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RESUMO 
No semiárido brasileiro o acesso ao saneamento e à água ainda é uma demanda 
urgente, além dos sérios problemas com questão agrária. Saneamento básico, água 
e reforma agrária sustentam a problemática histórica no nordeste brasileiro. No 
entanto, os assentamentos rurais representam um fato recente e importante na 
história do Brasil, que devido a sua natureza sistêmica e interdisciplinar é fonte 
inesgotável de estudos. Diante disso, o presente trabalho teve por objetivo investigar 
a destinação dos resíduos sólidos e líquidos produzidos pela comunidade do 
Assentamento Jiboia em Senhor do Bonfim, Bahia. Para averiguar a destinação dos 
dejetos, foram realizadas visitas a comunidade, registros fotográficos, entrevistas e 
aplicação de questionários. Dentre os resultados obtidos, verificou-se que a opção 
mais relevante referente a disposição final do lixo pela comunidade, foi a queima, 
realizada por 95% dos assentados. Levando em consideração os resíduos 
provenientes da produção animal, verificou-se que 71% dos assentados, de modo 
geral, não aproveitam o esterco como fertilizante ou para outros fins. 
. 
PALAVRAS-CHAVE:  Saneamento básico, educação ambiental, Assentamento 
Jiboia. 
 

USE OF SOLID WASTE AND LIQUIDS IN RURAL SETTLEMENT 
 

ABSTRACT 
In the Brazilian semiarid access to sanitation and water is still an urgent demand in 
addition to the serious problems with the land question. Sanitation, water and land 
reform support the historical problems in the Brazilian Northeast. However, rural 
settlements represent a recent and important in the history of Brazil, due to its 
systemic nature is inexhaustible and interdisciplinary studies. Therefore, this study 
aimed to investigate the destination of solid and liquid waste produced by 
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the community of the Settlement Jiboia in Senhor do Bonfim, Bahia. To ascertain the 
destination of waste, visits were made to the community, photographic records, 
interviews and questionnaires. Among the results, it was found that the most relevant 
option regarding the final disposal of the community, was burning, and held by 95% 
of the settlers. Taking into account the waste from animal production, it was found 
that 71% of the settlers generally, not enjoying the manure as fertilizer or for other 
purposes. 
 
KEYWORDS:  Sanitation, environmental education, settlement Jiboia 

INTRODUÇÃO 
O povoamento do semiárido brasileiro esta marcado pelo domínio de grandes 

extensões de terra, configurando assim o maior latifúndio do mundo. No decorrer de 
sua história foram inúmeras as tentativas de redistribuição através da 
desapropriação. No entanto, somente na atualidade o governo vem incorporando 
entre suas prioridades a implantação de um modelo de assentamento com a 
concepção de desenvolvimento territorial, e buscando o desenvolvimento 
sustentável dos mais de oito mil assentamentos existentes no país (SANTOS et al., 
2007). 

O Nordeste é a região que possui o maior número de assentamentos rurais no 
Brasil. O estado da Bahia merece destaque, já que aparece em segundo lugar em 
número de famílias assentadas (COCA & FERNANDES, 2008). Segundo o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), assentamento é instrumento 
da reforma agrária, transferindo a terra para os trabalhadores rurais que não a 
possuem, a fim de que a cultivem e promovam seu desenvolvimento econômico 
(INCRA, 2013). 

 No entanto, assegurar desenvolvimento econômico em assentamento rural vai 
além de garantir a posse da terra, é oferecer condições básicas como 
disponibilidade de água e melhores condições de vida através do saneamento 
básico. Pois, ainda hoje existem sérios problemas relacionados aos recursos 
hídricos e, consequentemente, ao saneamento nas zonas rurais do país (FUNASA, 
2011). 

Diante destes fatos faz-se necessário realizar estudos em comunidades rurais 
a cerca das condições sanitárias e potencialidade dos recursos hídricos em 
assentamentos rurais que, depois de anos de luta pela conquista da terra perpassa 
agora a sua permanência e melhoria de vida. A identificação das situações de vida 
das famílias assentadas serve de eixo norteador para ações governamentais em 
benefício destas localidades (TUCCI & CORDEIRO, 2004). 

 Assim, através deste estudo, pretende-se que os dados obtidos forneçam 
subsídios para estabelecimento de programas sociais que visem à melhoria da 
qualidade de vida da comunidade pesquisada, pela gestão pública. Como também, 
instrumento de consulta, frente a poucos dados disponíveis pelas instituições 
públicas sobre as condições de vida das famílias residentes em assentamentos 
rurais.  

Diante do desconhecimento da situação de vida das famílias assentadas nos 
assentamentos brasileiros, o estudo tem por objetivo investigar a destinação dos 
resíduos sólidos e líquidos produzidos pela comunidade do Assentamento Jiboia em 
Senhor do Bonfim, Bahia.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
Caracterização da área de estudo 

O Assentamento Jiboia está situado na zona rural do município de Senhor do 
Bonfim, este por sua vez fica situado no norte do estado da Bahia, distante 376 Km 
da capital Salvador, com aproximadamente 74.419 habitantes e área de 827,487 km2  

(IBGE, 2013), está entre os 55 municípios baianos integrantes da Bacia do Rio 
Itapicuru (BAHIA, 1995). 

O Assentamento da Jiboia (Figura 1) foi criado em 2009 e é constituído de 52 
famílias, sendo dividido em duas Agrovilas; 36 dessas famílias pertencem à Agrovila 
I (Figura 1A) localizada aproximadamente 15 km da sede do município, via povoado 
de Passagem Velha BR-407 com coordenadas geográficas: latitude 10°32’54,7” Sul 
e longitude 40°11’12,9” Oeste. Já a Agrovila II (Fi gura 1B) possui 16 famílias e fica 
distante da sede aproximadamente 12 Km via povoado de Missão do Shay BA-131 e 
com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 10°32’0,8” Sul e longitude 
40°12’47,2” Oeste, sendo que as agrovilas se distan ciam uma da outra 
aproximadamente três Km. A partir dos respectivos povoados o acesso ao 
assentamento se dá por estrada não pavimentada. 
 A. B. 

  
FIGURA 1. Vista das Agrovilas do Assentamento da Jiboia. (A) Agrovila I; (B) 

Agrovila II. Fonte: EBDA (2011) 
 

O Assentamento Jiboia dispõe de uma estrutura fundiária de Reserva Legal 
pouco mais de 20%, com disponibilidade hídrica de rios, lagos, riachos, barreiros, 
barragens, aguadas com 24 no total (Figura 2). Possui rede pública de 
abastecimento de água pela Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A 
(EMBASA), e rede elétrica, acessível a todas as residências (EBDA, 2011). 
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FIGURA 2. Aguadas do Assentamento da Jiboia. Gordinão (à esquerda) e Herculano 

(à direita). Fonte: EBDA (2011) 
 

De acordo a EBDA (2011) a produção agrícola do assentamento está baseada 
no cultivo da mamona, feijão, mandioca, milho, pastagens e da exploração do 
ouricuri. Já a pecuária se constitui a partir da criação de galinha, ovinos, caprinos e 
bovinos. Para isso, os assentados disponibilizam de uma infraestrutura produtiva 
composta de três currais, seis cocheiras e uma casa de farinha (Figura 3). 

 
FIGURA 3. Infraestrutura produtiva do Assentamento da Jiboia. Área coletiva de 

mandioca (à esquerda superior), curral (à esquerda inferior), casa de 
farinha (à direita superior) e animais na pastagem (à direita inferior). 
Fonte: EBDA (2011) 

 
Tipo de Pesquisa 

Buscou-se a partir da pesquisa exploratória aprofundar os estudos nos limites 
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da realidade, com maiores conhecimentos sobre o objeto de estudo (GIL, 1991). 
Para isso, elegeu-se um estudo de campo. Segundo GIL (2008) estudo de campo se 
caracteriza pela procura do aprofundamento de uma realidade específica. É 
basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo 
estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e 
interpretações naquela realidade. 

Assim, realiza-se a descrição e a análise das informações, com base na 
abordagem quanti-qualitativa. Utilizou-se também a pesquisa descritiva 
(documental/bibliográfica), por permitir ao pesquisador o conhecimento do objeto 
estudado com suas características, causas, natureza e relações com outros 
fenômenos.  
 
Tipos de Abordagem 

A presente pesquisa é de abordagem quantitativa e qualitativa. A abordagem 
quantitativa possibilita o levantamento de dados objetivos utilizando-se instrumentos 
padronizados como é o caso do questionário. Os dados podem ser comparados de 
forma precisa e as perguntas são formuladas sabendo-se exatamente o que deve 
ser perguntado para se atingir os objetivos propostos. É possível apurar opiniões e 
atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados.  

Já a abordagem qualitativa possibilitou uma melhor análise dos dados pela sua 
capacidade de responder os objetivos propostos, pois se preocupa com o universo 
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 
a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994).   

Considerando os recursos, o tempo para o desenvolvimento da pesquisa, bem 
como a disponibilidade dos entrevistados não foi possível obter informações do 
universo total. Portanto, a pesquisa foi realizada com 44 famílias das 52 
pertencentes ao assentamento no período de janeiro a junho de 2013. 
 
Instrumentos de Coleta de Dados 

Optou-se pelo questionário, entendo ser este um instrumento de investigação 
importante para obtenção de informações capazes de responder aos objetivos 
propostos no trabalho em questão. 

Compreende-se que “na coleta de dados, o leitor deve ser informado como 
você pretende obter os dados de que precisa para responder ao problema. O 
questionário caracteriza-se por uma série de questões apresentadas ao 
correspondente por escrito” conforme aponta VERGARA (2003). 

Para BARROS & LEHFELD (2001) o instrumento de pesquisa deve preencher 
os seguintes requesitos: 
1. Validade: O instrumento deve medir o que se deseja; 
2. Confiabilidade: refere-se à consistência, ou seja, quando é aplicado 
repetidamente obtêm resultados iguais; 
3. Precisão: traduz-se concretamente quando se localiza e configura com exatidão 
satisfatória o fenômeno estudado. 

A pesquisa buscou compreender as seguintes etapas: pré-análise do material a 
ser analisado; elaboração do questionário para realização de um pré-teste. Após 
isso, a pesquisa de campo. A análise dos dados à luz do referencial teórico, 
realizada a tabulação dos dados e a construção de gráficos. 
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Processamento e Análise dos Dados 
Para tratamento dos dados utilizou-se a abordagem qualitativa. Na análise e 

interpretação dos dados necessários se faz verificar a relevância, o significado, os 
objetivos e a hipótese propostos, relacionando-os com o fenômeno estudado, a partir 
da matriz teórica.  
 
Considerações Éticas 

Conhecendo o que preconiza a Resolução nº 196/96, sobre as normas 
regulamentadas para pesquisas envolvendo seres humanos e a complexidade que 
envolve a temática abordada no presente projeto de pesquisa, assume-se o 
compromisso de respeito aos sujeitos abordados, garantindo-lhes medidas de 
proteção como: sigilo, anonimato e, ainda, o esclarecimento acerca do que será feito 
com os resultados obtidos no estudo, por meio do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). 

O procedimento metodológico utilizado envolveu levantamento de dados 
através da aplicação de questionário com perguntas objetivas fechadas sobre 
recursos hídricos e meio ambiente (Apêndice), e, devido a complexidade dos 
sujeitos que irão respondê-lo, fez-se necessário o acompanhamento direto no 
momento de sua aplicação, tanto um aspecto de entrevista, realizada com 44 
famílias das 52 pertencentes ao assentamento. A partir das respostas obtidas pelos 
membros da comunidade fazer uma análise em torno da percepção dos moradores 
do Assentamento da Jiboia. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Das 44 famílias entrevistadas, a respeito do esgotamento sanitário, 75% 
responderam que o principal destino do esgoto domiciliar é a fossa séptica e 25% 
têm a disposição final a céu aberto (Figura 4). 

 

 
FIGURA 4. Destinação do 

esgoto doméstico no 
Assentamento Jiboia 

No entanto, é importante frisar que em visitas no local de estudo foi observado 
que o esgoto doméstico tem dois destinos: o do vaso sanitário é despejado em 
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fossa séptica (Figura 5A), mas do chuveiro e torneiras são dispostos a céu aberto 
(Figura 5B). Algumas casas reutilizam estes últimos para regar plantas; pratica muito 
comum observada em comunidades rurais do nordeste brasileiro, principalmente 
pelo fato, de que, a maioria dessas comunidades não tem acesso a rede pública de 
esgotamento sanitário. 

 
 A. B. 

  
 
FIGURA 5. Destinação das águas residuárias de origem doméstica no 

Assentamento Jiboia. A água do vaso sanitário é despejado em fossa 
séptica (A); e  a água do chuveiro e das torneiras são dispostas a céu 
aberto (B). 

 
Os dados apresentados na Figura 4 corroboram com a pesquisa realizada no 

Assentamento Moacy Wanderley, em Sergipe, em que 82% do esgotamento 
sanitário são despejados em fossas e os 18% restante são jogados a céu aberto 
(DANTAS et al., 2009). De semelhante modo, os estudos de BORGES et al., (2006) 
em assentamentos rurais, no interior do estado de São Paulo apresentaram o 
percentual de domicílios servidos por fossa (92% no Monte Alegre e 81% no 
Guarany).  

Por sua vez os dados relacionados acima corroboram com os resultados 
obtidos em assentamento rural Horto Loreto, em São Paulo, no qual das 88 famílias, 
apenas 8% realizam o esgotamento sanitário através de fossa e 92% utilizam vala 
negra (ARAUJO & BORGES, 2009). Algo parecido ocorre no estado de Sergipe, no 
Assentamento do Incra, onde somente 25% dos domicílios possuem fossa séptica 
(DALTRO FILHO & SANTOS, 2000a). 

Quando perguntado sobre o destino final do lixo, a prática corrente no 
assentamento estudado foi que 95% dos entrevistados queimam o lixo, enquanto o 
restante, 5%, jogam a céu aberto (Figura 6). Como não há serviço público de coleta 
de lixo na comunidade, a disposição dos resíduos domésticos, fica a critério de cada 
morador. 
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FIGURA 6. Disposição final do lixo doméstico no 

Assentamento Jiboia 
 

Tal prática vivenciada na comunidade estudada em relação à destinação do lixo 
pode-se também averiguar em outro assentamento rural como Horto Loreto, no 
estado de São Paulo, citado anteriormente, onde se verificou que 77% das famílias 
queimam o lixo, 7% enterram, 30% jogam em valetas e 42% deixam esparramados 
nos arredores da casa, onde também não é feita à coleta de lixo pelo serviço público 
(ARAÚJO & BORGES, 2009). 

Assim, como no assentamento do Incra em Sergipe no qual, os assentados 
têm priorizado a queima (57%) como a principal forma de destinação do lixo. Mesmo 
assim, percebeu-se que 17% daquela comunidade têm disposto o lixo em terrenos 
baldios, que é, portanto, uma prática prejudicial ao Meio Ambiente e à própria 
população (DALTRO FILHO & SANTOS, 2000b). Os estudos de BORGES et al. 
(2006) em assentamentos rurais no interior do estado de São Paulo, Monte Alegre e 
Guarany, a respeito da gestão do lixo doméstico, nos dois assentamentos destacam-
se os hábitos da queima (54% no Monte Alegre e 63% no Guarany) e armazenagem 
em depósitos abertos. 

Os moradores do assentamento Jiboia apresentam condições deficitárias em 
relação ao manejo dos resíduos provenientes da criação animal, pois 48% dos 
entrevistados não realizam nenhum tipo de aproveitamento dos seus dejetos, já que 
18% permanecem no curral e 16% não se aplica, a essa situação por que não 
possuíam, no momento da pesquisa criação animal (Figura 7). Enfim, excetuando-se 
66% dos assentados que não fazem nenhum aproveitamento dos dejetos da criação 
animal, os demais 14% utilizam tais recursos para compostagem e 4% em 
estrumeiras para dejetos sólidos. 
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FIGURA 7. Destinação dos resíduos da criação 

animal pelas famílias assentadas 
 

A partir dos dados evidenciados na Figura 7, percebe-se o manejo precário dos 
resíduos gerados na produção do Assentamento Jiboia, pois, segundo diretrizes do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2012) sobre resíduos agrosilvopastoril, a 
destinação adequada de todos resíduos da criação animal por compostagem e/ou 
biodigestores ou outras tecnologias está longe de ser uma realidade na comunidade 
estudada. 

No que enseja a utilização dos resíduos na agricultura (Figura 8),quando 
questionados sobre o aproveitamento dos resíduos em culturas agrícolas 71% dos 
entrevistados responderam que não usam nenhum resíduo na agricultura, 27% 
dizem parcialmente, referindo aos restos de comida que utilizam nas plantas do 
quintal e na alimentação das galinhas, restando 2% que disseram utilizar totalmente, 
se referindo ao uso de esterco bovino para o cultivo agrícola. 

 

 
FIGURA 8. Aproveitamento dos 

resíduos na agricultura 
pelas famílias assentadas 
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Quando questionados sobre o destino das embalagens de agrotóxicos 

utilizadas nos cultivos agrícolas (Figura 9), 93%, dos assentados, responderam que 
não utilizam produtos químicos na lavoura. No entanto, os 7% restantes, que 
afirmaram usar tais produtos a destinação final das embalagens é a queima 
conforme a Figura 9.  

 
FIGURA 9. Destino dado as 

embalagens de 
agrotóxico pelas 
famílias assentadas 

 
Pode-se constatar que os dados do Assentamento Jiboia (Figura 9) condizem 

com os levantados no Assentamento Moacy, em Sergipe. Nesse assentamento, 60% 
dos assentados afirmaram que não utilizavam defensivos agrícolas na agricultura e, 
40% só utilizavam quando necessário (DANTAS et al., 2009). Entretanto, no interior 
paulista, os dados são divergentes, pois 83% dos agricultores fazem uso de 
agrotóxicos em seus cultivos. Porém no que diz respeito à destinação final da 
embalagem apresentam similaridade no comportamento, pois apenas 3% das 
famílias enterram essas embalagens, enquanto que 81% queimam ou as devolvem 
ao posto de recolhimento (ARAÚJO & BORGES, 2009). 

A conduta dos assentados em relação ao destino das embalagens de 
agrotóxicos é a queima, se todos os assentados utilizassem agrotóxicos geraria uma 
enorme quantidade de embalagens, que provavelmente, seriam queimadas. Diante 
desta constatação faz-se necessário informá-los sobre a destinação correta destas 
embalagens preconizada pelas normas vigentes no Brasil sobre o assunto, onde há 
a orientação de realização da tríplice lavagem da embalagem e devolução ao 
fabricante. 

Assim, estas normas estabelecidas são para adequado manuseio das 
embalagens vazias de agrotóxicos que previnem sobre eventuais riscos decorrentes 
de sua manipulação para proteger a saúde humana e do meio ambiente. 

Diante da problemática do saneamento na zona rural, NASCIMENTO & 
HELLER (2005) apontam a especificidade de dispersão e de baixa densidade 
populacional como fatores limitantes para instalação e operação de sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário bem como a disposição de resíduos 
sólidos para usuários individuais e em pequenas comunidades no meio rural. 
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CONCLUSÕES 

Constatou-se que, no Assentamento Jiboia, não existente rede de esgoto, 
ficando a segurança sanitária a cargo das fossas sépticas. Entretanto, é necessário 
implantação de tecnologias para o tratamento das águas cinza, lançadas a céu 
aberto.  

Quanto a disposição final do lixo pela comunidade, verificou-se que a queima, é 
a pratica comumente realizada por 95% dos assentados. Conduta essa evidenciada 
em outros assentamentos, uma vez que a maioria desses não dispõe de coleta 
pública de lixo. 

Verificou-se que 71% dos assentados, de modo geral, não aproveitam o 
esterco produzido pelos animais, para fertilização do solo ou para outros fins, 
contrariando as diretrizes de comunidade agrosilvopastoril. 

Em relação ao uso de defensivos químicos nas lavouras, verificou-se que 93% 
da comunidade do Assentamento Jiboia não fazem uso dessa pratica. 

Sendo assim, estudos focados na educação ambiental e práticas sustentáveis 
são imprescindíveis para o desenvolvimento rural perpassando pela ativa 
participação governamental apoiando e investindo em Ciência, Educação, 
Tecnologia e Inovação, na busca efetiva do envolvimento comunitário para melhoria 
de qualidade de vida nos Assentamentos Rurais. 
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO 

1. Destino principal do esgoto da casa? 

(    )Céu aberto   (    )Fossa negra   (    )Fossa séptica   (    )Privada\casinha 

(     )Rede pública   (     )Outros 

2. Destino principal do lixo?  

(    )Coleta direta periódica\empresa   (    )Terreno à céu aberto   (    )Queimado         
(    )Coleta indireta\depositado em caçamba  (      )Rio\igarapé\riacho 

(    )Reciclado   (    )Outro 

3. Destino das embalagens de agrotóxicos?  

(    )Comerciante   (     )Depositado no estabelecimento, aguardando retirada  

(    )Depósito de lixo comum   (    )Entregue à central de coleta   

(    )Largadas no campo   (    )Queimada\enterrada   

(    )Reaproveitada   (    )Recolhida pela prefeitura\órgãos públicos   

(    )Vendidas   (    )Não utiliza   (    )Outro   

4. Destino dos dejetos das criações?   

(    )Compostagem  (    )Céu aberto  (    )Estrumeira para dejetos sólidos   

(    )Estrumeira para dejeto líquido  (    )Permanece no curral  (    )Nenhum   

(    )Não aplica 

5. Utiliza resíduos nas culturas agrícolas? 

(   )Nenhum  (   )Parcial  (   )Total 

 

__________________________________________________ 

Entrevistado 

 


