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RESUMO 

A inadequação do saneamento ambiental impulsiona o surgimento de doenças 
veiculadas pela água, bem como a degradação ambiental. O presente trabalho 
objetivou obter informações sobre o saneamento ambiental do bairro Sucesso no 
Município de Campo Formoso, BA. Durante o período experimental foram realizadas 
visitas ao bairro Sucesso, iniciadas em junho de 2012 e concluídas em maio de 2013. 
Para atender aos objetivos foi realizado um conjunto de ações: 1) visitas exploratórias 
ao bairro para identificar a residência para instalação do protótipo; 2) intervenções 
educativas para identificação das fontes de poluição, as distâncias entre as fossas, 
monitoramento da qualidade da água nas cacimbas e alerta aos moradores sobre 
suspeita de contaminação e 3) distribuição de folhetos informativos com uma possível 
solução para o problema, incluindo aspectos como: funcionamento, histórico e 
importância do sistema alagado construído (SAC). Os resultados indicaram que o 
esgotamento sanitário foi inadequado devido à utilização de fossas rudimentares e ao 
lançamento de efluentes sem tratamento em corpo hídrico e do uso da água de 
cacimbas para abastecimento humano. Recomendou-se à população local que fosse 
realizada a impermeabilização das fossas rudimentares tornando-as sépticas, a 
distância entre fossas sépticas fosse de 15 m e fervura da água das cacimbas antes 
dos usos múltiplos na residência. Por meio de indicadores visuais notou-se que o 
sistema alagado construído proporcionou remoção de sólidos suspensos e decantáveis, 
turbidez e odor no esgoto doméstico tratado. 
PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente, preservação, resíduos  
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DIAGNOSTIC ENVIRONMENTAL SANITATION DISTRICT MUNICI PALITY IN BAHIA 

 
ABSTRACT 

Inadequate environmental sanitation drives the emergence of waterborne diseases, and 
environmental degradation. This study aimed to obtain information on environmental 
sanitation in the neighborhood Success municipality of Campo Formoso, Bahia. During 
the experimental period, visits were made to the neighborhood Success began in June 
2012 and completed in May 2013. To meet the objectives were three sets of actions: 1) 
exploratory visits to the neighborhood to identify the residence for installation of the 
prototype, 2) educational interventions for identifying sources of pollution, the distances 
between the pits, monitoring water quality in ponds and to alert residents about 
suspected contamination and 3) distribution of leaflets with a possible solution to the 
problem, including aspects such as: running, history and importance of the constructed 
wetland system (SAC). The results indicated that the sanitation was inadequate due to 
the use of rudimentary septic tanks and effluent release without treated water body and 
the use of water ponds for human. Recommended to the local population that was held 
sealing the pits making them rudimentary septic, the distance between septic tank was 
15 I boil the water of the ponds before the multiple uses in residence. Through visual 
indicators was noted that the constructed wetland system provided removal of 
suspended solids and decantable, turbidity and odor in treated domestic sewage. 
KEYWORDS:  Environment, preservation,  waste 

 
 

INTRODUÇÃO 

O saneamento ambiental é o conjunto de ações socioeconômicas que objetiva a 
salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição 
sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária de 
uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e 
obras especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida 
urbana e rural (BRASIL, 2007). No entanto, a inadequação dos serviços de saneamento 
básico é a principal causa de doenças e de poluição ambiental no Brasil e no mundo 
(UNDP, 2006). 

Em relação ao abastecimento de água através de rede geral de distribuição, não 
obstante toda a melhora na oferta dos serviços de saneamento básico constata-se que 
33 municípios brasileiros, espalhados por nove Unidades da Federação, ainda 
permaneciam sem esse tipo de atendimento, situação que é mais acentuada nos 
Estados da Paraíba, Piauí e Rondônia. De um modo geral, os poços particulares e os 
carros-pipa foram as principais fontes alternativas para a solução do problema. Além 
disso, o Nordeste é a região brasileira onde a falta de rede coletora de esgotamento 
sanitário era mais grave, atingindo algo próximo a 15,3 milhões de habitantes, com a 
escassez do serviço sendo maior nos Estados da Bahia, Maranhão e Piauí (IBGE, 
2010). 

Segundo BRASIL (2007), o esgotamento sanitário é constituído pelas atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
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disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente. O esgoto doméstico é aquele que provém 
principalmente, de residências, estabelecimentos comerciais, instituições ou quaisquer 
edificações que dispõem de instalações com banheiros, lavanderias e cozinhas. É 
constituído por resíduos humanos (fezes e urina) e águas produzidas nas diversas 
atividades diárias, como asseio corporal, preparo de alimento, lavagem de roupas e 
utensílios domésticos (von SPERLING, 2011). De acordo com a Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico de 2008, 44,8% dos municípios brasileiros não possuíam rede 
coletora de esgoto doméstico bruto. Enquanto, no Brasil apenas 28,5% dos municípios 
dispõem de sistema para tratamento de esgoto doméstico bruto (IBGE, 2010). 

As tecnologias utilizadas pelas companhias de saneamento tornam-se inviáveis 
para os assentamentos rurais de regiões semiáridas, tanto pelo alto custo de 
implantação e manutenção quanto pela grande dispersão populacional nas zonas 
rurais. Portanto, existem necessidades quanto ao aperfeiçoamento de tecnologias de 
baixo custo e de fácil operação para o tratamento de esgoto doméstico que possibilite 
aumento de renda pelo uso do efluente tratado na fertirrigação de cultivos agrícolas 
com sustentabilidade ambiental. A utilização de sistema alagado construído (SAC) 
surgiu dos sistemas alagados naturais que são áreas inundadas ou saturadas por água 
superficial ou subterrânea vinda do lençol freático quando se aproxima da superfície, 
onde a vegetação existente se adapta a esta condição (MARQUES, 1999). Esses 
ecossistemas apresentam a capacidade de depurar, por meio de mecanismos físicos, 
químicos e biológicos a água que está presente nele (MATOS et al., 2010). Por isto, 
podem ser considerados como uma forma de tratamento para águas residuárias e em 
particular para os esgotos domésticos. 

A Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007) define a limpeza 
urbana e o manejo de resíduos sólidos como o conjunto de atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do 
lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 
O desenvolvimento tecnológico e o grande crescimento populacional das últimas 
décadas acarretaram o aumento do consumo de bens e, consequentemente a 
problemática resultante da geração dos resíduos sólidos urbanos. Na maioria dos 
municípios brasileiros a administração se limita a recolher o lixo domiciliar de forma nem 
sempre regular depositando-o em locais afastados da vista da população sem maiores 
cuidados, tornando-se o responsável pela poluição ambiental e diminuição da qualidade 
de vida em muitos desses municípios (von SPERLING, 2011). Segundo a Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2000, apenas um terço dos municípios 
brasileiros realizava a coleta total de seus resíduos domiciliares nos respectivos 
perímetros urbanos. Já de acordo com a PNSB feita em 2008, constatou-se que todos 
os municípios brasileiros possuem coleta e destinação final do lixo (IBGE, 2000; IBGE, 
2010). 

A falta de uma boa estrutura de saneamento básico é um problema nacional. 
Segundo IBGE (2010) quase metade da população dos 100 maiores municípios 
brasileiros ainda não apresentam coleta de esgotos. 

Nesse sentido destaca-se o município de Campo Formoso-BA que não possui um 
programa de saneamento ambiental, assim como vários municípios do semiárido 
nordestino. Por sua vez, esse município possui a Lei Municipal nº18/2004, que institui o 
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código ambiental e estabelece os princípios fundamentais de defesa, proteção, 
preservação e garantias de continuidade de utilização desse recurso. No Art. 2 da 
referida lei diz claramente que é direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações; tal e qual a Constituição Federal vigente. Expõe também a otimização e 
garantia da continuidade de utilização dos recursos naturais, qualitativa e 
quantitativamente, como pressuposto para o desenvolvimento auto-sustentando e a 
imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 
danos causados pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos; no Titulo 
III da Lei Municipal nº18/2004 no Art.22, está declarado que cabe ao Município a 
implementação dos instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente, para a 
perfeita consecução dos objetivos definidos neste Código. Portanto, em relação ao 
marco legal tem-se leis nas três esferas de governo que versa sobre o meio ambiente e 
os recursos hídricos (CAMPO FORMOSO, 2004). 

Diante do contexto objetivou-se com esse estudo obter informações sobre o 
saneamento ambiental do bairro Sucesso no Município de Campo Formoso, Bahia. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no bairro Sucesso em Campo Formoso-BA 
localizado sob as coordenadas geográficas “10º 23’ 59” a 10º 38’ 50” latitude sul e “40º 
17’ 50” a 40º 30’00” de longitude oeste. Esse município está localizado no semiárido 
brasileiro, Norte do Estado da Bahia, território do Piemonte Norte do Itapicurú, 
microrregião de Senhor do Bonfim, tendo população de 66.616 habitantes e área 
municipal de 7.259 km2 (IBGE, 2013). 

Nesse município a vegetação predominante é a caatinga, temperatura do ar que 
oscila de 20 a 30oC, precipitação pluviométrica podendo atingir até 490 mm, déficit de 
evapotranspiração superior a 1400 mm (AULER et al., 1991). 

O trabalho desenvolvido identificou-se com a pesquisa-ação, processo de 
pesquisa que estabelece comunicação com a abordagem da pesquisa social, possibilita 
a troca de informações entre pesquisadores e sujeitos das condições pesquisadas 
(THIOLLENT, 2005). Deve-se ressaltar que foram levantadas informações no Sistema 
de informação de atenção básica (SIAB) e no Programa de Saúde Familiar (PSF) 
Maninho Ferreira. 

A pesquisa-ação surgiu da necessidade de superação entre a teoria e a prática e 
caracterizou-se por procurar intervir na prática de modo inovador no decorrer de todo o 
processo de elaboração e não apenas como possível consequência na etapa final 
(ENGEL, 2000). 

Esse tipo de pesquisa é especial, pois permite interferir na realidade. Estas 
interferências se dão por meio de discussões e elaboração de estratégias que vão 
permitindo aos pesquisadores e sujeitos da situação investigada buscar 
transformações, esclarecimentos e superação dos problemas no trabalho em conjunto 
(THIOLLENT, 2005). 

A coleta de informações iniciou a partir de revisão bibliográfica e de visitas 
exploratórias ao bairro para identificar as fontes de poluição e também para 
identificação da residência onde o protótipo do sistema alagado construído (SAC) foi 
instalado. 
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Foi confeccionado um folheto informativo (ANEXO I) que permite conhecer o 
sistema alagado construído (SAC) e a partir disso discutir as temáticas de tecnologias 
limpas, saneamento básico e políticas públicas. As visitas domiciliares foram realizadas 
entre junho de 2012 a maio de 2013, tendo como tema: Fontes de poluição 
Identificadas e Conscientização sobre o excesso de lixo lançado de forma 
indiscriminada. 

Os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde foram utilizados para 
caracterização do bairro. Também foram usados dados coletados com moradores por 
intermédio de questionário aplicado nos momentos finais de execução do experimento 
(ANEXO II).  

No dimensionamento do protótipo do sistema alagado construído (SAC) foi 
considerada uma vazão média de 0,1 m3 d-1 de esgoto doméstico (sete pessoas), taxa 
de aplicação de 400 kg de DBO ha-1 d-1 e concentração típica de DBO do esgoto 
doméstico de 300 mg L-1 seguindo as recomendações de MATOS (2007). 
 

 

 
Onde: 
As = área superficial do tanque, em m2; 
Q = vazão afluente, em m3 d-1; 
Ta = taxa de carga orgânica, kg ha-1 d-1; e 
C = concentração de DBO afluente, mg L-1. 

O protótipo foi construído e instalado nas dimensões 0,50 m de largura por 1,50 m 
de comprimento e 0,60 m de profundidade, tendo brita nº1 até 0,40 m de profundidade,  
e impermeabilizado com geomembrana de policloreto de vinila cortada nas dimensões 
de 1,50 m de largura por 2,5 m de comprimento e 1,0 m de profundidade.  

A instalação do SAC ocorreu no período de 30 de fevereiro a 03 de março de 2013 
no Bairro Sucesso em Campo Formoso-BA.  

O efluente da bombona1 foi conduzido em uma tubulação de PVC com diâmetro 
nominal de 75 mm até uma caixa de gordura nas dimensões 250 x 150 x 75 mm. Desta 
tubulação foi derivada a outra com diâmetro de 40 mm para o abastecimento do SAC. 
Na saída do sistema foi instalada uma caixa de coleta nas dimensões 0,50 m de lado e 
0,60 m de profundidade com dois segmentos de tubo de PVC 40 mm, o primeiro 
superficial e o segundo subsuperficial, para facilitar a coleta e a remoção do lodo a cada 
cinco dias e evitar odores.  

O SAC foi alimentado com efluente doméstico com vazão de 12,5 L h-1 (100 L 
aplicados em um período de oito horas por dia). A planta extratora foi a macrófita 
aquática (Eichornia crassipe) popularmente conhecida como baronesa. Na Figura 1 
está apresentado o diagrama esquemático da estação experimental de tratamento de 
esgoto doméstico.  

                                                 
1Recipiente de plástico com volume de 200 L. 
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FIGURA 1. Diagrama esquemático da estação experimental de 

tratamento de esgoto doméstico. 
Fonte:  Arquivo do pesquisador (2013). 

 
A remoção dos sólidos suspensos, sólidos decantáveis, odor e turbidez  foi feito de 

acordo com metodologia proposta por APHA (1998). 
Foi aplicado um questionário com sete questões (Anexo), em cinquenta e três (53) 

residências, do qual foi extraído as informações quanto a percepção dos moradores a 
cerca dos problemas ambientais, da ação do poder público e do SAC.  

Durante o período experimental os resultados obtidos foram apresentados e 
discutidos com a população do bairro Sucesso. 

Os dados foram avaliados através de análise descritiva qualitativa. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Caracterização geral do público investigado 

Segundo as informações coletadas no Sistema de informação de atenção básica 
(SIAB) e no Programa de Saúde Familiar (PSF) Maninho Ferreira que atende toda a 
microárea do Bairro Sucesso, nesse existem 106 famílias cadastradas, totalizando 350 
pessoas, sendo 171 do sexo masculino e 179 do sexo feminino. Estima-se que 92,16% 
das pessoas na faixa etária ente 7 e 14 anos estão matriculadas em escolas do bairro e 
90,76% das pessoas com 15 anos ou mais possuem o ensino fundamental completo. 
Esse bairro está situado na sede do município de Campo Formoso-BA, mas apresenta 
alguns aspectos rurais, pois algumas famílias por dispor de grandes quintais criam 
galinhas, ovelhas, cultivam hortaliças e frutas. O bairro possui pouca infraestrutura 
física e as profissões predominantes são as de pedreiros, autônomos, agricultores, 
domésticas, costureiras e outros. 
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No bairro Sucesso 76,42% das residências são abastecidas com água da 
companhia de saneamento local, enquanto 23,58% das residências não possuem água 
tratada e consomem água diretamente de poços. Estima-se que 16,98% das famílias do 
bairro destinam fezes/urina a céu aberto, pois não existe sistema de esgotamento 
sanitário e 83,02% das famílias do bairro possuem fossa rudimentar não 
impermeabilizada. 

Foi verificada nas visitas de campo que os moradores, por dispor de poucos 
recursos e também por falta de alternativas, lançam seus esgotos domésticos no rio 
Sucesso sem qualquer tipo de tratamento. Essa prática não está restrita somente ao 
bairro, mas devido à localização geográfica do rio, boa parte do esgoto da cidade 
também é lançada de forma inadequada. Fato que compromete a saúde dos moradores 
da cidade, além de reduzir a qualidade da água do referido corpo hídrico. 
 
Fontes de poluição do Rio Sucesso 

Nas visitas constataram-se diversas fontes de poluição tais como fossas 
rudimentares e construções irregulares (Figura 2a), olaria às margens do Rio Sucesso 
(Figura 2b), disposição dos esgotos domésticos diretamente na rua (Figura 2d), 
lançamento de resíduos sólido doméstico sem tratamento no Rio Sucesso (Figura 2e) e 
presença de esgoto doméstico à céu aberto (Figura 2f). Na Figura 2c está apresentada 
a disposição dos esgotos domésticos do bairro Sucesso, onde as tubulações dispostas 
na frente das casas lançam os esgotos nas margens das ruas que os condicionam ao 
corpo hídrico. 

Constatou-se que muitos domicílios utilizam as fossas rudimentares, mas essa 
prática pode gerar um grande problema para a comunidade, pois devido ao grande 
número de nascentes e a profundidade das cacimbas (poços de água subterrânea para 
abastecimento), verificou-se que o nível do lençol freático é alto e já está contaminado 
pelos efluentes domésticos. Mediu-se a distância entre as cacimbas e as fossas e as 
médias encontradas foram de 10 m a 20 m, isso em 60% das casas visitadas, distância 
passível de contaminação. 

No bairro existem 25 cacimbas e um total de 88 fossas cadastradas, onde a 
maioria das fossas rudimentares apresentam grandes riscos de contaminação, pois 
moradores por falta de conhecimento técnico e sanitário transformaram algumas dessas 
cacimbas domiciliares em fossas rudimentares, podendo com essa prática contaminar a 
água do lençol freático. 

As fossas rudimentares não apresentam impermeabilização e dispositivos de 
saída para unidade complementar de tratamento, por isso, deveriam periodicamente ser 
esgotadas, mas nunca passaram por um processo de manutenção. Foram construídas 
sem revestimento da base ficando livre para o escoamento da água. As fossas 
rudimentares não apresentam duto de ventilação para a saída dos gases. 

Toda essa problemática, comum em muitas áreas periféricas das cidades 
brasileiras, é uma realidade do cotidiano no bairro do Sucesso, com o agravante da 
área possuir o aquífero superficial, dada à existência de nascentes e poços com água a 
menos de 2m da superfície do solo. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

FIGURA 2. Imagens da inadequação do saneamento no Bairro Sucesso em Campo 
Formoso-BA, destacando fossa sem duto de ventilação (a), olaria às 
margens do rio Sucesso (b), disposição dos esgotos domésticos na rua (c), 
nascente de água doce (d), lançamento de resíduos sólido doméstico no rio 
Sucesso (e) e esgoto doméstico à céu aberto (f). 

Fonte:  Arquivo do pesquisador (2013). 
 

Sistema alagado construído (SAC) usado na resolução  do problema do esgoto 
doméstico 

Uma vez comprovada a eficiência do SAC, este trabalho serviu como unidade 
educativa e informativa à população do bairro Sucesso. A partir de um folheto , discutiu-
se as temáticas de tecnologias limpas, saneamento básico e políticas públicas. O SAC 
foi apresentado como alternativa no tratamento de esgoto, no qual ocorre um processo 
de desidratação da biomassa vegetal que pode vir a ser utilizado para produção de 
ração animal, aproveitando assim, o resíduo gerado com o sistema. Além disso, os 
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lodos gerados na bombona e na caixa de gordura podem ser compostados, permitindo 
a geração de adubo para fruteiras. 

Foi possível explicar ainda que o rio Sucesso é perene, subafluente do Rio 
Itapicurú, e por isso, as suas águas podem contaminar inclusive as barragens de 
abastecimento público. O que não implica dizer que a população do bairro Sucesso é 
responsável pela falta do saneamento ambiental local.  

A proposta é que as pessoas conheçam essas técnicas, que são 
comprovadamente eficientes no meio científico e que reflitam as possibilidades dessas 
práticas serem adotadas pelo governo como políticas públicas para o melhoramento da 
gestão dos recursos hídricos e como forma de inclusão social. A Lei 9.433, de 08 de 
janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, objetiva descentralizar 
essa gestão e envolver as comunidades. Ademais a Lei Federal de Saneamento 
(BRASIL, 2007), estabelece as diretrizes para o saneamento nacional. No Art. 1º, 
declara que a adoção de métodos, técnicas e processos devem considerar as 
peculiaridades locais e regionais. 
 

Visualização dos resultados obtidos antes e depois do tratamento no SAC 
A Figura 3 apresenta o nível de tratamento obtido no experimento, evidenciando 

que essa tecnologia foi eficiente no tratamento dos esgotos domésticos, pois o SAC 
proporciona tratamento em nível secundário e terciário. Após o tratamento houve 
remoção das características: sólidos suspensos, sólidos decantáveis, odor e turbidez. 
As plantas utilizadas no experimento foram coletadas diretamente no rio com a 
colaboração de alguns moradores. Esses, também foram orientados a utilizarem outras 
plantas extratoras como o junco, facilmente encontrado nas margens do rio Sucesso. 
 

 
FIGURA 3. Visualização do nível de tratamento 

obtido no SAC. (a) efluente sem 
tratamento e (b) efluente tratado. 

Fonte:  Arquivo do pesquisador (2013). 
 

Em áreas alagadas, sólidos suspensos são produzidos e removidos por 
processos naturais. Os principais mecanismos na remoção de sólidos suspensos em 
zona de raízes são a floculação/sedimentação e a filtração/interceptação de partículas 
coloidais e supra-coloidais. A produção destes sólidos dentro de alagados ocorre devido 
a morte de invertebrados, fragmentação de detritos de plantas, produção de micróbios 
dentro da coluna d’água ou anexados ao leito e a superfície de plantas, e a formação de 
precipitados químicos como sulfetos de ferro (MERZ, 2000). 
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Percepção dos moradores do bairro 
 

Os moradores do bairro estavam envolvidos em todas as etapas do projeto, 
como participantes, ouvintes, experimentadores e também como avaliadores. Logo, a 
percepção da comunidade quanto a eficiência do SAC, dificuldades de execução da 
técnica e necessidades do bairro para conduzi-la puderam ser observadas. 

Na Figura 4, observa-se que 80% dos participantes apontaram a tecnologia como 
boa e 20% como interessante. Embora não seja uma técnica recente, vê-se que ainda 
não é muita difundida, especialmente entre o público que não está inserido em cursos 
acadêmicos ou profissões da área de saneamento.   

De acordo com estudos realizados por BELMONT et al., (2006) e KONNERUP et 
al. (2009), o tratamento de águas residuárias em SAC pode ser, considerado bastante 
útil em países em desenvolvimento, uma vez que se utiliza de tecnologia simples, 
envolvendo baixos custos de operação e manutenção, além de ser esteticamente 
adequado ao ambiente. Tais aspectos tornam este tipo de tratamento ideal para 
aplicação em regiões carentes de saneamento básico, adequando-se perfeitamente a 
países de clima tropical, que possuem áreas disponíveis à sua implantação, como é o 
caso do Brasil (BRASIL & MATOS, 2008). 

 
FIGURA 4. O que você achou 

dessa tecnologia 
de tratamento de 
esgoto? 

 
Na Figura 5 estão expressos os julgamentos a cerca da iniciativa no bairro. 

Observa-se que 60% aprovou, 20% aprovou mas não acreditou que fosse funcionar 
para o fim que desejava e e 20% embora tenha aprovado, enfatizou a necessida de um 
treinamento para que pudessem realizar a técnica com mais segurança. 

MARA (2003) e ROQUE (1997), também chamam a atenção para o problema de 
se empregar técnicas sofisticadas de tratamento de esgotos sem que haja 
conhecimento local para operá-los, e que para alcançar as metas da OMS de 
universalização dos serviços de água e esgoto até 2025, as tecnologias empregadas 
deverão ser localmente apropriadas e, em particular, simples disponíveis e 
sustentáveis. 
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FIGURA 5. O que você achou dessa iniciativa no Bairro? 

 
Quanto a ação do poder público no bairro para atender as demandas 

relacionadas ao saneamento básico, 40% dos moradores não quiseram opinar e 60% 
disseram que ainda não poucas as ações e que estas são insuficientes para atender a 
demanda do bairro, que não é pequena, (Figura 6). 

Os resultados corroboram com o descrito por SOARES et al. (2002) ao 
considerarem que na construção teórica para o desenvolvimento de um modelo de 
planejamento em saneamento, deve-se levar em consideração diferentes dimensões, 
em diferentes níveis de complexidade, como a econômica, financeira, social, 
institucional e a política. 

 
FIGURA 6. O que você acha do tratamento dado pelos órgãos públicos ao 

saneamento básico? 
 

O município já implementou outros projetos com vistas a melhorar o saneamento 
local, no entanto, a obra não foi concluída, e além de ter frustrado as expectativas da 
comunidade gerou transtornos na cidade (Figura 7).  
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FIGURA 7. O que você achou do projeto de saneamento iniciado no 

Município? 
 

Na Figura 8 estão expressas a opinião da comunidade quanto a aplicação do 
SAC no bairro, observa-se que 10% julgam que o sistema seria insuficiente para 
solucionar os problemas do bairro, 80% acreditam que é possível desde que sejam 
acompanhados pelo poder público e 20% dizem que seria possível se além do poder 
público houvesse a aprticipação da comunidade. Estes resultados corroboram WHO 
(2000), ao citar que a maior parte das políticas públicas de saneamento são 
direcionadas preferencialmente para melhorias no abastecimento de água em 
detrimento a melhores condições sanitárias. 

 
FIGURA 8. Você acha que o SAC seria suficiente para resolver o 

problema sanitário do Bairro? 
 

Além da construção e instalação do protótipo, os moradores participaram de 
momentos com finalidade educaional, onde lhes foram transmitidas informaçoes 
diversas a cerca do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental.  
Quando questionados sobre as informações desta etapa, 12% dizem que foram boas, 
13% não opinou e 75% enfatizam que embora as informaçoes sejam boas, a aplicação 
da técnica é trabalhosa, (Figura 9). 
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FIGURA 9. O que você achou das informações dadas sobre as fossas e 

todo o processo de medição? 
 

SOARES et al. (2002), chamam a atenção para as distintas características de  
cada população, e por isso, nem sempre a implementação de determinado sistema, 
seja ele de água ou de esgotos podem ser orientadas da mesma forma. 

Sistemas de tratamento de esgotos através de áreas alagadas estão ganhando 
importância como uma alternativa efetiva e de baixo custo de instalação e manutenção 
no tratamento de efluentes sépticos em pequenas vilas (NERALLA et al.,  2000; HENCH 
et al., 2003; SOLANO et al., 2004). Tais sistemas têm certas vantagens sobre sistemas 
de tratamento convencional: eles podem ser estabelecidos no mesmo lugar onde os 
esgotos são gerados; podem ser mantidos por pessoas relativamente sem treinamento 
e têm relativamente baixo requerimento de energia (SOLANO et al., 2004). 
 

CONCLUSÕES 

Com relação ao saneamento no bairro Sucesso constatou-se que o esgotamento 
sanitário foi inadequado devido à utilização de fossas rudimentares e ao lançamento de 
efluente sem tratamento em corpo hídrico e do uso da água de cacimbas para 
abastecimento humano. Recomendou-se à população local que fosse realizada a 
impermeabilização das fossas rudimentares tornando-as sépticas, a distância entre 
fossas sépticas fosse de 15 m e fervura da água das cacimbas antes dos usos múltiplos 
na residência. 

Por meio de indicadores visuais notou-se que o sistema alagado construído 
proporcionou remoção de sólidos suspensos e decantáveis, turbidez e odor no esgoto 
doméstico tratado. No entanto, a população local apontou o custo de instalação (R$ 
400,00) e a operação do sistema como as principais dificuldades para o uso dessa 
tecnologia no local. 

Mesmo com o intenso trabalho de mobilização da população local somente 
algumas famílias foram visitar o protótipo concluído. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES DO BAIRRO SUCES SO 
 
1º A) PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 
Formação: 
(   ) Ensino fundamental          (   ) Ensino Médio       (   ) Ensino Superior 
 
TIPO DE RESIDÊNCIA 
(   )   Casa própria       (   ) Casa  alugada         (   )  Apartamento 
 
Nº DE PESSOAS POR RESIDÊNCIA 
(   ) 2 a 4             (   ) 5 a 8                    (   ) 9 a 10               (   ) Outros 
 
Profissão _________________________________________________________ 
 
2º O DISCURSO DOS MORADORES. 
a) O que você achou dessa tecnologia de tratamento de esgoto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
b)  O que você achou dessa iniciativa no Bairro? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
c) O que você acha do tratamento dado pelos órgãos públicos ao saneamento 
básico? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
d) O que você achou do projeto de saneamento iniciado outrora no Município? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
e) Você acha que o SAC seria suficiente para resolver o problema sanitário do 
Bairro? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
f) O que você achou das informações dadas sobre as fossas e todo o processo de 
medição? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 


