 

eventos de chuvas intensas, nos quais a evapotranspiração é menor que precipitação somada à 

vazão afluente, há possibilidade de extravasamento do tanque. Nesse tópico serão 

consideradas essas duas possibilidades. 

Nesse trabalho serão consideradas águas negras somente as águas residuárias 

provenientes dos vasos sanitários.   

 4.5.1 Vazão afluente 

 

A vazão afluente ao tanque é o esgoto proveniente do vaso sanitário mais a água 

pluvial que entra no sistema (precipitação direta sobre o tanque de evapotranspiração). 

Calculou-se essa vazão diária para uma casa com 4 habitantes.  

Adotou-se como base para as estimativas de cálculo uma caixa de descarga com 

capacidade de 6 litros, pois não se sabe qual vaso sanitário será utilizado (a capacidade de 

cada vaso sanitário varia; considerou-se que a família terá vaso com caixa acoplada que 

consumirá em média 6 litros por descarga), e que as pessoas usam em média 5 vezes por dia o 

vaso sanitário.  
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Para a precipitação atmosférica (chuva) foram utilizados os dados pluviométricos da 

estação Inemet (22°01'S e 47°53'W), por estar próxima ao Assentamento Nova São Carlos. 

Utilizaram-se os valores pluviométricos diárias dos anos de 2010, 2011 e 2012. O volume de 

entrada da chuva no sistema foi estimado a partir da multiplicação dos valores pluviométricos 

pela área do tanque, considerando-se que toda chuva incidente sobre o tanque penetrou no 

sistema.  

 4.5.2 Volume útil do tanque 

  

Considerando-se o dimensionamento empírico feito por permacultores, em que se 

constrói um tanque de 2 m2 por pessoa, o tanque para uma família de 4 pessoas deve ser 

construído com uma área de 2 m2 x 4 hab = 8 m2. 

Assim, adotando-se um sistema de 8 m2 por 1,3 metros de profundidade, são montadas 

as seguintes camadas: 0,40 m de entulho; 0,30 m de brita; 0,30 m de areia e 0,3 m de terra, 

respectivamente com os volumes de: 3,2; 2,4; 2,4 e 2,4 m3. Tomando-se por base o Quadro 8 

e Figura 14, pode-se estimar o volume que o tanque comporta a partir da porcentagem de 

vazios. 

 4.5.3 Volume evapotranspirado 

 

Para estimar a evapotranspiração, considerou-se um tanque com plantação apenas de 

cultura de bananeiras.  

O estudo da EMBRAPA de evapotranspiração da bananeira foi utilizado como base 

para o cálculo do volume evapotranspirado do sistema em estudo. Considerando a taxa de 

evapotranspiração calculada pela EMBRAPA (Quadro 7), fez-se um balanço hídrico médio 

anual, para três anos, com o volume diário de esgoto que entra no tanque, o volume de água 

pluvial diário que incide no tanque de evapotranspiração e a taxa de evapotranspiração da 

cultura que será utilizada.  

Para se estimar com mais exatidão a evapotranspiração das plantas do sistema, seria 

necessário instalar uma estação meteorológica no local, que registre os dados: temperatura do 

ar; umidade relativa do ar; velocidade do vento a 2 metros do solo e radiação solar. Por isso 

que, como serão utilizados os dados de evapotranspiração da cultura da bananeira plantada em 
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outra localidade (Petrolina, no caso), esses valores não são exatos. E também por utilizar 

evapotranspiração média diária, essa estimativa do balanço hídrico do tanque está 

desconsiderando oscilações diárias como, por exemplo, dias de muita umidade relativa do ar, 

em que as plantas evapotranspiram menos, e dias de alta insolação, em que elas transpiram 

mais.  

4.6 Jardim Filtrante 

  

 Segundo a EMBRAPA (2013), para dimensionar o Jardim Filtrante deve-se uma área 

superficial de no mínimo 1m2/hab.  

Para o dimensionamento do Jardim Filtrante, ou de um sistema similar de Sistemas 

Alagados Construídos, há vários métodos. Inicialmente define-se a eficiência necessária para 

atende o padrão de qualidade exigido considerando a qualidade do afluente. Normalmente 

tratamento deverá apresentar eficiência suficiente para possibilitar o reúso da água. 

 

4.6.1 Vazão Afluente 

 

Para estimar a geração de águas cinzas, calculou-se a contribuição domiciliar total de 

esgoto doméstico com base na norma NBR 7229/93, que define valores de consumo em 

função da classe econômica (Quadro 2). Subtraiu-se desse valor a parcela da água negra 

calculada anteriormente.  

 

 𝐶 = 100 𝐿/ℎ𝑎𝑏 𝑥 𝑑𝑖𝑎 

 

Portanto, com 4 habitantes, tem-se 400 L/dia. Subtraindo os 120L/dia de águas negras, tem-se 

280 L/dia.  

 

4.6.2 Dimensionamento do Jardim Filtrante 

 

 Utilizou-se para esse dimensionamento a equação (1):  

𝐴 =
𝑄(𝑙𝑛𝐶𝑜−𝑙𝑛𝐶𝑒)

𝐾𝑡 𝑥 𝑝 𝑥 𝑛
          (1) 
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Como valor de DBO5,20 afluente foi adotado 250 mg/L, valor este adaptado dos 

encontrados na literatura. Como DBO5,20 efluente adotou-se 5mg/L a fim de que a água 

tratada se enquadre na Classe II seguindo a RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, como fizeram 

ALMEIDA et al. (2010).  

 

 A porosidade e a profundidade do maciço filtrante foram adotadas segundo 

BEGOSSO (2009), sendo de 44% e 0,5 m respectivamente. O valor de Kt foi calculado pela 

média de temperaturas da região Sudeste que varia de 18 a 22°C, segundo a NBR 13969/97. 

 

5 RESULTADOS 

 

 As alternativas de tratamento selecionadas, Tanque de Evapotranspiração para o 

tratamento das águas negras e Jardim Filtrante para o tratamento das águas cinzas, foram 

dimensionadas e os custos de construção estimados. 

 

5.1 Tanque de evapotranspiração 

5.1.1 Cálculo da vazão afluente 

 

Considerando-se que a família terá vaso com caixa acoplada que consumirá em média 

6 litros por descarga, e que as pessoas usam em média 5 vezes por dia o vaso sanitário, o 

consumo per capita é de 30 l/dia. Foi calculado então esse consumo para uma família de 4 

pessoas 

 𝑄 = 30 
𝑙

 𝑑𝑖𝑎 𝑥 ℎ𝑎𝑏
 𝑥 4 ℎ𝑎𝑏 = 120 l/dia de esgoto sanitário 

 

Ou seja, por dia entrará em média de 120 litros, ou 0,12 m3, de esgoto do vaso 

sanitário no sistema. 

 

5.1.2 Cálculo do volume útil do tanque 
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Tomando-se por base o Quadro 8 e Figura 13, pode-se estimar o volume que o tanque 

comporta a partir da porcentagem de vazios, sendo: 

- 1ª camada: 3,2 m3 de entulho. O entulho é formado por materiais de diferentes formas e 

granulometria e não há disponível na literatura os valores de porosidade média. Tomou-se, 

para estimativa da porosididade, a semelhança com pedregulhos, por serem grandes (com 

diâmetro compreendido entre 2,0 e 60 mm). A porosidade do pedregulho varia de 15 a 25 % 

(grãos arredondados) e considerando que os componentes do entulho têm formas variadas 

predominado as formas retangulares, adotou-se porosidade média de 20%, resultando em 

volume de vazios de 0,64 m3 na camada, que serão preenchidos com água.  

 

- 2ª camada: 2,4 m3 de brita com porosidade de 40% e volume de 0,96 m3 de água. 

 

- 3ª camada: = 2,4 m3 de areia Porosidade de 25% e volume de 0,6 m3 de água. 

 

- 4ª camada: 2,4 m3 de terra com capacidade de retenção de 25% e volume de 0,6 m3 de água. 

 

Portando, o tanque de evapotranspiração tem volume útil (volume de vazios a serem 

ocupados pelo esgoto) de 2,8 m3 ou 2800 L. 

 

 

5.1.3 Cálculo do volume de evapotranspiração  

 

Os valores obtidos pela EMBRAPA, Quadro 7, foram de: 3,9 mm/dia.planta para o 

primeiro período; 4 mm/dia.planta para o segundo período e 3 mm/dia.planta para o terceiro 

período. Considerou-se cada período como sendo um ano, para facilitar os cálculos. 

Considerando que no sistema que será construído serão colocadas 6 plantas (cada uma 

ocupando mais ou menos 1m2), em um espaço total de 8m2 o volume evapotranspirado nos 

períodos seria de:  

- Primeiro período (1º ano):  

Evapotranspiração = 3,9 mm/dia.planta x 6 plantas x 8m2 = 187,2 L/dia. 

- Segundo período (2º ano):  
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Evapotranspiração = 4 mm/dia.planta x 6 plantas x 8m2 = 192 L/dia. 

- Terceiro período (3º ano): 

Evapotranspiração = 3 mm/dia.planta x 6 plantas x 8m2 = 144 L/dia. 

 

5.1.4 Balanço hídrico 

 

 Para fazer o balanço hídrico, considerou-se como vazão afluente de 120 L/dia de 

esgoto, constante e ininterrupta durante os 365 dias do ano, somanda à chuva acumulada  em 

São Carlos durante os anos de 2010, 2011 e 2012, respectivamente. Como saída por 

evapotranspiração, os valores de evapotranspiração diária calculados anteriormente foram 

multiplicados por 365 dias, considerando o primeiro ano como sendo o primeiro período da 

planta, e assim por diante.   

 

1 ° ano 

- Q esgoto + pluviosidade = 120 L/dia x 365 dias + ∑ pluviosidade diária (mm) do ano de 

2010 x 8 m2 

 = 53.625,6 L ou 146,92 L/dia 

- Evapotranspiração = 187,2 L/dia x 365 dias  

= 68.328 L ou 187,2 L/dia 

 

2 ° ano 

- Q esgoto + pluviosidade = 120 L/dia x 365 dias + ∑ pluviosidade diária (mm) do ano de 

2011 x 8 m2 

= 57.973,6 L ou 158,83 L/dia 

 

- Evapotranspiração = 192 L/dia x 365 dias 

= 70.080 L ou 192 L/dia 
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3 ° ano 

- Q esgoto + pluviosidade = 120 L/dia x 365 dias + ∑ pluviosidade diária do ano de 

2012 x 8 m2 

= 52.704 L ou 144,40 L/dia 

- Evapotranspiração = 144 L/dia x 365 dias  

= 52.560 L ou 144 L/dia 

As Figuras 22, 23 e 24 representam a variação diária da vazão afluente (Qesgoto + 

pluviosidade em L/dia) e a evapotranspiração média diária. 

 

Figura 22 - Q entrada da água negra e a Evapotranspiração do sistema diária no primeiro ano estimado 
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Figura 23 - Q entrada da água negra e a Evapotranspiração do sistema diária no segundo ano estimado 

 

 

 

Figura 24 - Q entrada da água negra e a Evapotranspiração do sistema diária no terceiro ano estimado 
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 Percebe-se pelo balanço hídrico que nos dois primeiros períodos a evapotranspiração 

estimada é maior do que a entrada estimada, o que evitaria o extravasamento do sistema. 

Porém analisando as Figuras 22, 23 e 24 percebe-se que existem picos de chuvas que, 

dependendo do coeficiente de infiltração do solo do tanque, pode fazer com que ele extravase 

em alguns dias de muita chuva. Para o terceiro período, por ter sido um ano mais chuvoso, a 

evapotranspiração estimada foi um pouco menor do que a entrada do sistema, o que poderia 

acarretar em extravasamento do tanque, mas principalmente em dias de muita chuva. 

 Pelo volume de entrada diário, percebe-se que o volume útil comportaria o volume 

estimado diário, porém, novamente, dependerá da oscilação da evapotranspiração, pois se o 

tanque encher e na manhã seguinte não ocorrer evapotranspiração, poderá haver 

extravasamentos.  

Com esses resultados recomenda-se que se construa uma saída do sistema, para 

eventuais extravasamentos. Para se ter certeza se ocorrerão extravasamentos ou não o sistema 

deve ser construído e monitorado. Indica-se também colocar no sistema outras plantas de 

menor crescimento que a bananeira, como a taioba, por exemplo, para aumentar a 

evapotranspiração. Existem recomendações de que se começar a verter água com muita 

frequência, seria importante colocar outro tanque em sequência, ou colocar uma caixa 

anteriormente ao primeiro tanque, para retardar a entrada da vazão do vaso sanitário.  

5.1.5 Materiais necessários e custos estimados 

 

 O custo dos materiais foi estimado através do custo do preço unitário dos materiais em 

lojas de São Carlos-SP.  
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Tabela 1 - Materias necessários e custos para o TEvap  

Material Preço 

Unitário 

(R$) 

Quantidade Custo 

(R$) 

Tubo de PVC de 100 mm 6,00/1m 3 metros 18,00 

Joelhos de 45 de PVC de 100 mm 1,50 2 3,00 

Entulho  - 3,2 m3 -  

Saco cimento  26,00 4 sacos 104,00 

Areia 65,00/m3 2,4 m3 156,00 

Brita 1 75,00/m3 2,4 m3 180,00 

Tela mosqueteiro Nylon 13,00/2m2 16m2 104,00 

Impermeabilizante 14,00/1litro - 14,00 

PVC 40 mm 3,00/1m 2 m 6,00 

Mudas de bananeira - 6 - 

TOTAL   585,00 

   

Esse é um custo estimativo, pois a quantidade de tubo pode variar em função da 

localização de instalação do sistema de tratamento (quantidade de tubulação necessária para 

interligar o vaso sanitário ao tanque de evapotranspiração). Os custos de mão de obra não 

foram considerados, pois o trabalho manual será feito pelos assentados e os estudantes da 

Engenharia Ambiental. 

   É difícil encontrar pesquisa que tenha estudado a vida útil do sistema, possivelmente 

por ser um sistema relativamente novo. Porém Santos (2013) estima que a vida útil deste 

sistema é de cerca de 15 anos.  
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5.2 Jardim Filtrante 

5.2.1 Cálculo da vazão afluente  

 

Com base na norma NBR 7229/93, subtraiu-se desse valor a parcela da água negra 

calculada anteriormente.  

 

 𝐶 = 100 𝐿/ℎ𝑎𝑏 𝑥 𝑑𝑖𝑎 

 

Portanto, com 4 habitantes, tem-se 400 L/dia. Subtraindo os 120L/dia de águas negras, tem-se 

280 L/dia.  

 

5.2.2 Dimensionamento do tanque do jardim filtrante 

 

Segundo BEGOSSO (2009), a constante Kt pode ser convertida por equações 

empíricas para a temperatura desejada pela equação proposta pela NATURAL SYSTEMS 

(1990):  

 

K20 = 1,28 (adotado);  

 

Assim, para o dimensionamento da área requerida pelo filtro plantado com macrófitas 

foram adotados os seguintes valores:  

Q = 280 L/dia= 0,280 m3/d (para 4 pessoas)  

Co = 250 mg/L  

Ce = 5 mg/L  

Kt = 1,28  

n = 0,44  

p = 0,50 

𝐴 =
0,280(𝑙𝑛250 − 𝑙𝑛5)

1,28 𝑥 0,5 𝑥 0,44
 

 

 

Utilizando os parâmetros de projeto, obteve-se a área superficial de para o filtro em 

estudo equivalente a 3,89 m2. Para facilitar a construção, a área adorada foi de 4 m2 com 
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largura de 2,5 m e comprimento de 1,6 m. Para a profundidade de 0,5 m o volume será de 2 

m3. A vala deve ter o fundo impermeabilizado. 

 

Como nesse trabalho não foram feitos testes laboratoriais, não se fez análise das 

propriedades físicas e químicas do material de recheio e serão utilizados os indicados pela 

EMBRAPA (2013), que são: primeiro uma camada vertical de brita n°1, seguida por uma tela 

impermeável e uma camada de areia grossa. Pensou-se em uma coluna vertical de brita 1 de 

2,5m x 1,6m x 0,2m e uma coluna de areia grossa de 2,5m x 1,6m x 0,3 m, preenchendo-se 

assim todo o volume útil do jardim filtrante e evitando a existência de lâmina d’água, para não 

permitir a procriação de mosquitos. 

 

Anterior à entrada do Jardim Filtrante, deve ser instalada uma caixa de decantação de 

50 a 100 litros, e uma caixa de remoção de gordura. Poderá ser usada uma caixa de gordura 

comercial para o uso de 4 pessoas.  

 

5.2.3 Materiais necessários e custos estimados 

 

O custo dos materiais necessários para a construção do jardim filtrante também foi 

estimado através do custo do preço unitário dos materiais em lojas de São Carlos-SP. 
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Tabela 2 - Materiais necessários e custos para o Jardim Filtrante 

Material Preço Unitário 

(R$) 

Quantidade Custo (R$) 

Caixa de 

decantação 50 l 

50,00 1 50,00 

Caixa de gordura 115,00 1 115,00 

PVC 50mm 4,00/m 5 m 20,00 

Lona polietileno  90,00/10m2 10m2 90,00 

Tela mosquiteiro 

Nylon 

13,00/2m2 4m2 26,00 

Brita 1 75,00/m3 0,8 m3 60,00 

Areia 65,00/m3 1,2 m3 78,00 

Macrófitas - -  - 

TOTAL   439,00 

 

 

 5.3 Implantação 

 

 A elaboração desse trabalho de conclusão de curso possibilitou o aprofundamento 

teórico sobre o assunto e fazer o planejamento do sistema de tratamento, porém espera-se que 

com esse trabalho, em conjunto com os estudos realizados pelo GEISA (Grupo de Extensão 

da Engenharia Ambiental – EESC), seja possível implementar um sistema de tratamento no 

lote dos assentados em breve. 

 

 5.3.1 Local da instalação 

 

O sistema de tratamento respeitará as distâncias mínimas especificadas na NBR 7229, ou 

seja, o sistema de tratamento deve ser instalado a 1,5 m da casa; ter 1,5 m entre os dois 

sistemas; estar a 3 m de árvores; 15 m de poço freático, lembrando que o poço freático deverá 

ficar em nível superior ao do sistema de tratamento. Deve-se também procurar por uma parte 

do terreno que tenha uma pequena declividade, para que o esgoto desça por gravidade e não 

necessite de equipamentos que encareçam o sistema, como bombas.  
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Para se fazer um monitoramento futuro da eficiência do tratamento da água negra, na 

hora da construção do tanque de evapotranspiração devem sem implantados três pontos de 

coleta do efluente, que após percorrerem as camadas de material granulo-decrescentes podem 

ser coletados para análise laboratorial (um na camada de entulho, outro na de brita e outro na 

de areia). Seria interessante também monitorar os efluentes que extravasam.  

6 CONCLUSÃO 

 

Pela revisão bibliográfica percebeu-se que existem diferentes tecnologias sociais já 

sendo estudadas e implementadas no Brasil para o tratamento os efluentes domésticos de 

áreas rurais, porém as políticas municipais estudadas não se mostram facilitadoras para que 

essas tecnologias sejam colocadas em prática.  

No dimensionamento do tratamento de águas cinzas, verificou-se que a área 

superficial do leito filtrante, quando calculada pelo método escolhido e para a eficiência 

escolhida, é próximo ao recomendado pela EMBRAPA (2013), de no mínimo 1m2/hab.  

Para o tratamento de águas negras, verificou-se que a área superficial escolhida para o 

tanque de evapotranspiração parece adequado pelo balanço hídrico, com volume de entrada 

anual próximo ao de saída. Porém pode vir a ter extravasamentos nas épocas de chuvas, 

recomendando que se coloque uma saída do sistema. Seria importante monitorar o sistema 

para obter informações que melhorem seu rendimento e evitem o extravasamento.  

É importante ressaltar que a participação dos assentados no processo foi fundamental, 

evitando soluções impositivas e “caixas pretas”, possibilitando escolher sistemas de 

tratamento pelos quais a família demostrou interesse, o que aumenta a chance de apropriação 

desta na construção e manutenção do sistema. 

7 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se que após a implementação dos sistemas eles sejam monitorados, com 

apoio de alunos de iniciação científica, cultura e extensão ou pós-graduação, que possam 

analisar a eficiência e a vida útil dos dois sistemas, verificando se os dimensionamentos foram 

adequados.  
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