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RESUMO 

 

A universalização do saneamento básico no Brasil ainda é um grande desafio. 

Devido a dificuldades técnicas e econômicas, algumas áreas não são atendidas 

pelos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, as 

comunidades isoladas. Para suprir essa falta, a população dessas comunidades 

busca soluções alternativas de tratamento de água e esgoto, mas a falta de apoio do 

Poder Público e ausência de orientação técnica levam à adoção de métodos 

inadequados ou ao uso incorreto dos sistemas de tratamento. A presente pesquisa 

realizou um levantamento das condições socioeconômicas e sanitárias de um 

assentamento rural do município de Ilha Solteira (SP) por meio de entrevistas com 

os moradores seguindo um roteiro estruturado. A partir dos resultados, foi 

desenvolvido e entregue aos moradores um material didático a respeito de dois 

sistemas alternativos de tratamento de água (clorador e SODIS) e dois de 

tratamento de esgoto (fossa biodigestora e SAC). Posteriormente, esses sistemas 

foram adaptados e implementados experimentalmente em domicílios da 

comunidade. Foram avaliadas a eficiência do tratamento e a viabilidade econômica 

de cada sistema. Entre os sistemas de tratamento de água, o SODIS apresentou o 

melhor custo-benefício, alcançando eficiências de remoção de CT, E. coli e turbidez 

de, respectivamente, 98,14%, 96,35% e 44,98%. Entre os sistemas de tratamento de 

esgoto, o SAC apresentou o melhor custo-benefício, alcançando eficiências de 

remoção de turbidez, DBO, DQO, ST, NT e PT de, respectivamente, 48,79%, 

78,04%, 81,14%, 53,27%, 44,87% e 73,73%. Os quatro sistemas analisados são 

economicamente acessíveis e podem ser implementados em maior escala em 

comunidades isoladas. 

 

Palavras-chave: universalização do saneamento; clorador com filtro de carvão; 

desinfecção solar da água; fossa biodigestor; sistema alagado construído. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The universalization of basic sanitation in Brazil is still a big challenge. Due to 

technical and economic difficulties, some areas are not served by public water supply 

and sewage services, the isolated communities. To meet this need, the population of 

these communities seeks alternative solutions for water and sewage treatment, but 

the lack of support from the Government and the absence of technical guidance lead 

to the adoption of indequate methods or to the incorrect use of treatment systems. 

This work carried out a survey of the socioeconomic and sanitary conditions of a rural 

settlement in Ilha Solteira (SP), Brazil, through interviews with the residents following 

a structured script. Based on the results, an informative booklet was developed and 

delivered to residents about two alternative water treatment systems (chlorinator and 

SODIS) and two sewage treatment systems (biodigester tank and constructed 

wetland). Posteriorly, these systems were adapted and experimentally implemented 

in the community households. Treatment efficiency and economic viability of each 

system were evaluated. Among the water treatment systems, SODIS presented the 

best cost-benefit, achieving TC, E. coli and turbidity removal efficiencies of, 

respectively, 98.14%, 96.35% and 44.98%. Among the sewage treatment systems, 

the constructed wetland presented the best cost-benefit, achieving turbidity, BOD, 

COD, TS, TN and TP removal efficiencies of, respectively, 48.79%, 78.04%, 81.14 

%, 53.27%, 44.87% and 73.73%. The four analyzed systems are affordable and can 

be implemented on a larger scale in isolated communities. 

 

Keywords: universal sanitation; chlorinator with carbon filter; solar water disinfection; 

biodigester tank; constructed wetland. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

No Brasil, o saneamento básico é definido pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro 

de 2007, como o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações 

operacionais de: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas (BRASIL, 2007). Além disso, segundo o Artigo 225 da Constituição Federal, 

todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

entendido como um bem de uso comum e essencial à qualidade de vida saudável 

(BRASIL, 1988). Desta maneira, o saneamento básico não deve ser considerado 

apenas uma prestação de serviços, mas também uma política incumbida ao Poder 

Público para assegurar a efetividade de um direito social.  

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD-contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2019, 85,50% dos municípios conta com abastecimento de água por rede geral 

de distribuição, mas apenas 68,30% tem acesso ao esgotamento sanitário por rede 

coletora (IBGE, 2020a). As áreas que não são atendidas por esses serviços públicos 

são chamadas de comunidades isoladas. Elas geralmente estão localizadas nas 

zonas periféricas das cidades ou em comunidades de difícil acesso, como áreas 

rurais, aglomerados subnormais (favelas), terras indígenas e territórios quilombolas 

(TONETTI et al., 2018).  

Conforme dados levantados pelo mais recente censo demográfico do IBGE 

(2011), 15,60% da população brasileira reside em áreas rurais. Ademais, 13,20% 

dos municípios apresentam ocupações irregulares urbanas. As localidades 

indígenas estão presentes em 14,90% dos municípios e em 30,00% deles foram 

identificadas comunidades quilombolas (IBGE, 2020b). Os principais obstáculos para 

a prestação dos serviços públicos de saneamento básico nessas comunidades são 

dificuldades de ordem técnica e econômica e a ausência de incentivos do Poder 

Público (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2016). 
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Um grande problema que ocorre nas comunidades isoladas são as chamadas 

Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI). Segundo o 

Painel de Saneamento do Instituto Trata Brasil (2019), elas foram responsáveis por 

mais de 273.000 internações hospitalares no ano de 2019, sendo o Norte a região 

com a maior incidência por número de habitantes. Não por acaso, é a área com a 

maior proporção de municípios sem rede de distribuição de água e coleta de esgoto 

(IBGE, 2020c). Entre essas doenças, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) dá 

destaque para as diarreias, febres entéricas, hepatite A, leptospirose, 

esquistossomose, malária e arboviroses (BRASIL, 2010). Sem contar com a COVID-

19, doença que provocou a maior pandemia do século XXI e que tem como uma de 

suas profilaxias a higienização das mãos com água e sabão (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE – OMS, 2021).  

Para atenuar esse problema, as comunidades isoladas acabam adotando 

soluções alternativas de saneamento básico, os sistemas descentralizados. 

Diferente dos sistemas convencionais, nos quais longas redes de tubulações 

conectam as casas a estações de tratamento de água e esgoto de grande porte, os 

sistemas descentralizados são aqueles operados no próprio local com uma 

infraestrutura reduzida (SUBTIL et al., 2016). Segundo a PNAD-contínua de 2019, 

entre as soluções alternativas à rede geral de abastecimento de água, as mais 

utilizadas são o poço profundo, o poço raso e carros-pipa. Entre as soluções 

alternativas à rede coletora de esgoto, a fossa séptica, a fossa rudimentar e valas a 

céu aberto são as mais comuns (IBGE, 2020a). 

Apesar dos sistemas descentralizados suprirem a falta dos serviços públicos 

de saneamento, sua construção e gerenciamento são feitos pela própria 

comunidade, geralmente sem nenhum conhecimento ou apoio técnico (TONETTI et 

al., 2018). De acordo com Garrido et al. (2016), essa falta de assistência pode levar 

à utilização de métodos precários ou à sua operação incorreta, causando prejuízo 

aos usuários e ao meio ambiente.  

Segundo Moreira (2020), um recurso que pode ser adotado para levar 

conhecimento a grupos minoritários é a educomunicação, estratégia que visa 

democratizar a informação utilizando os meios de comunicação. Para Marques e 

Nicolodi (2021), as cartilhas são ferramentas educomunicativas que promovem a 

sensibilização social e criam pontes entre o conhecimento acadêmico e os cidadãos. 
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Sendo assim, a presente pesquisa analisou as condições socioeconômicas e 

sanitárias de uma comunidade rural do município de Ilha Solteira (SP) e elaborou um 

material didático em forma de cartilha informativa a respeito de sistemas de 

tratamento de água e esgoto compatíveis com a realidade local. Posteriormente, 

esses sistemas foram implementados experimentalmente em propriedades da 

comunidade. Desta forma, buscou-se aprimorar os conhecimentos dos moradores 

sobre saneamento básico, incentivar a adoção de soluções alternativas simples, 

seguras e sustentáveis e analisar seu custo-benefício.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL  

 

Implementar sistemas alternativos de tratamento de água e esgoto em uma 

área não atendida pelos serviços públicos de saneamento básico (comunidade 

isolada) e analisar o custo-benefício de cada sistema.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar as condições socioeconômicas e sanitárias de um 

assentamento rural do município de Ilha Solteira (SP); 

 Implementar na comunidade dois sistemas alternativos de tratamento de 

água (clorador com filtro de carvão ativado e sistema de desinfecção solar); 

 Implementar na comunidade dois sistemas alternativos de tratamento de 

esgoto (fossa biodigestora e sistema alagado construído); 

 Determinar a eficiência dos tratamentos por meio de análises físico-

químicas e microbiológicas; e  

 Analisar o custo-benefício dos referidos sistemas.  
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3  REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1  UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL 

 

3.1.1  Custos e benefícios da universalização 

 

Segundo a Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, conhecida como o novo 

marco regulatório do saneamento, universalização é a “[...] ampliação progressiva do 

acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico [...]” (BRASIL, 

2020). Como exposto anteriormente, a falta desses serviços provoca prejuízos tanto 

para o meio ambiente, quanto para a sociedade de um modo geral. Um estudo 

realizado pelo Instituto Trata Brasil (2018) mostrou que a expansão do saneamento 

acarreta custos com investimento e operação da infraestrutura em um primeiro 

momento, mas promove diversos benefícios econômicos e sociais em um horizonte 

de longo prazo. 

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), elaborado 

pelo Ministério das Cidades em 2013, seria necessário um investimento de 

aproximadamente 25 bilhões de reais por ano em medidas estruturais 

(infraestrutura) e estruturantes (suporte à prestação de serviços) para atingir a 

universalização do saneamento básico até o ano de 2033 (BRASIL, 2013). 

Entretanto, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), obtidos no último diagnóstico dos serviços de água e esgoto, o total de 

investimentos realizados no setor no ano de 2020 foi de 13,7 bilhões de reais 

(BRASIL, 2021a).  

Esse déficit de investimentos em saneamento acaba afetando a economia do 

país direta e indiretamente. Com o aumento da incidência das DRSAI, há um 

aumento das despesas públicas com o tratamento das pessoas infectadas por meio 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, os trabalhadores apresentam uma 

queda de produtividade, ocasionando inclusive seu afastamento das atividades 

laborais, o que acarreta em custos com horas não trabalhadas. Do mesmo modo, os 

estudantes têm seu desempenho escolar prejudicado, impactando a longo prazo o 

mercado de trabalho e a renda das famílias. O investimento no setor traria melhores 

condições de saúde para a população e, consequentemente, uma economia para os 

cofres públicos (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). 
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Outro benefício da universalização é a valorização de atividades econômicas 

vinculadas às condições do ambiente, como o turismo. Ali et al. (2018) estudaram a 

relação de longo prazo entre saneamento, turismo e o total de reservas de 19 países 

da Ásia e concluíram que a melhoria do saneamento atrai mais turistas e influencia 

diretamente na reserva cambial. Segundo Wamboye et al. (2020), as pessoas são 

mais propensas a viajar para países que possuem infraestruturas bem 

desenvolvidas, incluindo instalações de água e esgoto. Ademais, a melhoria da 

infraestrutura urbana também agrega valor às edificações e estimula o 

desenvolvimento imobiliário (CAI et al., 2020). 

Aumentando a lista dos pontos positivos, o mencionado estudo do Instituto 

Trata Brasil (2018) ainda inclui a geração de empregos na construção civil, com as 

obras de ampliação, e na operação dos sistemas de saneamento. Acrescenta 

também a arrecadação de impostos sobre o consumo e a produção. A Tabela 1 

mostra uma estimativa de custos e benefícios da universalização para o período de 

2016 a 2036, resultando em um balanço positivo de mais de 1,1 trilhão de reais. 

Espera-se que o cenário otimista atraia mais investimentos no setor, sejam eles 

provenientes dos agentes federais, dos próprios prestadores de serviços ou da 

iniciativa privada. 

 

Tabela 1 – Custos e benefícios da expansão do saneamento no Brasil (2016 a 2036) 

CUSTOS VALOR (BILHÕES DE R$) 

Investimentos 241,269 

Operações 154,314 

BENEFÍCIOS VALOR (BILHÕES DE R$) 

Redução dos custos com a saúde 5,949 

Aumento da produtividade do trabalho 190,374 

Renda do turismo 42,860 

Renda da valorização imobiliária 447,457 

Renda da construção civil 301,933 

Renda das operações 489,920 

Arrecadação de impostos 42,825 

TOTAL RS 1,125 TRILHÃO 
 

Fonte: Instituto Trata Brasil (2018). 
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3.1.2  Novo marco regulatório do saneamento básico  

 

Com o intuito de viabilizar a universalização dos serviços de saneamento 

básico no Brasil até o ano de 2033, foi aprovada em 2020 uma atualização do marco 

regulatório deste setor. A meta é garantir água potável para 99% dos brasileiros, 

além de coletar e tratar os esgotos de pelo menos 90% da população (BRASIL, 

2020). Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA (2020), 

nova responsável pelas normas de referência para a regulação dos serviços 

públicos de saneamento, essa lei estrutura um ambiente de segurança jurídica que 

atrairá mais investimentos na área. E as licitações para a concessão desses serviços 

(nas quais poderão concorrer empresas públicas e privadas) estimularão a 

competitividade, impulsionando a qualidade e eficiência dos sistemas. 

Ainda de acordo com a ANA (2020), um dos pontos mais importantes da nova 

lei são os blocos regionais. Os municípios poderão se agrupar para contratarem os 

serviços de saneamento de forma coletiva, auxiliando assim aqueles que têm menos 

recursos. E se os recursos oriundos das tarifas não forem suficientes para atingir a 

sustentabilidade econômico-financeira do município (ainda que este participe de 

bloco regional), a lei prevê a aplicação de recursos da União, desde que a prestação 

dos serviços esteja em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos 

pelas normas (BRASIL, 2020). 

Além disso, o novo marco regulatório estabelece que a Política Federal de 

Saneamento Básico deverá proporcionar soluções para a salubridade ambiental das 

populações rurais, povos indígenas e outras comunidades tradicionais, compatíveis 

com suas peculiaridades sociais, econômicas e culturais. Também fica estabelecido 

que as normas instituídas pela ANA deverão conter metas para a ampliação da 

cobertura dos serviços públicos de saneamento básico. Apesar disso, o texto não 

garante que a ampliação contemple as comunidades citadas. Nos casos de 

prestação dos serviços por meio de contrato, não é estabelecido nenhum tipo de 

obrigação para o atendimento destas populações, sendo inclusive dispensável para 

as entidades reguladoras a previsão da utilização de métodos alternativos para o 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto (BRASIL, 2020).  
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3.2  SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

3.2.1  Clorador 

 

Como exposto anteriormente, a solução alternativa à rede geral de 

abastecimento de água mais adotada no Brasil são os poços, empregados em 

10,30% das residências (IBGE, 2020a). Visto que nem sempre essa água é potável, 

é necessário realizar sua desinfecção antes do consumo humano, processo que 

inativa os microrganismos patogênicos. O desinfetante mais indicado para este fim é 

o cloro, devido à sua ação germicida e alta capacidade oxidante. Além disso, seu 

efeito residual permite fácil monitoramento no sistema de abastecimento. Esse 

elemento geralmente é utilizado na forma de hipoclorito de cálcio e dosado com um 

clorador, equipamento que deve ser instalado entre a saída do poço e a entrada do 

reservatório de água (BRASIL, 2014). A Figura 1 mostra o esquema de um clorador 

simplificado desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) para propriedades rurais. 

 

Figura 1 – Esquema de um clorador 

 
Fonte: Adaptada de Embrapa (2014). 

 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 888, de 4 de maio de 2021, dispõe sobre 

o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 

de potabilidade. O documento se aplica tanto à água proveniente de sistemas de 
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abastecimento, quanto de soluções alternativas. Para soluções coletivas, é 

obrigatória a manutenção de uma concentração de cloro residual livre de pelo 

menos 0,2 mg.L-1 no reservatório e na rede (BRASIL, 2021b). De acordo com a 

Embrapa (2014), a aplicação de uma colher de café (1,50 g) de hipoclorito de cálcio 

no equipamento clorador é suficiente para realizar a desinfecção da água em um 

reservatório de 1.000 L, após um tempo de contato de 30 minutos. O procedimento 

deve ser feito uma vez ao dia para garantir a desinfecção da água. 

O excesso de cloro residual deve ser evitado, porque o contato desse 

elemento com a matéria orgânica natural da água bruta forma alguns subprodutos 

que podem ser prejudiciais à saúde, como os trihalometanos (Figura 2) e ácidos 

haloacéticos (MAZHAR et al., 2020). Os efeitos de tais compostos no organismo 

variam entre mutações, câncer, anemia, retardo do crescimento e doenças do 

sistema reprodutivo. Muitas tecnologias de pré e pós-tratamento vêm sendo 

estudadas para reduzir a formação dessas substâncias ou removê-las, como os 

filtros de carvão ativado. Outra solução seria utilizar métodos alternativos à cloração, 

como a desinfecção com radiação ultravioleta, que não gera estes subprodutos 

(SRIVASTAV et al.; CHEN et al.; GOLEA et al., 2020).  

 

Figura 2 – Subprodutos da cloração 

 
Fonte: Adaptada de MANTECH (2020). 
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3.2.2  Filtro de carvão ativado 

 

O carvão ativado é um material de carbono com alta porosidade e ampla área 

superficial, podendo chegar a 2.500 m².g-1. Sua estrutura microporosa garante uma 

elevada capacidade de adsorção, motivo pelo qual é muito utilizado para filtrar, 

remover ou modificar componentes indesejados de gases e líquidos (BANSAL; 

GOYAL, 2005). Depois de um tempo de uso, o crescimento de microrganismos no 

meio poroso pode transformar o processo em uma biofiltração, possibilitando 

também a remoção de matéria orgânica do fluido (BASU et al., 2015). O filtro de 

carvão ativado é uma unidade de purificação de água que pode ser instalada 

diretamente no ponto de uso (torneiras) ou ser empregada como pré-tratamento de 

processos de desinfecção, como a cloração (CHEN et al., 2020). A Figura 3 mostra 

um esquema desse sistema de tratamento. 

 

Figura 3 – Esquema de um filtro de carvão ativado 

 
Fonte: Adaptada de Max Water (2020). 

 

Cuthbertson et al. (2019) avaliaram a performance do carvão ativado em três 

estações de tratamento de água. O estudo concluiu que, utilizando esse material 

antes da desinfecção com cloro, a formação de trihalometanos e ácidos haloacéticos 

é reduzida devido à remoção da matéria orgânica da água. Além disso, os autores 

observaram que quando o carvão ativado é utilizado após a cloração, ocorre a 

remoção desses subprodutos já formados. Uma pesquisa realizada por Jiang et al. 
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(2018) analisou a capacidade de adsorção do carvão ativado depois da cloração, 

sob diferentes tempos de contato. Os autores observaram que aumentando o tempo 

de contato do cloro de 30 minutos para três horas, houve um aumento de 61,00% 

para 75,00% na remoção dos subprodutos da desinfecção devido à formação de 

intermediários aromáticos, compostos adsorvidos com mais facilidade. 

Além dos subprodutos da cloração, outros compostos também podem ser 

adsorvidos por esse material, como os íons metálicos. Queiroz et al. (2020) 

produziram carvão ativado a partir de sementes de açaí e observaram uma 

eficiência de remoção de 86,00% para chumbo e 69,00% para ferro, resultados 

superiores aos obtidos com carvão comercial. Propolsky et al. (2020) modificaram 

grânulos de carvão pelo método da síntese por combustão em solução (SCS) e 

notaram uma remoção de ferro de águas subterrâneas três vezes maior em relação 

ao carvão não modificado. O resultado foi atribuído à formação de estruturas 

cristalinas de magnetita, que aumentaram a área superficial dos grânulos e sua 

capacidade catalítica. A Figura 4 mostra os nanocristais formados na superfície do 

material, observados em um microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

 

Figura 4 – Magnetita formada na superfície do carvão ativado 

 
Fonte: Adaptada de Propolsky et al. (2020). 
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3.2.3  Sistema de desinfecção solar 

 

O sistema de desinfecção solar, também conhecido como SODIS (solar 

disinfection), é um método de inativação de microrganismos patogênicos presentes 

na água por meio da radiação do sol. Os primeiros estudos deste método foram 

desenvolvidos por Acra et al. (1984), cujos experimentos confirmaram que as 

bactérias são destruídas ao serem expostas à luz solar por um período de tempo 

adequado. Também foi observado que o declínio das bactérias com o tempo de 

exposição segue uma curva exponencial decrescente, padrão típico da desinfecção 

química, como a cloração. No SODIS, a água é colocada em garrafas transparentes 

e exposta ao sol por pelo menos seis horas, ou 48 horas em dias nublados. A 

desinfecção ocorre devido à radiação ultravioleta, que causa modificações no DNA 

dos microrganismos, e à radiação infravermelha, que promove a pasteurização da 

água (EAWAG/SANDEC, 2016). A Figura 5 mostra um esquema desse sistema de 

tratamento. 

 

Figura 5 – Esquema de um SODIS 

 
Fonte: Adaptada de EdgeFX (2017). 

 

Diversos estudos vêm sendo realizados para melhorar o SODIS. García-Gil et 

al. (2020) avaliaram alguns dispositivos plásticos e destacaram três materiais como 

os mais adequados para este sistema: polipropileno (PP), polietileno tereftalato 

(PET) e acrílico (PMMA). Os autores concluíram que o PP tem baixa durabilidade, 
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mas sua substituição é economicamente viável; o PET tem durabilidade e custos de 

produção moderados; e o PMMA é mais caro, mas altamente durável. Kehoe et al. 

(2001) estudaram os efeitos de diferentes procedimentos na eficiência do sistema e 

fizeram algumas recomendações para aumentar a inativação bacteriana: i) filtrar a 

água para reduzir a turbidez e aumentar a penetração da luz; ii) não encher 

totalmente as garrafas e agitá-las por pelo menos um minuto para aumentar o nível 

de oxigênio dissolvido inicial; e iii) colocar as garrafas em uma superfície refletora 

para aumentar a temperatura da água. A Figura 6 mostra um experimento utilizando 

telhas de aço galvanizado como suporte para garrafas PET. 

 

Figura 6 – SODIS com telhas de aço galvanizado e garrafas PET 

 
Fonte: Vivar et al. (2015). 

 

O SODIS tem se mostrado muito eficaz na diminuição da incidência de 

doenças transmitidas pela água, como cólera e disenteria (PICHEL et al., 2019). Um 

estudo realizado em uma favela do sul da Índia comprovou uma redução de 40,00% 

nos casos de diarreia entre crianças menores de cinco anos de idade. Além disso, 

observou-se que a duração e a gravidade dos episódios foram significativamente 

atenuadas (ROSE et al., 2006). Uma pesquisa feita com 2.911 famílias de favelas de 

Iaundê, capital dos Camarões, obteve resultados similares. Os autores concluíram 

que a implementação do SODIS reduziu o risco de diarreia em 42,50%, 

comprovando a eficiência do sistema e sua benéfica contribuição na área da saúde 

(GRAF et al., 2010). 
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3.3  SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

3.3.1  Fossa séptica com sumidouro 

 

Como previamente apontado, a fossa séptica é a solução alternativa à rede 

coletora de esgoto mais utilizada no Brasil, estando presente em 19,10% dos 

domicílios (IBGE, 2020a). De acordo com Von Sperling (2011), esse sistema realiza 

um tratamento a nível primário, predominado por mecanismos físicos. O esgoto 

entra em um tanque impermeável e os sólidos sedimentam no fundo, onde as 

bactérias anaeróbias promovem sua estabilização por meio da fermentação. A fase 

líquida passa para outro compartimento preenchido com meio poroso, o sumidouro, 

e infiltra no solo. Para manter seu funcionamento, parte do lodo formado no tanque 

deve ser retirado periodicamente (ABNT, 1997). A Figura 7 mostra um esquema 

desse sistema de tratamento. 

 

Figura 7 – Esquema de uma fossa séptica 

 
Fonte: Adaptada de SOS Liquid Waste (2020). 

 

A NBR 13969 trata sobre projeto, construção, operação, unidades de 

tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos das fossas 

sépticas. Conforme a norma, a fossa com infiltração promove uma remoção de 50% 

a 80% da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 40% a 75% da demanda química 

de oxigênio (DQO), 70% a 95% dos sólidos não filtráveis, 100% dos sólidos 

sedimentáveis e 99,5% dos coliformes fecais (ABNT, 1997). Mas, segundo Pishgar 

et al. (2021), esse sistema não remove efetivamente as cargas de nutrientes 

presentes no esgoto. 
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De acordo Goel e Kansal (2020), o líquido efluente das fossas sépticas é uma 

fonte potencial de fósforo (P). Isto porque a digestão anaeróbia que ocorre no 

tanque converte o P orgânico do esgoto em ortofosfato, sua forma solúvel que 

fertiliza o solo. Outro nutriente presente na saída do sistema é o nitrogênio (N), que 

aparece na forma de amônio, nitrito e nitrato (GEARY, 2005). Segundo Withers et al. 

(2011), a infiltração desses nutrientes no solo pode contaminar as águas 

subterrâneas, sendo este um dos principais problemas ambientais ocasionados 

pelas fossas sépticas. Por meio dos fluxos subterrâneos, mananciais superficiais 

também podem ser contaminados, ocasionando a eutrofização dos corpos d’água 

(ZHU et al., 2016). Diante desse cenário, se faz necessária a utilização de 

tratamentos complementares à fossa séptica. A Tabela 2 mostra as faixas prováveis 

de remoção de poluentes para alguns tipos de tratamentos complementares, 

considerando o conjunto com o tanque principal. 

 

Tabela 2 – Eficiência da fossa séptica com tratamentos complementares (%) 

PARÂMETRO 
TRATAMENTO COMPLEMENTAR 

FILTRO 
AERÓBIO 

FILTRO DE 
AREIA 

LAGOA COM 
PLANTAS 

DBO 60 a 95 50 a 85 70 a 90 

DQO 50 a 80 40 a 75 70 a 85 

Sólidos não filtráveis 80 a 95 70 a 95 70 a 95 

Sólidos sedimentáveis 90 100 100 

Coliformes fecais - 99 - 

Nitrogênio amoniacal 30 a 80 50 a 80 70 a 90 

Nitrato 30 a 70 30 a 70 50 a 80 

Fosfato 30 a 70 30 a 70 70 a 90 
 

Fonte: ABNT (1997). 
 

3.3.2  Fossa biodigestora 

 

Diferentemente da fossa séptica comum, a fossa biodigestora é considerada 

um tratamento secundário, predominado por processos biológicos, que promove a 

remoção da matéria orgânica (VON SPERLING, 2011). Ela é composta por três 

caixas conectadas, através das quais o esgoto passa enquanto ocorre a biodigestão 

anaeróbia. Para esse processo acontecer, é necessário abastecer mensalmente a 
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primeira caixa com uma mistura de esterco bovino e água. O esterco é rico em 

microrganismos anaeróbios, que vão acelerar a decomposição dos dejetos 

humanos, além de eliminar as substâncias que provocam mau odor. A última caixa 

armazena o líquido efluente do sistema, que pode ser utilizado como biofertilizante 

(EMBRAPA, 2014). A Figura 8 mostra um esquema desse sistema de tratamento. 

 

Figura 8 – Esquema de uma fossa biodigestora 

 
Fonte: Adaptada de Tonetti et al. (2018). 

 

 Lara et al. (2019) testaram o desempenho de inoculantes alternativos ao 

esterco bovino em sistemas de fossa biodigestora. Utilizando sedimento de brejo, 

observaram uma maior eficiência na remoção da DBO, DQO e coliformes totais, em 

comparação com os sistemas abastecidos com o insumo original. Apesar disso, as 

concentrações menores de nitrogênio e micronutrientes obtidas no efluente final 

podem afetar o desempenho do líquido como biofertilizante, uma vez que essas 

substâncias são essenciais à nutrição das plantas (EMBRAPA, 2014). No entanto, o 

estudo concluiu que o sedimento de brejo é um potencial substituto para o esterco 

bovino, viabilizando assim a instalação de fossas biodigestoras em propriedades 

rurais que não possuem criação de gado. 

 Segundo a Embrapa (2019), águas pluviais não devem entrar no sistema. As 

águas de chuva ou enxurrada provocariam uma diluição do esgoto, diminuindo a 

concentração de matéria orgânica, o que prejudica a eficiência do tratamento. Por 

esse motivo, não é recomendado fazer a instalação da fossa biodigestora em áreas 

alagáveis ou próximas a rios. Pensando nas comunidades dessas áreas, Oliveira et 

al. (2018a) desenvolveram adaptações no sistema, consistidas na suspensão das 
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caixas por meio de uma estrutura de madeira. A estrutura mantém as caixas acima 

do nível da água mesmo nos períodos de cheia. Dessa forma, comunidades 

ribeirinhas também podem utilizar esse sistema de tratamento de esgoto, desde que 

devidamente adaptado. A Figura 9 mostra uma fossa biodigestora instalada na Ilha 

das Cinzas, comunidade localizada na foz do rio Amazonas (PA). 

 

Figura 9 – Fossa biodigestora adaptada para várzeas 

  

Fonte: Oliveira et al. (2018a). 
 

3.3.3  Sistema alagado construído 

 

O sistema alagado construído (SAC), também conhecido como jardim 

filtrante, wetland construído ou zona de raízes, é uma tecnologia utilizada para 

tratamento de esgotos de sistemas coletivos de pequeno porte ou de sistemas 

unifamiliares (VON SPERLING; SEZERINO, 2018). Ele é composto por uma vala 

preenchida com areia ou cascalho e plantas macrófitas. O esgoto é disposto na 

porção inicial do leito e flui horizontalmente através do meio filtrante e das raízes das 

plantas, onde os microrganismos ficam aderidos. As paredes e o fundo da vala são 

impermeabilizados e o nível d’água é mantido abaixo da superfície (escoamento 

subsuperficial). A condição de saturação do leito propicia a degradação anaeróbia 

da matéria orgânica e as plantas complementam o tratamento absorvendo os 
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nutrientes do esgoto (DOTRO et al., 2017; TONETTI et al., 2018). A Figura 10 

mostra um esquema desse sistema de tratamento. 

 

Figura 10 – Esquema de um SAC 

 
Fonte: Adaptada de Dotro et al. (2017). 

 

Além do sistema com fluxo horizontal, ainda existem os SACs com fluxo 

vertical. A diferença se dá na disposição do esgoto, feita uniformemente sobre toda 

a superfície. Dessa forma, o líquido escoa verticalmente até atingir o fundo, onde é 

coletado por um sistema de drenagem. Nesse caso, o leito permanece não saturado. 

A vantagem se dá na remoção de nitrogênio, feita com maior eficiência devido às 

condições aeróbias. Por outro lado, a alimentação deve ser feita de forma 

intermitente para permitir a transferência de oxigênio da atmosfera para o leito. 

Mesmo com as diferenças, ambos os sistemas promovem o tratamento do esgoto de 

maneira efetiva (BENASSI; VON SPERLING; SEZERINO, 2018). A Tabela 3 mostra 

os poluentes eliminados pelos SACs e os mecanismos de remoção de cada um 

deles. 
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Tabela 3 – Mecanismos de remoção de poluentes no SAC 

 
 

MECANISMO DE REMOÇÃO 

Matéria orgânica Degradação biológica 

Nitrogênio 
Amonização, nitrificação, desnitrificação 
e incorporação na biomassa das plantas 

Fósforo 
Sorção, precipitação e incorporação 

na biomassa das plantas 

Patógenos 
Sedimentação, filtração, competição 

e predação pelos protozoários 
 

Fonte: Dotro et al. (2017). 
 

Além dos poluentes comuns, diversos autores vêm investigando a eficiência 

dos SACs na remoção de parâmetros não-convencionais, os poluentes emergentes. 

Chen et al. (2019) analisaram o tratamento de esgoto rural por um SAC na China e 

observaram uma remoção de 97,40% de hormônios esteroides e 92,40% de 

biocidas. Na Colômbia, Delgado et al. (2020) constataram uma alta remoção de 

sildenafil (fármaco) e metilparabeno (conservante de cosméticos) em um SAC de 

fluxo horizontal com helicônias e tiriricas, obtendo valores de eficiência maiores que 

97,00% para ambos os compostos. Desta forma, os SACs também podem ser 

utilizados como uma etapa de polimento dos efluentes de sistemas de tratamento 

convencionais (DOTRO et al., 2017). 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  ÁREA DE ESTUDO 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em Ilha Solteira, município localizado no 

noroeste do estado de São Paulo, sob as coordenadas geográficas 51°15’29” O e 

20°25’52” S. Com uma área de 652,64 km², Ilha Solteira conta com um total de 

25.754 habitantes, dos quais 93,84% vive no perímetro urbano e 6,16% na área rural 

(FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE, 2021). A 

Figura 11 apresenta a posição do município no mapa de São Paulo e seu limite 

territorial. 

 

Figura 11 – Localização de Ilha Solteira (SP) 

  

Fonte: Adaptada de Google Maps (2021). 
 

A respeito do abastecimento de água de Ilha Solteira, 98,71% da população é 

atendida pela rede geral de distribuição (IBGE, 2020c). A parcela não atendida se 

localiza na área rural, que acaba utilizando fontes alternativas, como os poços 

individuais. De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos 

Dourados – CBH-SJD (2020), bacia na qual o município está inserido, 84,77% do 

volume de água demandado por Ilha Solteira provém de fonte subterrânea. Com 

afloramento do aquífero Bauru, a bacia possui boa disponibilidade de água, 

facilitando o abastecimento em comunidades isoladas (CBH-SJD, 2016).  
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Em relação ao esgotamento sanitário do município, 94,10% dos moradores 

contam com rede coletora (IBGE, 2020c). O Plano Municipal de Saneamento Básico, 

previsto no Plano Diretor de Ilha Solteira, tem como meta adequar o lançamento do 

esgoto das áreas de expansão urbana à legislação por meio da construção de 

fossas sépticas (ILHA SOLTEIRA, 2008). Apesar disso, o documento não inclui as 

áreas rurais, que precisam construir sistemas alternativos por conta própria. Devido 

à falta de apoio técnico e inspeção, muitas vezes esses sistemas estão em 

condições insatisfatórias ou provisórias, sendo classificados pelo Plansab como um 

atendimento precário de esgotamento sanitário (BRASIL, 2019). 

Na área rural de Ilha Solteira localiza-se o assentamento “Estrela da Ilha”, 

comunidade escolhida para este estudo. Segundo o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA (2017), esse assentamento foi criado em 

2005 com a desapropriação da fazenda São José da Barra. Com 28,56 km², a área 

foi dividida em 210 unidades agrícolas e distribuída a famílias de trabalhadores 

rurais.  

 

4.2  CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

Para caracterizar as condições socioeconômicas e sanitárias do “Estrela da 

Ilha”, decidiu-se realizar entrevistas pessoais com os moradores seguindo um roteiro 

estruturado. De acordo com Bernard (2006), fazer a entrevista pessoalmente é a 

forma mais indicada para coletar dados de grupos vulneráveis, pois a leitura das 

perguntas possibilita a participação de pessoas que não poderiam responder por 

conta própria, como os analfabetos. Além disso, esse método permite explicações 

caso surjam dúvidas ao longo da entrevista. Ainda segundo o autor, seguir um 

roteiro estruturado garante que os entrevistados sejam expostos aos mesmos 

estímulos. Dessa maneira, as respostas podem ser comparadas de forma confiável. 

Sendo assim, foi elaborado um formulário (Apêndice A) de 15 perguntas divididas 

em quatro partes: perfil socioeconômico; abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; e saúde. A Figura 12 mostra a aplicação desse formulário.  
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Figura 12 – Entrevista com morador do assentamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Para a escolha dos entrevistados, utilizou-se o método da amostragem 

aleatória simples, no qual a probabilidade de seleção é igual para todas as unidades 

(SINGH, 2003). As entrevistas foram realizadas em 20% dos lotes do assentamento 

(n = 42), indicados na Figura 13, entre os dias 7 e 8 de abril de 2021. A Prefeitura 

Municipal de Ilha Solteira disponibilizou um funcionário para acompanhar o 

processo. 

 
Figura 13 – Indicação dos lotes do assentamento rural investigados em abril de 

2021  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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4.3  ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

 Visando aprimorar os conhecimentos dos moradores, promover a educação 

ambiental e incentivar a adoção de soluções de saneamento básico mais seguras e 

sustentáveis na comunidade, decidiu-se elaborar um material didático a respeito de 

sistemas alternativos de tratamento de água e esgoto. A preparação do conteúdo 

ocorreu após análise dos dados coletados na entrevista, para que os sistemas 

apresentados fossem compatíveis com a realidade socioeconômica do 

assentamento “Estrela da Ilha” e atendessem às necessidades sanitárias da 

comunidade.  

Foi decidido apresentar no material impresso dois sistemas de tratamento de 

água e dois sistemas de tratamento de esgoto. Para auxiliar na seleção dos 

sistemas, foi consultado o livro “Tratamento de esgotos domésticos em comunidades 

isoladas: referencial para a escolha de soluções”, elaborado pela Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) em parceria com a UNICAMP 

(TONETTI et al., 2018). Também foi utilizado o livro "ABC da agricultura familiar: 

saneamento básico rural", elaborado pela Embrapa (2014). 

 

4.4  IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO 

 

4.4.1  Escolha dos lotes 

 

A decisão de quais lotes do assentamento iriam receber os sistemas de 

tratamento foi tomada com base na análise das respostas dos formulários.  

Para o clorador, o SODIS e a fossa biodigestora, os critérios de escolha 

foram:  

a) captação de água em poço raso (exemplo na Figura 14);  

b) lançamento de esgoto em fossa rudimentar (exemplo na Figura 15);  

c) não utilização de métodos de tratamento de água; e  

d) criação de gado e produção agrícola (apenas para fossa biodigestora). 
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Figura 14 – Captação de água em poço raso 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Figura 15 – Lançamento de esgoto em fossa rudimentar 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Para o SAC, os critérios de decisão foram:  

a) lançamento de águas cinzas a céu aberto (exemplo na Figura 16); e  

b) reclamação do aparecimento de pragas (e.g., ratos e baratas).  
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Figura 16 – Lançamento de águas cinzas a céu aberto 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

4.4.2  Construção dos sistemas 

 

4.4.2.1 Clorador com filtro de carvão  

 

 A construção do clorador, realizada no dia 1º de setembro de 2021, seguiu a 

metodologia desenvolvida pela Embrapa (2014). No lote escolhido para a 

implementação desse sistema, a captação de água era feita em poço raso. O 

abastecimento da caixa d’água (1.000 L) era feito por bombeamento a uma vazão de 

2.000 L.h-1. As ligações eram feitas com tubos flexíveis, sendo necessário inserir 

adaptações ao projeto, como conexões para mangueira e a fixação do sistema na 

parede da residência. Como mostrado na Figura 17, também foi feita a colocação de 

um filtro de carvão ativado de 10” de altura para reduzir a formação dos subprodutos 

da cloração. 
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Figura 17 – Clorador adaptado com filtro de carvão 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

  

Para a manutenção do sistema, foi colocado diariamente 1,50 g de hipoclorito 

de cálcio granulado com teor de cloro ativo de 65%. Essa quantidade, 

correspondente à medida de uma colher de café, é a recomendada para fazer a 

desinfecção de uma caixa d’água de 1.000 L (EMBRAPA, 2014). Após um tempo de 

contato de 30 minutos, obtém-se uma concentração de 0,5 mg.L-1 (BRASIL, 2014). A 

Figura 18 mostra a moradora fazendo a adição do hipoclorito de cálcio no sistema. 

 

Figura 18 – Adição de cloro no sistema 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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A Tabela 4 apresenta a relação dos materiais utilizados na construção desse 

sistema. O custo total dos materiais foi de R$288,08 (valores de julho de 2021). 

 

Tabela 4 – Materiais utilizados no clorador com filtro de carvão 

MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 

Abraçadeira de aço tipo U 25 mm Un. 2 

Adaptador curto LR soldável 25 mm x ¾” Un. 2 

Adaptador interno com rosca externa ¾” Un. 2 

Adesivo plástico para PVC 175 g Un. 1 

Bucha de redução longa soldável 50 x 25 mm Un. 1 

CAP soldável DN 50 mm Un. 1 

Filtro de carvão ativado 10” Un. 1 

Fita veda rosca Un. 1 

Hipoclorito de cálcio 65% kg 1 

Lixa d’água nº 100 Un. 1 

Luva LR soldável 25 mm x ¾” Un. 2 

Parafuso 4 x 35 mm Un. 4 

Registro de esfera soldável 25 mm Un. 1 

Tê soldável com bucha de latão 25 mm x ½” Un. 1 

Tê soldável DN 25 mm Un. 1 

Torneira de jardim ½” Un. 1 

Tubo soldável DN 25 mm Barra 0,5 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

4.4.2.2 Sistema de desinfecção solar 

 

 A instalação do SODIS foi feita no dia 1º de setembro de 2021, seguindo as 

recomendações do manual desenvolvido pelo Instituto Federal Suíço de Ciência e 

Tecnologia Aquática (EAWAG/SANDEC, 2016). Como mostrado na Figura 19, 

apoiou-se um pedaço de telha metálica de 1x1 m em uma estrutura de aço, que 

serviu de suporte para 10 garrafas PET transparentes de dois litros cada. As 

garrafas foram preenchidas com água proveniente do poço e foram expostas à luz 
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solar por seis horas, sendo posteriormente armazenadas na geladeira para 

consumo. 

 

Figura 19 – SODIS em funcionamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

A Tabela 5 apresenta a relação dos materiais utilizados na construção desse 

sistema. O custo total dos materiais foi de R$50,00 (valores de julho de 2021). 

 

Tabela 5 – Materiais utilizados no SODIS 

MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 

Estrutura de suporte de aço Un. 1 

Telha metálica m² 1 

Garrafa PET Un. 10 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

4.4.2.3 Fossa biodigestora 

 

Para a construção da fossa biodigestora, realizada entre os dias 29 e 30 de 

julho de 2021, utilizou-se a metodologia descrita no memorial desenvolvido pela 

Embrapa (2017). Decidiu-se construir um sistema com três caixas d’água de 1.000 L, 

volume suficiente para manter um tempo de detenção hidráulica (TDH) de 20 dias 
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em uma residência com três moradores.  

Primeiramente, foram feitas as perfurações nas caixas, referentes às 

tubulações de entrada e saída do esgoto. As tampas das duas primeiras caixas, que 

correspondem aos módulos de fermentação, foram perfuradas para a colocação da 

tubulação de escape dos gases e pintadas de preto para ajudar a manter a 

temperatura ideal.   

Em seguida, escavou-se uma vala de 1,70 m de largura, 5,70 m de 

comprimento e 0,65 m de profundidade para fazer a disposição das caixas. Como 

mostrado na Figura 20, as caixas foram alinhadas com uma distância de 50 cm entre 

si e mantendo um desnível de 2 cm de uma para a outra. 

 

Figura 20 – Disposição das caixas na vala 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Posteriormente, foram feitas as ligações com as tubulações de PVC. Para 

auxiliar no aterramento, encheu-se as caixas com água. Como mostrado na Figura 

21, pedaços de câmara de ar de bicicleta foram colados nas bordas das duas 

primeiras caixas para fazer a vedação das respectivas tampas e manter a condição 

anaeróbia do sistema. 
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Figura 21 – Vedação das caixas da fossa biodigestora 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Por fim, adicionou-se uma mistura de 10 L de esterco bovino fresco e 10 L de 

água na entrada do sistema para a inoculação das bactérias responsáveis pelo 

processo de biodigestão. Esse procedimento foi repetido mensalmente, com metade 

das medidas, para a manutenção do sistema. A Figura 22 mostra o sistema 

finalizado. 

 

Figura 22 – Fossa biodigestora em funcionamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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A Tabela 6 apresenta a relação dos materiais utilizados na construção desse 

sistema. O custo total dos materiais foi de R$1.998,76 (valores de julho de 2021). 

 

Tabela 6 – Materiais utilizados na fossa biodigestora 

MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 

Adaptador soldável para caixa d’água 25 mm Un. 2 

Anel de vedação 100 mm Un. 10 

Caixa d’água 1.000 L Un. 3 

Câmara de ar de bicicleta m 10 

CAP de esgoto DN 100 mm Un. 2 

CAP soldável DN 25 mm Un. 2 

Cola de contato 400 g Un. 1 

Curva longa 90º de esgoto DN 100 mm Un. 2 

Lixa d’água nº 100 Un. 1 

Luva de correr de esgoto DN 100 mm Un. 2 

Pasta lubrificante 400 g Un. 1 

Silicone acético 250 mL Un. 2 

Tê de esgoto DN 100 mm Un. 2 

Tinta asfáltica L 1 

Tubo de esgoto DN 100 mm Barra 1 

Tubo soldável DN 25 mm Barra 0,5 

Válvula de retenção de esgoto DN 100 mm Un. 1 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

4.4.2.4 Sistema alagado construído  

  

A construção do SAC de escoamento horizontal subsuperficial ocorreu entre 

os dias 26 e 27 de agosto de 2021 e o primeiro passo foi o cálculo da área 

superficial requerida. Segundo Philippi e Sezerino (2004), em unidades residenciais 

unifamiliares pode-se utilizar como critério de dimensionamento a relação área per 

capita. Os valores reportados na literatura brasileira variam de 2,66 a 3,60 

m².pessoa-1 para fluxo horizontal com águas cinzas (SEZERINO et al., 2015). Para 
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uma residência de quatro moradores, foi adotada uma relação de 2,50 m².pessoa-1, 

resultando em uma área superficial de 10 m². 

Os demais detalhes de projeto foram definidos tendo como referência o 

documento de consenso “Dimensionamento de wetlands construídos no Brasil”, de 

Von Sperling e Sezerino (2018). Adotou-se uma profundidade de 0,60 m, sendo 0,50 

m preenchido com material filtrante e 0,10 m de borda livre. A inclinação das 

paredes foi de 1:2 (z = 0,5) e a altura da lâmina de esgoto foi de 0,40 m. Para 

garantir uma área superficial útil de 10 m², foi escavada uma vala com 5,20 m de 

comprimento e 2,20 m de largura de topo. A Figura 23 mostra o esquema detalhado 

do SAC. 

 

Figura 23 – Detalhamento do SAC (em metros) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Para a impermeabilização do fundo da vala, foi utilizada uma lona de 

polietileno protegida por duas camadas de manta geotêxtil. Como mostrado na 

Figura 24, prendeu-se um pedaço da lona em volta das tubulações de entrada e 

saída da vala com uma abraçadeira de aço, visando evitar vazamentos do esgoto 

para o solo.  
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Figura 24 – Vedação da lona com abraçadeira 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

A distribuição do afluente e a coleta do efluente foram feitas com tubulações 

de PVC de 100 mm de diâmetro, furadas a cada 10 cm e dispostas ao longo de toda 

a largura da vala. Como mostrado na Figura 25, utilizou-se a brita nº 1 como material 

filtrante do leito. Por outro lado, nas zonas de entrada e saída do sistema, foi 

utilizada a pedra portuguesa. Por ser um material de granulometria maior, ela 

impede o entupimento das tubulações. 

 

Figura 25 – Preenchimento do leito do SAC 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Para o cálculo do TDH, foi preciso estimar a vazão média de águas cinzas 

gerada pela residência. Segundo o SNIS, o consumo médio per capita de água no 

estado de São Paulo é de 176,00 L.hab-1.dia-1 (BRASIL, 2021a). De acordo com 

Barreto (2008), 32% do consumo doméstico de água é relativo a tanques, pias e 

máquinas de lavar roupas. Considerando um coeficiente de retorno esgoto/água de 

0,80, temos que a referida vazão foi de 180,22 L.dia-1. Considerando um índice de 

vazios do leito de 30% (VON SPERLING; SEZERINO, 2018), o volume útil do SAC 

foi de 1,04 m³. Dessa forma, o TDH do sistema foi de 5,77 dias, valor próximo ao 

recomendado para uma remoção efetiva de nutrientes em SACs de fluxo 

subsuperficial (BENASSI, 2018).  

Ainda de acordo com Benassi (2018), uma das espécies de macrófitas mais 

utilizadas nos SACs é a Typha sp. (i.e., taboa), devido à sua alta capacidade de 

assimilação de nitrogênio e fósforo. Além disso, suas raízes promovem um aumento 

da área superficial para a aderência de microrganismos (DOTRO et al., 2017). 

Sendo assim, foram plantadas 40 mudas de taboa no leito do sistema, como pode 

ser visto na Figura 26. 

 

Figura 26 – Taboas plantadas no SAC 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Como recomendado pela literatura, foram colocadas na entrada do sistema 

uma caixa d’água para a remoção de sólidos sedimentáveis e uma caixa de gordura, 

mostradas na Figura 27. O objetivo foi evitar a ocorrência de entupimentos, 
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prolongando a vida útil do SAC (VON SPERLING; SEZERINO; BENASSI, 2018). 

 

Figura 27 – Caixa de decantação e caixa de gordura 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

 A Tabela 7 apresenta a relação dos materiais utilizados na construção desse 

sistema. O custo total dos materiais foi de R$1.909,28 (valores de julho de 2021). 

 

                              Tabela 7 – Materiais utilizados no SAC            (continua) 

MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 

Abraçadeira de aço 100 mm Un. 2 

Adaptador soldável para caixa d’água 50 mm Un. 3 

Anel de vedação 50 mm Un. 1 

Anel de vedação 100 mm Un. 17 

Brita nº 1 m³ 3,5 

Caixa d’água 150 L Un. 1 

Caixa de gordura DN 100 mm Un. 1 

CAP de esgoto DN 100 mm Un. 5 

Joelho 90º de esgoto DN 100 mm Un. 1 

Lixa d’água nº 100 Un. 1 

Lona impermeabilizante 8 m m 4 
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                         Tabela 7 – Materiais utilizados no SAC             (conclusão) 

Luva de correr de esgoto DN 100 mm Un. 2 

Manta geotêxtil 2,3 m m 30 

Mudas de taboa Un. 40 

Pasta lubrificante 400 g Un. 1 

Pedra portuguesa m³ 1,5 

Tê de esgoto DN 100 mm Un. 3 

Tubo de esgoto DN 50 mm Barra 1 

Tubo de esgoto DN 100 mm Barra 1 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

4.5  MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO 

 

4.5.1  Coleta das amostras 

 

 Para a realização das análises físico-químicas e microbiológicas da água e do 

esgoto dos sistemas de tratamento, a coleta de amostras seguiu as recomendações 

do “Standard Methods for Examination of Water and Wastewater”, elaborado pela 

American Public Health Association – APHA (2016). Segundo a organização, fontes 

de composição constante ao longo do tempo podem ser representadas por amostras 

simples coletadas pontualmente. A Tabela 8 apresenta mais informações sobre a 

coleta das amostras.  

 

Tabela 8 – Pontos de coleta e frequência de coleta de cada sistema 

SISTEMA 
PONTOS DE 

COLETA 
FREQUÊNCIA 
DE COLETA 

Clorador com filtro de 
carvão 

Saída do poço e 
torneira da cozinha 

Semanal 

SODIS 
Saída do poço e 

garrafa do sistema 
Semanal 

Fossa biodigestora 
Entrada e saída do 

sistema 
Semanal 

SAC 
Entrada e saída do 

sistema 
Semanal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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As amostras foram coletadas em garrafas de polietileno de um litro, 

identificadas com marcador permanente. Após a coleta, as garrafas foram 

armazenadas em uma caixa térmica e levadas imediatamente para análise no 

laboratório. A Figura 28 mostra o processo de coleta de uma amostra de esgoto.  

 

Figura 28 – Coleta de amostra na saída da fossa biodigestora 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

4.5.2  Análises físico-químicas e microbiológicas 

  

Para a avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento, foram feitas 

análises de cloro residual livre (CRL), coliformes totais (CT), Escherichia coli, 

temperatura (T), potencial hidrogeniônico (pH), turbidez, demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), sólidos totais (ST), nitrogênio 

total (NT) e fósforo total (PT). A Tabela 9 apresenta os métodos utilizados para cada 

parâmetro e em quais sistemas a análise foi feita. 
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Tabela 9 – Parâmetros analisados nos sistemas e métodos utilizados 

PARÂMETRO MÉTODO SISTEMA* 

CRL (mg.L-1) 4500-Cl G (APHA, 2016) 1 

CT (UFC.mL-1) 9222 J (APHA, 2016) 1 e 2 

E. coli (UFC.mL-1) 9222 J (APHA, 2016) 1 e 2 

T (ºC) 2550 B (APHA, 2016) 1, 2, 3 e 4 

pH 4500-H+ B (APHA, 2016) 1, 2, 3 e 4 

Turbidez (uT) 2130 B (APHA, 2016) 1, 2, 3 e 4 

DBO (mg.L-1) 5210 B (APHA, 2016) 3 e 4 

DQO (mg.L-1) 5220 D (APHA, 2016) 3 e 4 

ST (mg.L-1) 2540 B (APHA, 2016) 3 e 4 

NT (mg.L-1) 10071 (HACH, 2014) 3 e 4 

PT (mg.L-1) 8190 (HACH, 2017) 3 e 4 
 

* 1: clorador com filtro de carvão; 2: SODIS; 3: fossa biodigestora; 4: SAC. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

 As coletas e análises das amostras dos sistemas de tratamento de água e 

esgoto ocorreram ao longo de 16 semanas. 

 

4.6  ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 Os dados obtidos em todas as etapas foram tabulados no software Microsoft 

Excel® 2019. As análises descritivas foram realizadas no software SigmaPlot® 12.0. 

Para os dados das entrevistas, foi feito o cálculo da frequência relativa em 

percentual de cada variável. Para os dados do monitoramento dos sistemas, fez-se 

avaliação da normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk. Para os dados com 

distribuição normal, a análise paramétrica foi feita por meio do cálculo das médias e 

desvios padrão. Para os dados sem distribuição normal, a análise não-paramétrica 

se deu pelo cálculo das medianas e quartis. A plotagem dos gráficos também foi 

feita pelo SigmaPlot® 12.0. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

5.1.1 Perfil socioeconômico 

 

 Como mostrado no gráfico da Figura 29, 54,76% dos entrevistados eram do 

gênero feminino e 45,24% do masculino. Tal fato pode estar relacionado com a 

divisão do trabalho entre homens e mulheres no meio rural. Segundo Nobre (1998), 

enquanto o trabalho produtivo (i.e., agricultura e pecuária) fica sob responsabilidade 

do homem, a mulher é encarregada de cuidar da casa e dos filhos. Dessa forma, as 

mulheres estavam mais disponíveis que os homens para responderem ao 

formulário. 

 

Figura 29 – Gênero dos entrevistados  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Metade dos entrevistados (50,00%) se declarou da cor branca, como 

mostrado na Figura 30. Tal resultado é condizente com o último censo demográfico 

realizado pelo IBGE (2011). De acordo com o levantamento do instituto, 47,70% dos 

brasileiros se declaram brancos. 
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Figura 30 – Cor/raça dos entrevistados 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Em relação à classe social (Figura 31), a maior parte dos entrevistados 

(71,43%) era pertencente à classe E, resultado também condizente com o último 

censo, que aponta que 95,80% da população rural tem renda mensal de até 2 

salários mínimos, se enquadrando na classe social E (IBGE, 2011). 

 

Figura 31 – Classe social dos entrevistados  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

 A faixa etária predominante foi a de 50 a 59 anos, correspondida por 45,24% 

dos entrevistados, como indicado na Figura 32. E a respeito do estado civil (Figura 

33), 85,71% dos moradores afirmaram ser casados. Tais resultados podem estar 

relacionados entre si. Segundo Scott et al. (2010), o casamento é um fator de 
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permanência no meio rural, ao passo que os jovens solteiros deixam a unidade 

produtora em busca de realizações pessoais, como formação escolar e trabalho. 

 

Figura 32 – Faixa etária dos entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Figura 33 – Estado civil dos entrevistados  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

5.1.2 Condições de abastecimento de água 

 

A principal forma de abastecimento de água (Figura 34) constatada nas 

residências do assentamento foi o poço profundo do tipo artesiano, com uma 

frequência de 78,57%. Segundo o último censo demográfico, 55,00% das 
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residências rurais obtém água a partir desse sistema de abastecimento (IBGE, 

2011).  

 

Figura 34 – Principal forma de abastecimento de água dos entrevistados  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Os dados amostrais correspondentes à profundidade dos poços não 

passaram no teste de Shapiro-Wilk (p < 0,005), indicando que os valores variaram 

significativamente do padrão esperado de uma distribuição normal. Sendo assim, foi 

realizada uma análise não-paramétrica. A Figura 35 apresenta o boxplot com valores 

da profundidade de captação dos poços do assentamento, cuja mediana foi de 60 m. 

 

Figura 35 – Profundidade do poço dos entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Episódios de falta de água foram relatados por 19,05% dos entrevistados. 

Desses, 62,50% disseram que o problema ocorreu entre os meses de junho e 

setembro. Como mencionado, Ilha Solteira está localizada na bacia hidrográfica do 

rio São José dos Dourados, onde ocorre afloramento do aquífero Bauru (CBH-SJD, 

2020). De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB 

(2021), a recarga desse aquífero é feita por precipitação pluvial. Sendo esta uma 

possível explicação para a diminuição da vazão dos poços nos meses com escassez 

de chuvas.  

Um total de 69,05% dos entrevistados afirmou não tratar a água que 

consome. Desse montante, 79,30% confiam na qualidade da água (Figura 36). Fato 

preocupante, uma vez que a água pode ter aspecto límpido e ainda assim estar 

contaminada com microrganismos patogênicos. Entre os 30,95% que fazem o 

tratamento da água, 92,31% utilizam filtros e 7,69% fervem a água antes do 

consumo. 

 

Figura 36 – Tratamento de água dos entrevistados  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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5.1.3 Condições de esgotamento sanitário 

 

Em relação a principal forma de esgotamento sanitário (Figura 37), 57,14% 

dos entrevistados afirmaram utilizar a fossa séptica. Entretanto, segundo o último 

censo demográfico, apenas 16,00% das residências rurais utilizam esse sistema 

(IBGE, 2011). Tal divergência pode ter ocorrido por uma possível confusão 

conceitual com a fossa rudimentar, devido à falta de conhecimento técnico dos 

moradores.  

 

Figura 37 – Principal forma de esgotamento sanitário dos entrevistados  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

  

Entre os entrevistados, 88,10% afirmou ter construído sua própria fossa sem 

nenhum tipo de informação ou apoio técnico de órgãos ambientais. Além disso, 

100,00% afirmou que o esgoto de pias e tanques era lançado a céu aberto, fato que 

pode explicar a frequente ocorrência de pragas. 40,48% dos entrevistados 

reclamaram do aparecimento de ratos e 33,33% se queixaram de baratas, como 

mostrado na Figura 38. O que é mais um ponto preocupante, uma vez que roedores 

e insetos são vetores de doenças e indicadores de condições precárias de 

saneamento. 
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Figura 38 – Problemas com pragas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022).  

 

Os dados amostrais correspondentes à distância entre poços e fossas não 

passaram no teste de Shapiro-Wilk (p < 0,05), indicando que os valores variaram 

significativamente do padrão esperado de uma distribuição normal. Sendo assim, foi 

realizada uma análise não-paramétrica. Como mostrado no boxplot da Figura 39, a 

mediana da distância foi de 40 m, valor que atende o mínimo de 15 m recomendado 

pela NBR 7229 (ABNT, 1993). 

 

Figura 39 – Distância entre poço e fossa dos entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022).  
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5.2 MATERIAL DIDÁTICO 

 

Com base nos resultados das entrevistas, observou-se que os moradores do 

“Estrela da Ilha” são, em sua maioria, de baixa renda. Dessa maneira, a viabilidade 

econômica e a facilidade de operação e manutenção foram critérios relevantes para 

a escolha dos sistemas apresentados no material. Outro critério levado em 

consideração foi a eficiência do tratamento de cada sistema. Uma vez que grande 

parte da comunidade utiliza fossa rudimentar e consome água de poço sem nenhum 

tratamento prévio, as chances de contaminação são muito elevadas. Sendo assim, 

os sistemas de tratamento de água escolhidos foram o clorador e o SODIS. E os de 

tratamento de esgoto foram a fossa biodigestora e o SAC – apresentado como 

“jardim filtrante” para maior familiaridade.  

O texto, escrito com linguagem simples, explica os materiais necessários para 

a construção dos sistemas, o tipo de tratamento realizado por cada um e a 

manutenção requerida. Como apoio, foram utilizadas ilustrações chamativas e de 

fácil entendimento. Para aumentar a persuasão, adicionou-se uma lista de 

vantagens de utilização desses sistemas, como a proteção da saúde da família e 

retornos financeiros. O material didático se encontra no Apêndice B.  

O material foi distribuído no assentamento “Estrela da Ilha”, como mostrado 

na Figura 40. Após ser feita a explicação do conteúdo, os moradores relataram 

surpresa com a simplicidade dos sistemas e seus benefícios. Ao serem 

questionados a respeito do sistema que mais chamou a atenção, os moradores 

elegeram a fossa biodigestora, devido principalmente à produção de biofertilizante 

para a lavoura. 
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Figura 40 – Explicação do material ao morador 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

5.3 MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO 

 

5.3.1 Tratamento de água 

 

5.3.1.1 Cloro residual livre 

  

A Portaria nº 888 do Ministério da Saúde recomenda a manutenção de uma 

concentração de CRL de pelo menos 0,20 mg.L-1 na água de abastecimento 

(BRASIL, 2021b). A Tabela 10 mostra a concentração média de CRL observada no 

sistema clorador com filtro de carvão. Sendo assim, o valor observado atende ao 

mínimo estabelecido pelo padrão de potabilidade. 

 

Tabela 10 – Valor médio de CRL no clorador com filtro 

SISTEMA CRL (mg.L-1) 

Clorador + filtro 0,43 ± 0,14 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
  

Nesse sistema, foi dosado cerca de 1,50 mg.L-1 de hipoclorito de cálcio 65% 

na água, como recomendado pela Embrapa (2014). De acordo com o manual de 
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cloração desenvolvido pela Funasa, após decorrido um tempo de contato de 30 

minutos, obtém-se uma concentração de CRL de 0,50 mg.L-1. Entretanto, esse valor 

decai se a água apresenta grandes concentrações de matéria orgânica, devido às 

reações entre os compostos (BRASIL, 2014). Tal fato pode explicar o valor obtido no 

monitoramento do sistema. 

 

5.3.1.2 Coliformes totais 

  

O padrão bacteriológico da água para consumo humano, estabelecido pela 

Portaria nº 888 do Ministério da Saúde, determina a ausência de coliformes totais 

em 100 mL na saída do tratamento (BRASIL, 2021b). A Tabela 11 mostra os valores 

de CT encontrados na entrada e saída dos sistemas de tratamento de água 

monitorados, além dos valores da eficiência de remoção desse parâmetro. 

 

Tabela 11 – Valores médios de CT nos sistemas de tratamento de água 

SISTEMA 
ENTRADA 

(UFC.100mL-1) 
SAÍDA 

(UFC.100mL-1) 
EFICIÊNCIA 

(%) 

Clorador + 
filtro 

487,00 ± 230,58 0,62 ± 0,81 99,91 ± 0,12 

SODIS 58,12 ± 22,28 1,31 ± 1,30 98,14 ± 1,75 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

Apesar das concentrações médias de CT observadas na saída de ambos os 

sistemas não atenderem ao padrão de potabilidade, o clorador com filtro de carvão 

removeu totalmente o CT de 56,25% das amostras analisadas. Por outro lado, o 

SODIS alcançou a remoção total de CT em 37,50% das análises. Em relação à 

eficiência de remoção de CT, os valores obtidos estão de acordo com os relatados 

na literatura. Um estudo realizado por Ferreira et al. (2016) avaliou a eficiência de 

cloradores simplificados em águas subterrâneas e constatou uma remoção de CT de 

98,59%. Silva et al. (2021) desenvolveram um sistema de tratamento de água com 

filtração seguida de SODIS e observaram uma remoção de 99,90% de CT. 
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5.3.1.3 E. coli 

  

A Portaria nº 888 do Ministério da Saúde determina em seu padrão de 

potabilidade da água a ausência de E. coli em 100 mL nos pontos de consumo 

(BRASIL, 2021b). A Tabela 12 mostra os valores de E. coli encontrados na entrada e 

saída dos sistemas de tratamento de água monitorados, além dos valores da 

eficiência de remoção desse parâmetro. 

 

Tabela 12 – Valores médios de E. coli nos sistemas de tratamento de água 

SISTEMA 
ENTRADA 

(UFC.100mL-1) 
SAÍDA 

(UFC.100mL-1) 
EFICIÊNCIA 

(%) 

Clorador + 
filtro 

35,00 ± 9,66 0,38 ± 0,72 99,22 ± 1,47 

SODIS 2,06 ± 0,93 0,13 ± 0,34 96,35 ± 10,08 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

As concentrações médias de E. coli observadas na saída de ambos os 

sistemas não atendem ao padrão bacteriológico estabelecido. Apesar disso, foi 

observada a remoção total de E. coli em 75,00% das amostras analisadas do 

clorador com filtro de carvão e em 87,50% das análises do SODIS. Em relação à 

eficiência de remoção de E. coli, os valores obtidos estão de acordo com os 

relatados na literatura. Ferreira et al. (2016) observaram uma remoção de 99,70% de 

E. coli em água de poços tratada por cloradores. No estudo de Silva et al. (2021), foi 

obtida uma eficiência de remoção de E. coli de 99,10% com um sistema de 

desinfecção baseado no método SODIS. 

 

5.3.1.4 Temperatura 

  

A medição da temperatura da água nos sistemas de tratamento sempre era 

feita no período da manhã (09h00). A Tabela 13 apresenta os valores de T 

encontrados na entrada e saída dos sistemas e sua variação. 
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Tabela 13 – Valores médios de T nos sistemas de tratamento de água 

SISTEMA ENTRADA (°C) SAÍDA (°C) VARIAÇÃO (°C) 

Clorador + 
filtro 

24,80 ± 0,56 25,58 ± 0,55 0,78 ± 0,20 

SODIS 24,82 ± 0,59 39,71 ± 1,32 14,89 ± 1,31 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

A temperatura é um parâmetro importante para ambos os sistemas. Sua 

variação em um processo de cloração pode influenciar na formação de subprodutos 

prejudiciais à saúde. Um estudo desenvolvido por Hua e Reckhow (2008) concluiu 

que a concentração de trihalometanos e ácidos haloacéticos na água aumenta com 

o aumento de T, com efeito similar ao de aumentar a dose de cloro. De acordo com 

o guia de aplicação do SODIS, elaborado pelo EAWAG/SANDEC (2016), além da 

radiação UV, altas temperaturas da água promovem a inativação de 

microrganismos. Segundo o instituto, a pasteurização da água ocorre a partir de 

45°C, temperatura que não foi atingida pelo sistema no horário analisado. 

Entretanto, as garrafas PET ficaram expostas ao sol até 15h00, período no qual 

podem ter alcançado temperaturas mais elevadas. 

 

5.3.1.5 pH 

  

A Tabela 14 apresenta os valores de pH encontrados na entrada e saída dos 

sistemas de tratamento de água e sua variação. 

 

Tabela 14 – Valores médios de pH nos sistemas de tratamento de água 

SISTEMA ENTRADA SAÍDA VARIAÇÃO 

Clorador + 
filtro 

7,31 ± 0,62 7,66 ± 0,67 0,36 ± 0,51 

SODIS 7,04 ± 0,26 7,12 ± 0,37 0,08 ± 0,35 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

Os valores de pH observados na saída do clorador com filtro de carvão 

variaram de 6,08 a 8,27. Na saída do SODIS, a faixa de pH foi de 6,50 a 7,89. O 

atual padrão de potabilidade não determina valores de pH para águas de consumo 

humano (BRASIL, 2021b). Em sua versão anterior, estabelecida pelo Anexo XX da 
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Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, a recomendação era manter o 

pH em uma faixa de 6,00 a 9,50 (BRASIL, 2017). Druzian et al. (2020) observaram 

uma faixa de pH de 6,24 a 7,00 em águas subterrâneas tratadas com clorador. 

Bianch e Botto (2019), analisando a eficiência do tratamento de água com SODIS, 

constataram um valor médio de pH de 7,14. 

 

5.3.1.6 Turbidez 

  

Segundo Von Sperling (2011), turbidez é o grau de impedimento da 

passagem da luz através da água devido à presença de sólidos suspensos. De 

acordo com o guia de aplicação do SODIS, essas partículas absorvem e dispersam 

a radiação solar, reduzindo a eficiência da desinfecção realizada pelo sistema. 

Portanto, águas com turbidez acima de 30 NTU devem passar por um processo de 

pré-tratamento (EAWAG/SANDEC, 2016). A Tabela 15 apresenta os valores de 

turbidez encontrados na entrada e saída dos sistemas de tratamento de água 

monitorados, além dos valores da eficiência de remoção desse parâmetro. A água 

analisada está dentro do limite de turbidez recomendado para a utilização do 

SODIS. 

 

Tabela 15 – Valores médios de turbidez nos sistemas de tratamento de água 

SISTEMA 
ENTRADA 

(NTU) 
SAÍDA 
(NTU) 

EFICIÊNCIA 
(%) 

Clorador + 
filtro 

5,76 ± 1,79 1,95 ± 0,69 66,32 ± 3,93 

SODIS 2,78 ± 0,57 1,53 ± 0,41 44,98 ± 8,30 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

O padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria nº 888 do Ministério da 

Saúde determina um limite de turbidez de 1,00 uT em 95% das amostras analisadas 

de águas subterrâneas pós-desinfecção (BRASIL, 2021b). Sendo assim, a água 

tratada pelos sistemas monitorados não atende ao padrão estipulado. Em relação à 

eficiência de remoção de turbidez, os valores observados estão abaixo dos relatados 

na literatura. Prihandana et al. (2021) analisaram a remoção de turbidez de águas 

superficiais utilizando filtros com discos de carvão ativado e constataram uma 
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eficiência de 79,00%. Para o SODIS, a remoção de turbidez não é um parâmetro 

analisado usualmente. 

 

5.3.1.7 Comparação dos sistemas 

 

Ambos os sistemas apresentam boa eficiência de inativação de 

microrganismos. Com um custo de R$50,00, cerca de 6 vezes menos que o custo do 

clorador com filtro de carvão ativado (R$288,08), o SODIS pode ser considerado o 

sistema de tratamento de água com o melhor custo-benefício. A Figura 41 apresenta 

um gráfico comparativo entre as eficiências de remoção de coliformes totais (CT), E. 

coli e turbidez dos sistemas monitorados. 

 

Figura 41 – Eficiências dos sistemas de tratamento de água 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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5.3.2 Tratamento de esgoto 

 

5.3.2.1 Temperatura 

 

Em sistemas de tratamento de esgoto, a análise de T é importante devido à 

sua influência na taxa das reações químicas e biológicas, na solubilidade do 

oxigênio e na liberação de gases com odor desagradável (VON SPERLING, 2011). 

A Tabela 16 apresenta os valores de T encontrados na entrada e saída dos sistemas 

monitorados e sua variação.  

 

Tabela 16 – Valores médios de T nos sistemas de tratamento de esgoto 

SISTEMA ENTRADA (°C) SAÍDA (°C) VARIAÇÃO (°C) 

Fossa 
biodigestora 

28,81 ± 0,66 26,63 ± 0,91 -2,18 ± 0,54 

SAC 27,14 ± 0,90 28,13 ± 0,94 0,99 ± 0,12 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

Os valores de T observados na primeira caixa da fossa biodigestora (entrada), 

onde ocorre o processo de fermentação, variaram de 27,30 a 29,80°C. De acordo 

com a Embrapa (2019), a T interna do sistema varia de 20,00 a 30,00°C, 

dependendo da época do ano. Ainda segundo a empresa, as bactérias responsáveis 

pela degradação da matéria orgânica presente no esgoto são mesófilas, cuja T ideal 

de crescimento situa-se entre 20 e 45°C. Ou seja, a T do sistema estava dentro da 

faixa esperada. 

Por estar exposto à atmosfera, o SAC está sujeito às variações de 

temperatura do ambiente. Segundo Sezerino (2006), esse sistema atinge maiores 

eficiências nas épocas mais quentes do ano (primavera e verão), devido ao máximo 

desenvolvimento das plantas macrófitas e à maior atividade bacteriana. Os maiores 

valores de T observados na entrada e na saída do SAC foram, respectivamente, 

29,10 e 30,00°C, registradas na primavera de 2021. 
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5.3.2.2 pH 

 

De acordo com Von Sperling (2011), valores de pH muito afastados da 

neutralidade podem afetar o crescimento dos microrganismos atuantes no 

tratamento do esgoto. A Tabela 17 apresenta os valores de pH encontrados na 

entrada e saída dos sistemas monitorados e sua variação. 

 

Tabela 17 – Valores médios de pH nos sistemas de tratamento de esgoto 

SISTEMA ENTRADA SAÍDA VARIAÇÃO 

Fossa 
biodigestora 

8,25 ± 0,38 9,19 ± 0,35 0,95 ± 0,25 

SAC 8,03 ± 0,59 7,85 ± 0,52 -0,18 ± 0,24 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

 Na fossa biodigestora, observa-se a alcalinização dos efluentes. Segundo 

Silva et al. (2007), a degradação anaeróbia das proteínas e ureia presentes no 

esgoto gera amônia, que em meio aquoso passa para a forma de hidróxido de 

amônio, elevando o pH do efluente. Freitas et al. (2015), analisando a eficiência de 

uma fossa biodigestora no Tocantins, observaram o aumento de 1,20 no pH. 

Figueiredo et al. (2019) também encontraram resultados similares, com valores de 

pH na faixa de 8,40 na saída do sistema.  

Por outro lado, no SAC, nota-se valores menores de pH na saída do sistema. 

De acordo com Monteiro (2009), essa diminuição do pH ocorre devido à formação 

de ácidos durante a fermentação da matéria orgânica presente no esgoto. Tratando 

águas cinzas de residências com um SAC de fluxo horizontal, Raphael et al. (2019) 

também observaram uma diminuição no pH do efluente, de 8,00 para 7,50. 

 

5.3.2.3 Turbidez 

  

A Tabela 18 apresenta os valores de turbidez encontrados na entrada e saída 

dos sistemas de tratamento de esgoto monitorados, além dos valores da eficiência 

de remoção desse parâmetro. 
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Tabela 18 – Valores médios de turbidez nos sistemas de tratamento de esgoto 

SISTEMA 
ENTRADA 

(NTU) 
SAÍDA (NTU) 

EFICIÊNCIA 
(%) 

Fossa 
biodigestora 

361,81 ± 54,60 206,75 ± 7,92 41,51 ± 9,76 

SAC 220,94 ± 46,18 113,48 ± 27,78 48,79 ± 4,48 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

 A turbidez observada na entrada da fossa biodigestora variou de 241,00 a 

423,00 NTU. Analisando o desempenho de uma fossa biodigestora na área rural de 

Campinas, Figueiredo et al. (2019) relataram valores similares de turbidez na 

entrada do sistema, com uma média de 364,00 NTU. Entretanto, a eficiência de 

remoção observada pelos autores foi de 60,40%, valor acima do encontrado neste 

trabalho (41,51%). Por outro lado, Peres, Hussar e Beli (2010) relataram uma 

eficiência de remoção de turbidez de 36,20% e atribuíram a baixa eficiência ao 

arraste de sólidos suspensos ao longo do sistema.  

 Em relação ao SAC, os valores de turbidez encontrados na saída do sistema 

variaram de 75,40 a 200,00 NTU, muito acima do esperado. Silveira et al. (2020) 

observaram uma turbidez média de 31,00 NTU no efluente de um SAC para águas 

cinzas de uma universidade. Patki, Babu e Palase (2021), analisando o tratamento 

de águas cinzas de um albergue, observaram uma remoção de turbidez de 81,87%, 

eficiência maior que a verificada no presente trabalho (48,79%). Segundo Avery et 

al. (2007), partículas finas presentes no meio filtrante do SAC podem aumentar a 

turbidez do efluente. 

 

5.3.2.4 DBO 

  

A DBO mede o oxigênio consumido pelos microrganismos durante a 

degradação da matéria orgânica presente no esgoto (VON SPERLING, 2011). A 

Tabela 19 apresenta os valores de DBO encontrados na entrada e saída dos 

sistemas de tratamento monitorados, além dos valores da eficiência de remoção 

desse parâmetro. 

  



68 
 

Tabela 19 – Valores médios de DBO nos sistemas de tratamento de esgoto 

SISTEMA 
ENTRADA 

(mg.L-1) 
SAÍDA  
(mg.L-1) 

EFICIÊNCIA 
(%) 

Fossa 
biodigestora 

241,99 ± 38,20 111,54 ± 15,48 53,64 ± 4,28 

SAC 174,50 ± 20,24 38,48 ± 6,69 78,04 ± 1,92 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

Os valores de DBO observados no efluente tratado pela fossa biodigestora 

variaram de 91,22 a 135,74 mg.L-1. Figueiredo et al. (2019) relataram valores um 

pouco superiores, entre 73,00 e 353,00 mg.L-1, com uma média de 213,00 mg.L-1. 

Entretanto, os autores constataram uma eficiência de remoção de 66,70%, enquanto 

que a do presente trabalho foi de 53,64%. Por outro lado, Oliveira (2018b) relatou 

uma eficiência de 54,60%, semelhante à observada. A remoção de matéria orgânica 

relativamente baixa pode estar associada à manutenção do sistema pelos 

moradores, que não faziam adição de esterco bovino com a frequência 

recomendada.  

Segundo Benassi (2018), a eficiência média obtida para remoção de DBO em 

SACs de fluxo horizontal subsuperficial é de 81,50%, valor próximo ao observado 

(78,04%). Lakho et al. (2020), em testes iniciais com SAC para tratamento de águas 

cinzas de festivais, obtiveram uma eficiência de remoção de DBO de 76,70%. Os 

autores relataram ainda uma concentração média de 35,00 mg.L-1 na saída do 

sistema. Em seus estudos, Raphael et al. (2019) chegaram em uma concentração 

de DBO de 47,25 mg.L-1 no efluente do SAC. Sendo assim, os valores obtidos no 

presente trabalho estão dentro do esperado. 

 

5.3.2.5 DQO 

  

Segundo Von Sperling (2011), a DQO mede a quantidade de oxigênio 

requerida para estabilizar quimicamente a matéria orgânica presente no esgoto, por 

meio de um oxidante. A Tabela 20 apresenta os valores de DQO encontrados na 

entrada e saída dos sistemas de tratamento monitorados, além dos valores da 

eficiência de remoção desse parâmetro. 

 



69 
 

Tabela 20 – Valores médios de DQO nos sistemas de tratamento de esgoto 

SISTEMA 
ENTRADA 

(mg.L-1) 
SAÍDA  
(mg.L-1) 

EFICIÊNCIA 
(%) 

Fossa 
biodigestora 

493,13 ± 69,31 255,77 ± 41,66 48,17 ± 3,84 

SAC 316,95 ± 10,07 59,73 ± 2,40 81,14 ± 0,91 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

 Em relação ao tratamento pela fossa biodigestora, Figueiredo et al. (2019) 

constataram uma remoção de DQO de 58,60%, eficiência superior à observada 

neste trabalho (48,17%). Assim como na DBO, a remoção de DQO abaixo do valor 

esperado pode estar associada com a frequência de manutenção do sistema. 

Barboni e Rochetto (2014) analisaram a eficiência de uma fossa biodigestora com 

apenas uma adição de esterco bovino e relataram uma remoção de DQO de apenas 

30,70%. Segundo Faustino (2007), a carga de matéria orgânica presente no efluente 

da fossa biodigestora, quando este é utilizado em práticas agrícolas, propicia a 

formação de húmus, melhorando a aptidão do solo. 

De acordo com Von Sperling e Sezerino (2018), a eficiência de remoção de 

DQO esperada em SACs de fluxo horizontal subsuperficial é de 80,00%. Benassi 

(2018) também afirma que a eficiência média de remoção é de 76,50%. Entretanto, 

há estudos que alcançam valores maiores. Lakho et al. (2020) observaram uma 

eficiência 89,00% em testes iniciais. Portanto, a eficiência de remoção de DQO 

verificada para o SAC (81,14%) está dentro da faixa esperada. 

 

5.3.2.6 Sólidos totais 

  

Os sólidos totais são compostos pelos sólidos em suspensão (fixos e 

voláteis), sólidos dissolvidos (fixos e voláteis) e sólidos sedimentáveis (VON 

SPERLING, 2011). A Tabela 21 apresenta os valores de ST encontrados na entrada 

e saída dos sistemas de tratamento de esgoto monitorados, além dos valores da 

eficiência de remoção desse parâmetro. 
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Tabela 21 – Valores médios de ST nos sistemas de tratamento de esgoto 

SISTEMA 
ENTRADA 

(mg.L-1) 
SAÍDA  
(mg.L-1) 

EFICIÊNCIA 
(%) 

Fossa 
biodigestora 

1679,31 ± 401,54 869,81 ± 237,58 47,80 ± 11,08 

SAC 1202,31 ± 450,29 538,25 ± 210,08 53,27 ± 19,25 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

Quanto à concentração de ST no efluente da fossa biodigestora, Lara, Marmo 

e Silva (2019), analisando um sistema inoculado com bioaditivo comercial, 

constataram uma concentração média de 882,00 mg.L-1 na saída do sistema. Em 

relação à eficiência, Oliveira (2018b) relatou uma remoção de ST de 46,00%. Sendo 

assim, os valores observados neste trabalho estão dentro do esperado.  

 Segundo Cooper, Smith e Maynard (1996), em SACs de escoamento 

subsuperficial, a remoção de sólidos se dá por filtração e sedimentação. Analisando 

o tratamento de efluentes de parboilização de arroz, Bortoletto e Almeida (2020) 

observaram uma remoção de ST pelo SAC de 41,10%. Monteiro, Sezerino e Philippi 

(2015) chegaram a valores semelhantes com águas cinzas: 37,00%. Portanto, a 

eficiência de remoção de ST pelo SAC (53,27%) está dentro da faixa esperada. 

 

5.3.2.7 Nitrogênio total 

  

Segundo Von Sperling (2011), o nitrogênio total inclui nitrogênio orgânico, 

amônia, nitrito e nitrato, sendo um nutriente fundamental para o desenvolvimento 

dos microrganismos no tratamento biológico do esgoto. A Tabela 22 apresenta os 

valores de NT encontrados na entrada e saída dos sistemas de tratamento 

monitorados, além dos valores da eficiência de remoção desse parâmetro. 

 

Tabela 22 – Valores médios de NT nos sistemas de tratamento de esgoto 

SISTEMA 
ENTRADA 

(mg.L-1) 
SAÍDA  
(mg.L-1) 

EFICIÊNCIA 
(%) 

Fossa 
biodigestora 

317,35 ± 25,54 207,12 ± 16,68 34,66 ± 3,09 

SAC 35,05 ± 6,66 19,27 ± 3,75 44,87 ± 3,37 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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 Os valores de NT observados na saída da fossa biodigestora variaram de 

186,21 a 256,33 mg.L-1. A concentração média observada (207,12 mg.L-1) é 

semelhante a obtida por Lotfi (2016), 195,17 mg.L-1. Entretanto, a eficiência de 

remoção de NT relatada pelo autor é de 43,00%, superior à do presente trabalho 

(34,65%). Freitas et al. (2015) também observaram uma eficiência maior, de 48,76%. 

Por ser projetada para realizar um tratamento anaeróbio, a fossa biodigestora não 

possui um ambiente propício para a nitrificação da amônia no esgoto, processo 

realizado por bactérias aeróbias (LOTFI, 2016). Portanto, a baixa remoção de NT 

está relacionada com o bom funcionamento do sistema. Por esse motivo, o líquido 

efluente pode ser utilizado como biofertilizante, substituindo a adubação mineral 

nitrogenada (ABREU, 2019). 

As concentrações de NT na saída do SAC variaram de 11,52 a 28,69 mg.L-1. 

Em testes iniciais, Lakho et al. (2020) constataram uma concentração média de NT 

de 20,50 mg.L-1 no efluente do sistema. Os autores observaram também uma 

eficiência de remoção de 49,00%. Segundo Von Sperling e Sezerino (2018), a 

remoção de NT esperada em SACs de fluxo horizontal subsuperficial é de 50,00%. 

Portanto, a eficiência de remoção de NT observada para o SAC (44,87%) está 

dentro da faixa esperada. De acordo com Calijuri et al. (2009), a remoção de NT por 

esse sistema se dá principalmente pelos processos de nitrificação e desnitrificação, 

sedimentação, assimilação pelas plantas e assimilação pelos microrganismos.  

 
5.3.2.8 Fósforo total 

  

O fósforo é um nutriente essencial para o crescimento dos microganismos 

que degradam a matéria orgânica do esgoto, podendo se apresentar em sua forma 

inorgânica (ortofosfatos e polifosfatos) ou orgânica (VON SPERLING, 2011). A 

Tabela 23 apresenta os valores de PT encontrados na entrada e saída dos sistemas 

de tratamento monitorados, além dos valores da eficiência de remoção desse 

parâmetro. 
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Tabela 23 – Valores médios de PT nos sistemas de tratamento de esgoto 

SISTEMA 
ENTRADA 

(mg.L-1) 
SAÍDA 
(mg.L-1) 

EFICIÊNCIA 
(%) 

Fossa 
biodigestora 

37,34 ± 3,28 25,78 ± 1,81 30,77 ± 3,49 

SAC 3,59 ± 0,72 0,94 ± 0,18 73,73 ± 2,48 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

Em relação ao tratamento pela fossa biodigestora, a concentração de PT na 

saída do sistema variou de 22,41 a 28,97 mg.L-1. Oliveira (2018b) relatou uma 

concentração média de PT de 34,60 mg.L-1 no efluente final. Por outro lado, 

Figueiredo et al. (2019) observaram uma média de 20,00 mg.L-1 de PT na saída do 

sistema. Os autores também verificaram uma eficiência de remoção de PT de 

39,30%. Em seus estudos, Lotfi (2016) chegou em resultado semelhante: uma 

média de remoção de PT de 37,00%. Sendo assim, os valores observados no 

presente estudo estão dentro do esperado.  

 Na saída do SAC, os valores de PT observados variaram de 0,73 a 1,23 mg.L-

1. Ramprasad et al. (2017), analisando a performance de um SAC de fluxo horizontal 

subsuperficial para águas cinzas de dormitórios estudantis, encontraram uma 

concentração média de PT de 0,41 mg.L-1 na saída do sistema. Lakho et al. (2020) 

constataram uma remoção de PT de 76,00%, eficiência próxima à observada neste 

trabalho (73,73%). Segundo Calijuri et al. (2009), a remoção de PT pelo SAC se dá 

principalmente pela assimilação das plantas e microrganismos, precipitação dos 

compostos insolúveis e adsorção pelo substrato. 

 

5.3.2.9 Comparação dos sistemas 

 

Com um custo de R$1.909,28, valor próximo ao da fossa biodigestora 

(R$1.998,76), e apresentando melhores eficiências de remoção de turbidez, DBO, 

DQO, ST, NT e PT, o SAC pode ser considerado o sistema de tratamento de esgoto 

com o melhor custo-benefício. A Figura 42 apresenta um gráfico comparativo entre 

as eficiências de remoção alcançadas pelos sistemas monitorados.  
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Figura 42 – Eficiências dos sistemas de tratamento de esgoto 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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6  CONCLUSÕES  

 

Os moradores do assentamento “Estrela da Ilha” que participaram da 

entrevista são, em sua maioria, mulheres brancas, com idade entre 50 e 59 anos, 

casadas e com renda inferior a 2 salários mínimos.  

A princípio, os moradores demonstraram despreocupação em relação à 

potabilidade da água. A maioria consome água proveniente de poço profundo sem 

realizar nenhum tipo de tratamento. Entre os que tratam a água antes do consumo, a 

filtração é o método mais utilizado. Episódios de diminuição da vazão do poço 

podem estar relacionados a períodos de escassez de chuvas. 

Uma parcela significativa dos moradores ainda utiliza fossa rudimentar como 

solução alternativa de esgotamento sanitário. Apesar da maioria alegar ter 

construído sua fossa sem nenhum tipo de orientação externa, a distância entre esse 

sistema e o poço atende ao mínimo recomendado por norma. Entretanto, todos os 

entrevistados afirmaram lançar a céu aberto o esgoto de pias e tanques, uma 

possível explicação para a ocorrência de ratos e baratas.  

Sendo o público-alvo as mulheres casadas, de meia idade e de baixa renda, 

elaborar o material em formato didático, com linguagem descomplicada e apelo à 

saúde da família foi uma estratégia que fez a população se interessar pela questão 

ambiental. Ao perceberem que os sistemas de tratamento de água e esgoto 

propostos eram simples, economicamente acessíveis e apresentavam diversas 

vantagens, os moradores se mostraram dispostos a adotar as novas soluções.  

O clorador com filtro de carvão ativado apresenta um custo de R$288,08. Se 

a manutenção do sistema for realizada corretamente, o teor de CRL na água (0,43 

mg.L-1) atende o mínimo estabelecido pelo padrão de potabilidade brasileiro e o pH 

se mantém neutro (7,66). As eficiências de remoção de CT, E. coli e turbidez 

alcançadas são, respectivamente, 99,91%, 99,22% e 66,32%. 

O SODIS apresenta um custo de R$50,00. Se o sistema for operado 

corretamente, atinge bom nível de desinfecção e o pH se mantém neutro (7,12). As 

eficiências de remoção de CT, E. coli e turbidez alcançadas são, respectivamente, 

98,14%, 96,35% e 44,98%. 
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A fossa biodigestora apresenta um custo de R$1.998,76. Com um TDH de 20 

dias, atinge eficiências de remoção de turbidez, DBO, DQO, ST, NT e PT de, 

respectivamente, 41,51%, 53,64%, 48,17%, 47,80%, 34,66% e 30,77%. Se a 

manutenção do sistema for realizada corretamente, a eficiência pode alcançar 

valores maiores. O efluente do sistema pode ser utilizado como biofertilizante em 

substituição à adubação mineral nitrogenada. 

O SAC apresenta um custo de R$1.909,28. Com uma vazão afluente de 

180,22 L.dia-1 e TDH de 5,77 dias, atinge eficiências de remoção de turbidez, DBO, 

DQO, ST, NT e PT de, respectivamente, 48,79%, 78,04%, 81,14%, 53,27%, 44,87% 

e 73,73%. O efluente do sistema pode ser utilizado para irrigação. 

Em comparação com o clorador com filtro de carvão ativado, o SODIS é o 

sistema alternativo de tratamento de água com o melhor custo-benefício. Em 

comparação com a fossa biodigestora, o SAC é o sistema alternativo de tratamento 

de esgoto com o melhor custo-benefício.  

Os quatro sistemas estudados são economicamente acessíveis e apresentam 

boa eficiência de tratamento. Sendo assim, sua implementação em comunidades 

isoladas de baixa renda pode ser feita em maior escala, contribuindo com a 

universalização do saneamento básico.  
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APÊNDICE A – Formulário da pesquisa 

 

Data: ____/____/______.                Nº do lote: _____. 
 
Parte 1 – Perfil da(o) entrevistada(o): 
 

1) Nome: ________________________________________________________. 
 

2) Idade: _____ anos.  
 

3) Gênero: 
 

(  ) Feminino.  (  ) Masculino.  (  ) Outro. 
      

4) Estado civil: 
 

(  ) Solteira(o).  (  ) Casada(o).  (  ) Separada(o). 
(  ) Divorciada(o). (  ) Viúva(o).  
 
5) Cor/raça:  
 
(  ) Branca.   (  ) Preta.    (  ) Parda. 
(  ) Amarela.   (  ) Indígena.  
 
6) Renda mensal da família:  

 
(  ) Até 2 salários mínimos. 
(  ) De 2 a 4 salários mínimos. 
(  ) De 4 a 10 salários mínimos. 
(  ) Acima de 10 salários mínimos. 

 
Parte 2 – Abastecimento de água:  
 

7) Qual a principal forma de abastecimento de água deste domicílio? 
 
(  ) Rede geral.  
(  ) Poço profundo ou artesiano.  
(  ) Poço raso, freático ou cacimba.  
(  ) Fonte, nascente ou mina.  
(  ) Carro-pipa  
(  ) Rio, açude, córrego, lago ou igarapé.  
(  ) Cisterna.  
(  ) Outra. 
 
8) Se poço, como foi a construção? (Acompanhamento técnico, profundidade, 

dificuldades, etc.)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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9) Utiliza algum método de tratamento de água?  
 
(  ) Sim. Qual? ____________________________________________________. 
(  ) Não. Por quê? _________________________________________________. 
 
10)  Já ocorreu falta de água? 
 
(  ) Sim. Em qual período? ___________________________________________. 
(  ) Não. 

 
Parte 3 – Esgotamento sanitário:  
 

11)  Qual a principal forma de esgotamento sanitário deste domicílio? 
 

(  ) Rede geral. 
(  ) Fossa séptica.  
(  ) Fossa rudimentar.  
(  ) Vala.  
(  ) Rio, lago ou córrego. 
(  ) Outra. 
 

12)  Se fossa, como foi a construção? (Acompanhamento técnico, profundidade, 
distância do poço, dificuldades, etc.) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
13)  O esgoto das pias, tanques e chuveiros é separado do esgoto do vaso 

sanitário? 
 
(  ) Sim. Para onde vai? ____________________________________________. 
(  ) Não. 

 
Parte 4 – Saúde: 

 
14)  É frequente o aparecimento de animais neste domicílio? (Insetos, roedores, 

etc.) 
 

(  ) Sim. Quais? ___________________________________________________. 
(  ) Não. 

 
15)  Sua família fica doente com qual frequência? Quais os principais sintomas? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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