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RESUMO 

 

Na antiguidade foram desenvolvidas estruturas que permitiam o transporte de águas 

residuárias para fora das cidades, por meios de drenos e canais.  Porém, a instalação de 

rede coletora de esgotos propriamente dita ocorreu no começo do século XIX. Mesmo 

após anos de evolução, a falta de esgotamento sanitário ainda é um problema em países 

subdesenvolvidos. A falta de políticas públicas que incentivam projetos de tratamento de 

esgoto, acabam por impactar na saúde da população e do meio ambiente. A disposição 

adequada de esgoto é fundamental para a saúde humana. O Tanque Séptico (TS) é um 

dos melhores dispositivos para o tratamento de águas residuais de residências situadas em 

zonas rurais e urbanas, desprovidas de redes de esgotos, visto que, o sistema de rede 

coletora existente nos grandes centros urbanos não atende plenamente essa população, 

deixando de fora as periferias e a zona rural. Assim o uso do Tanque Séptico atende 

satisfatoriamente tanto no coletivo como no individual. Dentro desta perspectiva, houve 

a necessidade de desenvolver o projeto de um tanque séptico utilizando materiais de baixo 

custo com tubos de PVC, para atender famílias em habitação unifamiliar, de baixa renda 

per capita, ao mesmo tempo sem causar impacto ao meio ambiente e financeiramente 

viável na sua execução. 
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1. TANQUE SÉPTICO EM TUBOS DE PVC 

 

A instalação de rede coletora de esgotos em algumas cidades teve início na Europa, 

no começo do século XIX, enquanto a implantação de sistemas de tratamento de esgoto 

doméstico só ocorreu a partir do final do século XIX e início do século XX (LEME & 

ONOFRE, 2008).  

Na Amazônia, a precariedade de sistemas de tratamento de esgoto domésticos é um 

dos problemas de alta gravidade no que se refere à saúde, levando a consequências 

negativas para a sociedade, assim como para o meio ambiente. A falta de uma política de 

projetos sustentáveis conjugada a tipologia das habitações implantadas de formas 

deficitárias, provoca muitos impactos na saúde da população, visto que apenas as capitais 

possuem sistema de tratamento de esgoto.   

Partindo do sistema atual, há uma grande necessidade de implantação de sistemas 

individuais de tratamento de esgoto, pois as construções de habitações localizadas em 

áreas de periferia de cidades, zonas rurais e em pequenas concentrações populacionais no 

interior da Amazônia, onde os recursos são escassos, os próprios moradores muitas vezes 

realizam a construção de seu sistema de tratamento individual dos resíduos. 

Constata-se, portanto, que a ausência de saneamento básico incide consequências 

negativas para o ambiente e a sociedade. 

Este trabalho limita-se a uma contribuição para o estudo de um sistema simples de 

tratamento de águas residuais aplicados aos esgotos sanitários, predominantemente 

domésticos. 

O tanque séptico TS se constitui num espaço fechado idealizado para receber todos 

os despejos domésticos provenientes de cozinha, lavanderia, bacias sanitárias, bidês, 

banheiros, mictórios, tanques e maquinas de lavar roupas e ralos dos pisos de 

compartimentos internos das edificações. 

Segundo NETO, Cícero Onofre de Andrade, (1997),” A operação do TS é muito 

simples, mas geralmente é negligenciado, consiste basicamente da remoção do lodo em 

tempo pré-determinado e sua disposição em local adequado, frequentemente os intervalos 

de limpeza não são observados, não há qualquer registro de operação, e o lodo só é 

removido quando o TS já apresenta problemas. Quando ocorre a remoção do lodo este é 
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lançado ao solo sem maiores cuidados ou em corpos d’águas próximos, o que anula, em 

parte, os efeitos benefícios do tratamento dos esgotos”. 

“A eficiência dos TS depende de vários fatores, principalmente: Carga Hidráulica, 

Geometria, Compartimentos, Dispositivos de Entrada e Saída, Temperatura e Condições 

de Operação. Portanto, varia bastante em função da competência do Projeto e da 

Eficiência da Operação”. 

“Os dispositivos de Entrada e Saída (três, septos ou chicanas) são mais importantes 

para a eficiência do TS do que geralmente imagina-se. O de entrada diminui a área relativa 

de turbulência, favorecendo a decantação, e o de Saída permite a tomada do Efluente no 

nível em que o líquido é mais clarificado (1/3 da altura útil ou a meia altura da fase 

líquida) além de reter a escuma”. 

De acordo com algumas classificações desses TS, é dito que se trata de uma espécie 

de sistema primário e físico-biológico (onde predomina a sedimentação do material 

sólido). Dessa forma, pelo fato de se tratar de um sistema econômico e de fácil aquisição 

e manutenção, esse tipo de sistema é muito empregado e utilizado em nosso país, mas 

principalmente na região Norte.  

Dessa forma, é necessário que haja provisão de economia em todas as fases de uma 

construção, assegurando que a opção pelo TS com tubos de PVC provoque a redução de 

custos tanto na mão de obra quanto no material a ser utilizado em sua construção.  

Outra excelente vantagem proporcionada pelo TS com PVC é que sua constituição, 

que é bem revestida por conta de seu material de PVC, impede a contaminação do solo, 

uma vez que a carga de esgoto fica retida no tanque sem ter possibilidade de vazamento 

e consequentemente evitando a contaminação do meio ambiente. 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um projeto de TS para atendimento de 

habitação unifamiliar de baixa renda na Amazônia Legal, utilizando materiais de 

instalações prediais em PVC.  

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais que foram selecionados para o projeto do TS foram tubos de PVC com 

DN de 100 mm e 300 mm, da linha de esgoto, conexões Joelho e Tê com DN de 100 mm 

e caixa de areia da linha de águas pluviais com DN de 300 mm da marca Tigre. 
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As interligações entre os reservatórios são confeccionadas com tubos DN 100 mm, 

Tê DN 100 mm e Cap DN100 mm. 

O projeto proposto foi elaborado em três fases: Na primeira fase foi condicionada ao 

volume do período de detenção dos despejos composta por quatro reservatórios 

confeccionados por tampas, duas seções de tubos 300 mm, um prolongador de entrada e 

uma caixa de areia, que são interligados através da caixa de areia por tubos de 100 mm 

conforme projeto executivo. 

A segunda fase é constituída por três reservatórios, onde o período de armazenamento 

do lodo acontece e segue o mesmo modelo do reservatório proposto na primeira seção. A 

última fase que armazena o lodo em digestão é composta apenas por um reservatório que 

segue as mesmas dimensões dos anteriores. 

O processo construtivo de um TS de tubos em PVC foi inspirado no sistema HD mini 

que era produzido e comercializado pela empresa Sofossas Ltda., cujo produto consistia 

em dois tubos com diâmetro de 450 milímetro, sendo o primeiro o TS e o segundo, o filtro 

anaeróbio, ambos com capacidade de 300 litros. Em seguida, passou pelo seguinte 

processo: 

Primeiramente foi considerada a norma antiga NB-41, cujo volume é calculado em 

três fases:  

● Fase I formada por quatro tubos com diâmetro de 300 mm e comprimento de 1,50 

m;  

● Fase II formada por três tubos com diâmetro de 300 mm e comprimento de 1,50 

m; 

● Fase III formada por um tubo com diâmetro de 300 mm e comprimento de 1,50 

m. 

A proposta deste trabalho atende plenamente as recomendações prescritas na norma NB-

41 e NBR-7229 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O TS ainda é o melhor dispositivo para o tratamento parcial e disposição das águas 

residuárias de residências situadas nas zonas urbanas, desprovidas de rede de esgotos e 

zona rural. O TS atende as necessidades básicas da população mesmo construído de 

alvenaria, outros materiais ou quando um simples buraco é escavado. 
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A disposição adequada dos esgotos é fundamental para a saúde humana. Várias 

doenças conhecidas podem ser transmitidas através de excretos humanos, fato que 

observamos nas mais diversas partes das regiões brasileiras simplesmente por não haver 

uma disposição adequada dos esgotos. 

Pensando nesta problemática que acontece em nossa região, elaborou-se um projeto 

de TS empregando tubos em PVC por não concordar com a construção de TS de 

alvenaria, que apresentam muitos efeitos colaterais ao meio ambiente e à população, e 

por não concordar com dispositivo da NBR 7229 que introduz 1.000 litros na fórmula de 

cálculo do volume do tanque, fato este oriundo de normas estrangeiras.  

Este fato indica que quanto menor a vazão, maior deve ser o volume do TS e não 

linearmente proporcional, como induzia a norma anterior. Outro argumento que se 

discorda da norma é o diâmetro interno mínimo para tanque com formato cilíndrico, que 

deverá ter 1,10 m e o mesmo tanque prismático deverá ter largura interna mínima de 0,80 

m. 

O TS deverá ser projetado de forma completa, incluindo a disposição final para o 

efluente e o lodo digerido em atendimento ao item 4.4.1 da NBR 7229. A eficiência do 

TS projetado está relacionada às recomendações sugeridas pela norma. 

O uso do TS com tubos, conexões e caixas de PVC promovem alternativas que 

contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos povos que habitam as comunidades 

da região. 

Devemos considerar que as condições da disposição correta dos efluentes domésticos 

sendo tratados, irão contribuir de forma positiva para a saúde das pessoas, principalmente 

pela falta de saneamento básico nessas comunidades, pois atualmente, o que se percebe é 

a contaminação de águas superficiais dos cursos d’água devido ao lançamento dos dejetos 

sem nenhum tratamento. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi feito um paralelo entre a tríplice 

composição que norteou de forma visível os estudos demonstrados. 

Não se pretende ser conclusivo nem exclusivo, outras avaliações genéricas podem ser 

estudadas e, em cada caso, uma avaliação criteriosa deve ser elaborada. Apresentou-se 

apenas um exercício nas quais diversas variáveis importantes são consideradas na 

avaliação comparativa entre os TS de alvenaria e TS de tubos de PVC, para mostrar como 

se pode e deve avaliar e comparar vantagens e desvantagens, para orientar escolha de 

opções. 
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 Ao comparar os processos construtivos distintos, perceba o TS de alvenaria necessita 

de vários materiais que passarão por processo de produção e no TS de tubos usarão apenas 

materiais industrializados. 

 Sendo assim conclui-se que o TS de tubos é mais viável economicamente em relação 

ao TS de alvenaria. 

 

4. PROPOSTA DE PROJETO DE TS EM TUBOS DE PVC 

Considerando que a norma NBR 7229 descreve que o dimensionamento do TS de 

forma prismático e ou cilíndrico apresenta coeficientes maiores dos que foram 

empregados estando acima dos valores aceitáveis para um sistema de pequeno porte. 

Consideraram-se para esta proposta, as recomendações da antiga norma NB-41 a qual 

atende plenamente a vazão do projeto proposto. 

Após a análise e escolha do material que atenda as especificações norteadoras do 

projeto, têm-se a fácil aquisição dos custos, e o mais importante, a facilidade de execução, 

que deverá empregar mão-de-obra da construção civil tendo pelo menos um bombeiro 

hidráulico. Assim, optou-se pelo tubo DN 300 mm, assentado na caixa de areia em PVC. 

 

Memória de Cálculo do Tanque Séptico em Tubos de PVC. 

Tabela 1.0 - Dados Iniciais para o Dimensionamento do TS com Tubos em PVC. 

Parâmetro Valor Unidade 

V = Volume Calculado do Tanque Séptico; 800,00 Litros. 

N = Número de Contribuintes; 4,0 Habitante. 

C = Contribuição de Despejos; 100,00 Litros/pessoa/dia. 

T = Período de Detenção em dias; 1,0 Dia ou 24 horas. 

Lf. = Contribuição do Lodo Fresco; 1,0 Litro/pessoa/dia. 

Ta = Período de Armazenamento do lodo; 300 Dias. 

Td = Período de Digestão; 50 Dias. 

R1 = Lodo Digerido; 0,25 Adimensional. 

R2 = Lodo em Digestão; 0,50 Adimensional. 

Hd: Distância Vertical entre Geratriz inferior 

interna e o nível do líquido 
1,50 Metros. 

D = Diâmetro do Tubo; 0,30 Metros. 
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Q = Estimativa Diária de Esgoto 400,00 Litros/dia. 

Tabela 2.0 – Planilha para Dimensionamento do TS com Tubos em PVC. 

Parâmetro Expressão Valor Unidade 

Q = Estimativa da contribuição 

diária de esgoto: 
𝑄 = 𝑁 ∙ 𝐶 400 l/por dia. 

V1 = Volume decorrente do 

período de detenção dos 

despejos 

𝑉1 = 𝑁 ∙ 𝐶 ∙ 𝑇 400 l 

V2 = Volume decorrente do 

período de armazenamento do 

lodo 

   𝑉2  =  𝑅1 ∙  𝑁 ∙ 𝐿𝑓 ∙  𝑇𝑎 300 l 

V3 = Volume correspondente 

ao lodo em digestão:  
 𝑉3  =  𝑅2 ∙  𝑁  ∙  𝐿𝑓 ∙  𝑇𝑑 100 l 

V=Volume útil do tanque 

séptico 
𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 800 l 

Diâmetro do tubo Adotado 0,30 m 

hd = Distância Vertical entre 

Geratriz inferior interna e o 

nível do líquido; 

Adotado em função da tabela 1,50 m 

Cálculo das Dimensões das Câmaras. 

D1 = Dimensão da Câmara 1 
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜

= 0,30 𝑥 1,50 
4 tubos. 

D2 =,Dimensão da Câmara 2 
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜

= 0,30 𝑥 1,50 
3 tubos. 

D3 = Dimensão da Câmara 3 
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜

= 0,30 𝑥 1,50 
1 tubos. 

 

 

 

Projeto Executivo do Tanque Séptico em Tubos de PVC 

Figura 1.0 - Planta Baixa do TS com Tubos em PVC. 
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Fonte: Autor, (2019). 

 

 

 A planta baixa acima representa a forma e as dimensões dos compartimentos em tubos 

de 300 mm, bem como as tubulações de entrada do afluente, tubos de limpeza, tubulações 

de interligações entre câmaras e tubulações de saída do efluente. 
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Figura 2.0 – Elevação do TS com Tubos em PVC. 

 

 

Fonte: Autor, (2019). 

 

 

A planta das elevações A e B acima representam as dimensões das alturas do tanque 

em tubos de 300 mm, bem como das tubulações de entrada do afluente, interligação com 

tubos de 100 mm e tubulações de saída do efluente.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de instalação do TS de tubos, caixas e conexões em PVC proposto, deverá 

atingir uma alta eficiência para contemplar uma residência do tipo econômica, com uma 

população de 4 habitantes, implantada em qualquer localidade da Amazônia Legal, 

atendendo todas as especificações da norma NBR 7229. É possível afirmar que se for 
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construído conforme projetado neste trabalho, o TS terá todas as condições técnicas para 

obter a eficiência recomendada pelas normas. 

O resultado da qualidade do efluente deverá estar conforme a sua destinação final 

pretendida, mas para descartar qualquer contaminação por vírus e bactérias que ainda 

estejam no efluente, deverá o TS ser complementado por um filtro anaeróbio, aeróbio, 

um tanque de sedimentação e um clorador para então ser lançado no poço absorvente 

(sumidouro), nos cursos d’agua ou nas redes de água pluvial. 

Na região Amazônica, especificamente em Manaus, já existe uma legislação 

municipal vigente, a Lei 1192 “Cria no município de Manaus, o Programa de Tratamento 

e Uso Racional das Águas nas edificações PRO-ÁGUAS” onde os efluentes deverão ser 

desinfectados antes do seu lançamento. 

A partir da revisão bibliográfica e da metodologia aplicada neste trabalho, é provável 

que o TS sugerido atenda plenamente as normativas estabelecidas pela Lei, Decretos e 

Normas que regem o tratamento de esgotos. 

Entretanto, só será possível atestar sua eficiência real se for implantado e monitorado 

este TS em tubos de PVC em pelo menos um período de 5 anos para ter uma avaliação 

segura de sua eficiência elevada. 
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