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“O coração humano projeta o caminho, mas é 

o Senhor quem dirige os passos.” 

Provérbios 16:9 

 

“Quem é sábio é forte; a pessoa instruída tem 

o vigor redobrado. É com estratagemas que se 

repara a guerra; a vitória virá, se for amplo o 

aconselhamento.”  

Provérbios 24:5; 6. 

 

“Feliz daquele que suporta a aprovação, 

porque, uma vez provado, receberá a coroa da 

vida, que o senhor prometeu aos que o amam.”  

Tiago 1:12 



 
 

RESUMO 

 

O déficit em serviços de saneamento básico no Brasil ainda é alto, com destaque em 

áreas rurais e periféricas. Em áreas rurais, vários fatores são apontados como responsáveis 

pela insuficiência de saneamento básico, tais como falta de iniciativas governamentais e baixo 

índice de escolaridade vivido por comunidades rurais. Sendo o saneamento básico 

diretamente ligado à qualidade de vida e meio ambiente, a ausência de medidas de tratamento 

de água e esgoto doméstico, bem como manejo de resíduos sólidos podem gerar problemas de 

saúde e degradação do meio ambiente. Neste sentido, o estudo teve como objetivo realizar um 

diagnóstico das práticas de saneamento básico no assentamento de Ursulina. O assentamento 

possui cerca de 186 habitantes compondo 43 famílias em um território de 15 hectare, sendo 

utilizado para esse trabalho aproximadamente 18 líderes familiares, representando as famílias 

do assentamento. Foi realizado o levantamento de dados do assentamento por meio de visitas 

in loco, através de conversas e aplicação de questionários, sendo um de satisfação a respeito 

da água do poço que abastece o assentamento e um questionário socioambiental sobre as 

condições de saneamento do assentamento. Elaborou-se mapas e gráficos representantes das 

formas de abastecimento de água (sistema de abastecimento próprio, água proveniente do 

exército e água da chuva), e disposição final do esgoto doméstico e resíduos sólidos. Notou-se 

que os moradores utilizam a água do sistema de abastecimento e água da cisterna coletiva 

(cisterna abastecida pelo exército) para as atividades domésticas e água da chuva para 

consumo. Através de características organoléticas pode-se classificar a água do sistema de 

abastecimento como água pouco dura e levemente salobra. As fossas são a única forma de 

tratamento de efluentes gerados nos sanitários das residências, e esgotos de pias e lavanderias 

são despejados a céu aberto. O manejo de resíduos sólidos funciona de forma inadequada, e 

apesar disso o assentamento não possui altos índices de vetores de doenças, sendo poucos os 

casos de doenças relacionadas à falta de saneamento. Por fim, os resultados mostraram que a 

comunidade em estudo necessita de uma infraestrutura de saneamento básico adequada de 

forma a evitar danos à saúde dos moradores e ao meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Saneamento rural. Abastecimento de água. Destinação de resíduos sólidos. 

Disposição de esgotos domésticos. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The deficit in basic sanitation services in Brazil is high, especially in rural and peripheral 

areas. In rural areas, the various factors are identified as being controlled by the insufficiency 

of basic funds, such as the lack of political parties and low levels of schooling experienced by 

rural communities. Basic sanitation of water and domestic sewage, as well as the consumption 

of water, water and sewage, water and water. In this sense, the study aimed to establish a 

relationship between the low and the Ursuline settlement pattern, in Caraúbas-RN. The 

settlement has about 186 inhabitants comprising 43 families in a territory of 15 hectares, 

being used to work in 18 family monitors, representing the families of the settlement. It was 

carried out the survey of data of consent of means of visits in loco, through conversations and 

applications of questionnaires, being an indicator of satisfaction for the health of the man that 

provides the consent and a socioenvironmental questionnaire on the conditions of sanitation 

of the settlement. To elaborate and to map the forms of water supply, the final installation of 

sewage and solid waste. Not for that use to use water water system and water of tank fueled 

with army and water water tank to consumption. Through the description of organoleptic can 

be classified the water of the water system as the hard and slightly brackish water. The 

cesspools are a unique way of treating effluents generated in homes, and drains from sinks 

and laundries are dumped in the open. The settlement has no vectors of disease and negative 

cases is a sanitation failure. Finally, the results of the tests that the study community did of a 

basic health school. 
 

Keywords: Rural sanitation. Water supply. Disposal of solid waste. Disposal of domestic 

sewage 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O saneamento ambiental engloba diversas ações benéficas que contribuem com o meio 

ambiente e a população, favorecendo a qualidade de vida, saúde e bem-estar. De acordo com 

a Constituição Federal de 1988, a legislação que estabelece diretrizes nacionais para o 

Saneamento Básico é disposta na Lei Federal nº 11.445 de 2007, em que o município é 

responsável pelo Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), cabendo à prefeitura tal 

elaboração. A referida legislação considera o saneamento básico como um conjunto de 

serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos, manejo das águas pluviais, 

fiscalização das redes e drenagem (ABONIZIO, 2017). 

Mais de um quarto das mortes de crianças com menos de cinco anos são causadas por 

fatores ambientais como poluição, falta de saneamento e uso de água imprópria para o 

consumo. Anualmente, 1,7 milhão de meninos e meninas nessa faixa etária morrem porque 

vivem em locais insalubres (ONU, 2017). 

Ter saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser chamado de 

desenvolvido. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria 

da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde infantil com redução da mortalidade, 

melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do 

trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos, etc. Em 2013, 

segundo o Ministério da Saúde (MS), foram notificadas mais de 340 mil internações por 

infecções gastrintestinais no país. Em vinte anos (2015 a 2035), considerando o avanço 

gradativo do saneamento, o valor presente da economia com saúde, seja pelos afastamentos 

do trabalho, seja pelas despesas com internação no Sistema Único de Saúde (SUS), deve 

alcançar R$ 7,239 bilhões no país (TRATA BRASIL, 2018). 

Segundo o Trata Brasil (2018), a falta de saneamento básico é um problema que vem 

se tornando cada vez mais grave no país, e o problema chega a complicar ainda mais quando 

se fala das áreas rurais e outras áreas isoladas que pouco se sabe sobre indicadores de água e 

esgoto.  

Segundo Soares e Lannes (2014) geralmente zonas rurais se apresentam como locais 

sem água encanada, em que comumente são abastecidas por meio de poços ou cacimbas e que 

devido a isso, é necessário se respeitar regras básicas durante o processo de construção destes, 

de forma a garantir a potabilidade da água a ser consumida. 
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As diretrizes nacionais e a política federal de saneamento básico determinam como um 

de seus objetivos a necessidade de proporcionar condições adequadas de salubridade 

ambiental às populações rurais (BRASIL, 2007). 

Conforme Abonizio (2017), como em muitas cidades, as áreas rurais acabam sendo 

prejudicadas, uma vez que não contam com um incentivo para melhorar suas atividades de 

saneamento básico, tais como tratamento de água, resíduos sólidos e esgoto. O autor também 

expressa que é de responsabilidade dos assentados se organizarem e cobrarem dos gestores 

por melhorias na qualidade de vida, através de ações, informações e conhecimentos sobre 

técnicas adequadas de saneamento básico que possam contribuir com a saúde e proteção 

ambiental. 

A experiência e conhecimento da realidade rural, com restrito acesso às medidas de 

saneamento e com a existência de atividades agropecuárias e agrícolas potencialmente 

impactantes, é indispensável investir em estudos que possam contribuir para a melhoria do 

saneamento básico, a fim de favorecer um ambiente sustentável no meio rural fornecendo 

melhores condições de vida aos trabalhadores assentados (ABONIZIO 2017). 

No Rio Grande do Norte 30 municípios têm Plano Municipal de Saneamento Básico, 

que deve conter diagnóstico, objetivos e metas de universalização, entre outros conteúdos. 

Isso equivale a 18% dos municípios do estado, média abaixo da nacional (41,5%), mas acima 

da média do Nordeste (16%), região com o menor percentual de municípios que têm esse 

instrumento de planejamento (G1 RN, 2018). 

Segundo a Revista Tae (2011), o modelo de autogestão aplicada ao saneamento rural 

utilizado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) é destaque 

nacional. A revista aborda que este modelo é embasado na autogestão e estimula a 

participação da comunidade em reuniões de mobilização pela Assessoria de Saneamento 

Rural da CAERN, objetivando orientar a população a respeito do funcionamento do modelo e 

como o sistema deve ser administrado. Um exemplo dos benefícios do modelo de autogestão 

aplicado pela CAERN é o de Limoeiro, no município de Boa Saúde, onde moram 60 famílias. 

De acordo com Francisco de Assis, líder comunitário, o modelo funciona muito bem e os 

moradores demonstram satisfação (TAE, 2011). 

Portanto, pode-se notar que é clara a importância do saneamento básico, inclusive, em 

zonas rurais. Diante disso, esse trabalho objetivou analisar as relações entre os serviços de 

saneamento básico e a qualidade de vida da população de uma comunidade rural, de forma a 

se tornar o ponto de partida para estudos mais aprofundados sobre o tema, nesta região, como 

maneira de garantir melhor condição ambiental e qualidade de vida para a população. 
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1.1 Objetivos 

 

O propósito deste item é apresentar o objetivo geral e os seis objetivos específicos que 

nortearam o desenvolvimento da pesquisa. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as condições de saneamento básico do assentamento do Ursulina, localizado 

no município de Caraúbas, Rio Grande do Norte.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Mapear os pontos de abastecimento de água; 

• Mapear os pontos de disposição final de resíduos sólidos; 

• Caracterizar os tipos de abastecimento de água; 

• Realizar um levantamento sobre a quantidade de água de abastecimento; 

• Caracterizar a qualidade da água de acordo com parâmetros organolépticos; 

• Caracterizar as formas de disposição final de esgotos domésticos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico serão apresentados os mais importantes conceitos, justificativas e 

características sobre o assunto abordado, do ponto de vista da análise feita por outros autores. 

Também serão abordados resultados de pesquisas de outros autores, indicando os respectivos 

responsáveis pelas análises. 

 

2.1 Saneamento básico 

 

O saneamento básico, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), pode 

ser entendido como um gerenciamento de fatores físicos que podem exercer efeitos nefastos à 

vida humana, na medida em que prejudicam o bem-estar físico, mental e social de todos os 

cidadãos (RIBEIRO; ROOKE, 2010). 

Na idade antiga (até o século V d.C.), o ser humano desenvolveu algumas técnicas 

importantes, como irrigação, construção de diques e canalizações superficiais e subterrâneas. 

Medidas sanitárias foram tomadas, como o tratado de Hipócrates “Ares, Águas e Lugares”, 

que informava aos médicos sobre a relação entre o ambiente e a saúde. Filósofos como Platão 

e Aristóteles se preocupavam com a qualidade da água e com medidas sanitárias (BARROS, 

2014). 

Segundo Barros (2014), as civilizações antigas já haviam o hábito de enterrar as fezes 

ou as afastarem para um local distante de suas residências. Utilizar ruas com encanamentos 

para servir de fontes públicas, e para evitar doenças, separavam as águas servidas do 

abastecimento de água para a população. Iniciaram construções de sistemas de irrigação de 

terraços. Iniciou-se a construção de galerias de esgoto em Nippur, na Babilônia, a primeira 

galeria de esgotos da história. Foram criadas ruas com canais de esgoto cobertos por tijolos, 

banheiras e privadas com lançamento de dejetos para os canais. Acondicionamento de água 

em vasos de cobre, exposição ao sol, filtragem com utilização de carvão ou cascalho e 

imersão de barra de ferro aquecida.  

No Vale dos Hindus foi utilizado o primeiro sistema de águas e drenagem. Os povos 

orientais iniciaram a criação de reservatórios de terra e utilização de captação subterrânea de 

água. O Império Romano também desenvolveu seu sistema de abastecimento de água, o 

aqueduto Aqua Apia, com cerca de 17km de extensão, em 312 a.C. Foi a primeira grande 

civilização a cuidar especificamente do saneamento, criando diversos outros grandes 
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aquedutos, reservatórios, grandes termas, banheiros públicos, chafarizes e nomeando Sextus 

Julius Frontinus como Superintendente de Águas de Roma (BARROS, 2014). 

O saneamento está sempre relacionado ao surgimento e ao crescimento de cidades, 

que normalmente eram criadas em locais próximos a um grande rio, pois em suas múltiplas 

atividades os seres humanos precisam da água, seja para suprir suas necessidades básicas, ou, 

para limpar seus dejetos. Por um longo período, os conhecimentos adquiridos por uma 

civilização se encerravam com ela, e a cada nova civilização o conhecimento precisava ser 

redescoberto (BARROS, 2014). 

De acordo com Barros (2014), o primeiro indício de saneamento no Brasil ocorreu em 

1561, quando Estácio de Sá – fundador da cidade Rio de Janeiro – mandou escavar na cidade 

de Rio de Janeiro o primeiro poço de abastecimento de água.  

Em 1673, deu-se início a construção do primeiro aqueduto do país, que ficou pronto 

em 1723, transportando águas do rio Carioca em direção ao Chafariz, atualmente o aqueduto é 

conhecido como os Arcos da Lapa. Em 1746, foram inauguradas linhas adutoras para os 

conventos de Santa Tereza, e na Luz, Em São Paulo. Na capital paulista, o primeiro chafariz 

foi construído em 1744 e em 1842, havia cinco chafarizes na cidade. No período colonial, 

ações de saneamento eram feitas de forma individual, resumindo-se à drenagem de terrenos e 

instalação de chafarizes (BARROS, 2014). O Quadro 1 resume a evolução histórica do 

saneamento no Brasil. 

Quadro 1 – Evolução histórica dos aspectos de saúde pública e meio ambiente no setor de saneamento no Brasil. 

Período Principais características 

Meados do 

século XIX até 

início do século 

XX 

Estruturação das ações de saneamento sob o paradigma do higienismo, 

isto é, como uma ação de saúde, contribuindo para a redução da morbi-

mortalidade por doenças infecciosas, parasitárias e até mesmo não 

infecciosas. 

Organização dos sistemas de saneamento como resposta a situações 

epidêmicas, 

mesmo antes da identificação dos agentes causadores das doenças. 

Início do século 

XX 

até a década de 

30 

Intensa agitação política em torno da questão sanitária, com a saúde 

ocupando lugar central na agenda pública: saúde pública em bases 

científicas modernas a partir das pesquisas de Oswaldo Cruz. 
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Quadro 1 – Evolução histórica dos aspectos de saúde pública e meio ambiente no setor de saneamento no Brasil 

(continuação). 

Início 

do 

século 

XX 

até a 

década 

de 30 

Incremento do número de cidades com abastecimento de água e da mudança na 

orientação do uso da tecnologia em sistemas de esgotos, com a opção pelo sistema 

separador absoluto, em um processo marcado pelo trabalho de Saturnino de Brito, 

que defendia planos estreitamente relacionados com as exigências sanitárias (visão 

higienista). 

Décadas 

de 30 e 

40 

Elaboração do Código das Águas (1934), que representou o primeiro instrumento 

de controle do uso de recursos hídricos no Brasil, estabelecendo o abastecimento 

público como prioritário. 

Coordenação das ações de saneamento (sem prioridade) e assistência médica 

(predominante) essencialmente pelo setor de saúde. 

Décadas 

de 50 e 

60 

Surgimento de iniciativas para estabelecer as primeiras classificações e os primeiros 

parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos definidores da qualidade das águas, 

por meio de legislações estaduais e em âmbito federal. 

Permanência da dificuldade em relacionar os benefícios do saneamento com a 

saúde, restando dúvidas inclusive quanto à sua existência efetiva. 

Década 

de 70 

Predomínio da visão de que avanços nas áreas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário nos países em desenvolvimento resultariam na redução das 

taxas de mortalidade, embora ausentes dos programas de atenção primária à saúde. 

Consolidação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), com ênfase no 

incremento dos índices de atendimento por sistemas de abastecimento de água. 

Inserção da preocupação ambiental na agenda política brasileira, com a 

consolidação dos conceitos de ecologia e meio ambiente e a criação da Secretaria 

Especial de Meio Ambiente (SEMA) em 1973. 

Década 

de 80 

Formulação mais rigorosa dos mecanismos responsáveis pelo comprometimento 

das condições de saúde da população, na ausência de condições adequadas de 

saneamento (água e esgotos). 

Instauração de uma série de instrumentos legais de âmbito nacional definidores de 

políticas e ações do governo brasileiro, como a Política Nacional do Meio 

Ambiente (1981). 

Revisão técnica das legislações pertinentes aos padrões de qualidade das águas. 
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Quadro 1 – Evolução histórica dos aspectos de saúde pública e meio ambiente no setor de saneamento no Brasil 

(continuação). 

 Ampliação do conceito de saúde na Constituição Federal de 1988. 

Década 

de 90 

até o 

início 

do 

século 

XXI 

Ênfase no conceito de desenvolvimento sustentável e de preservação e conservação 

do meio ambiente e particularmente dos recursos hídricos, refletindo diretamente no 

planejamento das ações de saneamento. 

Instituição da Política e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (Lei 9.433/97). 

Incremento da avaliação dos efeitos e consequências de atividades de saneamento 

que importem impacto ao meio ambiente. 

Lei da saúde (8080/90). 

Criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

2007 

em 

diante 

Instituição das diretrizes nacionais para o saneamento básico com a Lei 11.445. 

Instituição da política nacional de resíduos sólidos com a Lei 12.305. 

Fonte: Adaptado por Oliveira (2014), com base em Branco (1991), Cairncross (1989), Costa (1994) e 

Heller (apud Soares, Bernardes; Cordeiro Netto, 2002). 

 

A Lei de Consórcio Público nº 11.107 de (data da lei) definiu as condições para que a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios estabelecessem consórcios públicos para 

desenvolver projetos de interesse comum. Após intensa luta dos Municípios pela titularidade 

dos serviços de saneamento, no dia 05 de janeiro de 2007, foi sancionada a Lei Federal nº 

11.445, chamada de Lei Nacional do Saneamento Básico (LNSB), com vigência a partir de 22 

de fevereiro do mesmo ano, estabelecendo as diretrizes nacionais para o saneamento básico 

no Brasil, determinando que a União elabore o Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 

(BARROS, 2014).  Esta lei define Saneamento Básico no Art. 3§, inciso I, como conjuntos de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais como: abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. 

Apesar do Brasil apresentar-se atualmente entre as dez maiores economias do mundo, 

ainda enfrenta grandes problemas sociais, como por exemplo, o saneamento básico que se 

encontra atualmente bastante debilitado, apesar desse serviço ser condição fundamental para 

que o ser humano possa sobreviver com dignidade. Nesse sentido, faz-se necessário analisar 

alguns aspectos referentes a esse tema, fundamentando-se também na legislação pertinente e 
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buscando compreender a importância da responsabilidade compartilhada entre poder público 

e sociedade (ALMEIDA; BALBINO, 2017). 

Saneamento significa sanear, ou seja, tornar saudável. Observa-se, portanto, que 

saneamento equivale à saúde. Contudo, torna-se importante ressaltar que a saúde 

proporcionada pelo saneamento básico não deve ser confundida com aquela que se procura 

nos hospitais e postos de saúde. Enquanto esses estabelecimentos se caracterizam por receber 

pessoas que já estejam efetivamente doentes, o saneamento tem como objetivo promover a 

saúde preventiva, minimizando as chances de obtenção de diversas doenças, reduzindo, dessa 

forma, a necessidade da população em procurar por hospitais e postos de saúde. Portanto, 

onde há saneamento torna-se possível viver de forma mais saudável e com mais qualidade de 

vida (GUIMARÃES; CARVALHO; SILVA, 2007). 

Assim, Santana, Luvizotto e Cuba (2012) relatam que o saneamento básico  pode ser 

entendido como um conjunto de procedimentos através do qual o governo se utiliza para 

proporcionar à população, tanto urbana como rural, uma situação higiênica e saudável, 

buscando garantir a qualidade de vida e a promoção da saúde, e evitando também a 

proliferação de doenças. 

A garantia do acesso universal e de qualidade ao saneamento básico no Brasil ainda é 

um grande desafio. Como outros serviços públicos essenciais, os déficits denunciam o atraso 

do país na garantia de direitos básicos como acesso à água e ao destino seguro dos dejetos e 

resíduos sólidos. A exclusão e a desigualdade e a baixa qualidade dos serviços é o produto de 

um modelo de desenvolvimento vinculado ao modo de produção capitalista e, como tal, 

promotor de contradições, antagonismo e iniquidades (BORJA, 2014). 

Segundo o Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (2012) cerca de 1.915.292 domicílios do país ainda não dispunha de abastecimento de 

água adequado. Cerca de 1.514.992 domicílios não tinham banheiros nem sanitários e 

7.218.079 lançavam seus resíduos sólidos diretamente no ambiente de forma inadequada.  

Em todo o país cerca de 73% do déficit concentrava-se na área rural, onde, 

aproximadamente, 8,8 milhões de brasileiros não possuíam acesso adequado ao abastecimento 

de água, enquanto 3,3 milhões de habitantes da área urbana encontravam-se na mesma 

situação (MORAES, 2011).  

De acordo com Borja (2014) apesar da nítida importância do saneamento básico para a 

saúde pública e ambiental, a generalização dos serviços ainda é uma meta a ser atingida no 

Brasil, onde o déficit dos serviços se encontra em patamares incompatíveis para um país que 

em 2012 passou a ser a 6ª economia do mundo. 
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2.1.1 Abastecimento de Água 

Sistema de abastecimento de água é um serviço público constituído pelo conjunto de 

sistemas hidráulicos e instalações responsável pelo suprimento de água para atendimento das 

necessidades da população de uma comunidade. Ruínas arqueológicas mesopotâmicas 

demonstram que por volta de 2500 a. C. já se construíam aquedutos e canalizações para a 

condução da água dos rios e lagos até as cidades. Mais tarde, o sistema foi aperfeiçoado pelos 

romanos e gregos, tanto no que diz respeito às técnicas de abastecimento quanto à irrigação 

das áreas cultivadas (MEDEIROS, 2010). 

A necessidade por água se deu de acordo com o crescimento populacional. Medeiros 

(2010) borda que quando a necessidade por água potável aumenta, a solução mais econômica 

e definitiva é a implantação de um sistema público de abastecimento. Sob o ponto de vista 

sanitário, a solução coletiva é a mais indicada, por ser mais eficiente no controle dos 

mananciais da qualidade da água distribuída à população. O fornecimento de água para ser 

satisfatório deve ter como princípios a seguinte dualidade: quantidade e qualidade. Em 

quantidade de modo que atenda todas as necessidades de consumo e em qualidade adequada 

as finalidades as quais se destina. 

No Brasil, os padrões de potabilidade são definidos pelo Ministério da Saúde, na 

Portaria de consolidação Nº 5. Conforme esta legislação, águas doces destinadas ao consumo 

humano proveniente de sistema e solução alternativa de abastecimento de água e enquadram 

nas seguintes disposições:  

Art. 3º - Toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio 

de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de 

controle e vigilância da qualidade da água. 

Art. 4º - Toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa 

individual de abastecimento de água, independentemente da forma de acesso da população, 

está sujeita à vigilância da qualidade da água. 

Nesta Portaria são adotadas as seguintes definições para água: 

• Água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação e 

produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem; 

• Água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta Portaria e 

que não ofereça riscos à saúde; 

• Padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade 

da água para consumo humano, conforme definido nesta Portaria; 
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• Solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano: 

modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, com captação 

subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição; 

• Padrão organoléptico: conjunto de parâmetros caracterizados por provocar estímulos 

sensoriais que afetam a aceitação para consumo humano, mas que não necessariamente 

implicam risco à saúde. 

Conforme a legislação cabe ao município inspecionar o controle da qualidade da água 

produzida e distribuída e as práticas operacionais adotadas no sistema ou solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água, notificando seus respectivos responsáveis para sanar a(s) 

irregularidade(s) identificada(s).    

Dentre os parâmetros estabelecidos pela Portaria de consolidação Nº 5 – MS, para a 

água ser considerada potável, devem ser seguidos parâmetros e especificações mínimas, os 

quais estão descritos no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Parâmetros e especificações mínimas para água potável - Portaria de consolidação Nº 5 – MS. 

PARÂMETROS ESPECIFICAÇÕES 

pH 6,0 – 9,5 (recomendação) 

Cor aparente No máximo 15,0 UH 

Turbidez No máximo 5,0 UT 

Cloro residual livre 
No mínimo 0,2 ppm (obrigatório) 

No máximo 2,0 ppm (recomendação) 

Sólidos totais dissolvidos No máximo 1000 ppm 

Contagem total de bactérias No máximo 500 UFC 

Coliformes totais Ausência em 100 mL 

Presença de E. coli Ausência em 100 mL 

Coliformes termorresistentes Ausência em 100 mL 

Fonte: Ministério da Saúde (2011). 
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Ainda existem outros parâmetros indicados pela Portaria, no entanto, não interferem 

de maneira significativa na classificação para água potável. É o caso dos padrões 

organolépticos, mostrados na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 – Padrões organolépticos de potabilidade. 

PARÂMETRO VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/L) 

Cloreto 250 

Dureza total 500 

Sódio 200 

Fonte: Ministério da Saúde (2011). 

 

Além dos parâmetros organolépticos existem as características organolépticas. 

Segundo Cardoso (2018), todas as substâncias puras apresentam individualmente diversas 

propriedades específicas. Quando tais características podem ser percebidas pelos sentidos 

humanos recebem o nome de propriedades organolépticas (do grego, organon, organismo, 

letpos, que impressiona), sendo as principais delas: cor, odor e sabor. 

 Lisboa (2001) corrobora Cardoso (2018), e diz que as características organolépticas 

compreendem a cor, o cheiro e o sabor, em que a origem da cor apresentada pelas águas 

naturais deve-se, isoladamente ou em conjunto, às seguintes causas: ¾ origem natural 

inorgânica, devida à presença de compostos metálicos, principalmente de ferro e de 

manganês; ¾ origem orgânica, animal ou vegetal; ¾ origem industrial, devida à descarga de 

efluentes industriais (têxteiss, pasta de papel, refinarias, indústrias químicas). É usual definir 

dois tipos de cor: a aparente e a verdadeira. A cor aparente é a coloração da água tal como ela 

se apresenta, isto é, com todas as matérias em suspensão. A cor verdadeira é aquela que a 

água apresenta uma vez removidas às matérias em suspensão. O fato de uma água não se 

apresentar límpida, não significa que ela esteja isenta de produtos tóxicos ou perigosos. 

O sabor é o produto da combinação das sensações de gosto percebida pelo paladar. A 

identificação do sabor ocorre graças às papilas gustativas presentes na língua, que são capazes 

de reconhecer o doce, o amargo, o azedo e o salgado. Existem substâncias desprovidas de 

sabor, como, por exemplo, a água pura. Já o odor, popularmente conhecido como cheiro, é 

definido como tudo aquilo que pode ser definido pelas células olfativas. Substâncias que 

despertam a percepção do olfato recebem o nome de odorantes, enquanto aquelas que não o 

fazem são denominadas inodoras (CARDOSO, 2018). 

https://www.infoescola.com/quimica/substancia-pura/
https://www.infoescola.com/biologia/sistema-sensorial/
https://www.infoescola.com/biologia/sistema-sensorial/
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/paladar/
https://www.infoescola.com/paladar/papilas-gustativas/
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/olfato/
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De acordo com Medeiros (2010), o mais indicado e seguro no que diz respeito à água 

para consumo humano é a utilização de um sistema de abastecimento de água, pois é capaz de 

assegurar que todos os padrões da água potável sejam garantidos e mantidos. 

Para a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal 

(ADASA, 2016), atualmente, um sistema de abastecimento de água é dividido em cinco 

etapas, sendo essas: 

• Captação: a água bruta é captada em mananciais superficiais (barragens, lagos, etc) ou 

subterrâneos (poços); 

• Adução: a água captada nos mananciais é bombeada até as ETAs (Estações de 

Tratamento de Água) para que possa ter tratamento adequado; 

• Tratamento: através de uma série de processos químicos e físicos, a água bruta é 

tornada potável para que possa ser distribuída à população; 

• Reservação: depois de tratada, a água é bombeada até reservatórios para que fique à 

disposição da rede distribuidora; 

• Distribuição: a parte final do sistema, onde a água é efetivamente entregue ao 

consumidor, pronta para ser consumida.  

Estas etapas do sistema de abastecimento estão ilustradas na Figura 1.  

 

Figura 1 - Esquema de um sistema de abastecimento de água. 

 

Fonte: ADASA (2016). 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2012), cerca de 1,5 milhões de 

crianças morrem por ano no mundo devido a doenças diarreicas, sendo em sua maioria 

evitáveis por meio de saneamento, tratamentos e não contaminação das reservas naturais de 

água. 
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A ONU relata que cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês. Cerca de 

110 litros de água por dia, para atender as necessidades de consumo e higiene. No Brasil, o 

consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia, em lugares que não são afetados 

pela seca (SABESP, 2016). 

Considerando a problemática envolvendo a água Gao, Kim e Lee (2014), apontam a 

necessidade de diversificação de fontes para suprir as necessidades provenientes do aumento 

da demanda e consequências decorrentes das mudanças climáticas que impactam na 

imprevisibilidade de disponibilidade das fontes comuns. 

Para Santos et al. (2016) o armazenamento de águas proveniente das chuvas em 

cisternas é uma importante alternativa para a convivência com o semiárido, fornecendo água 

de qualidade a população rural.  

Essa fonte alternativa de água tornou-se mais popular para uso doméstico, no entanto a 

falta de acesso à água potável nas áreas rurais tem instigado a prática de coleta de água da 

chuva para suprir as necessidades tanto domésticas como produtivas (STURM et al., 2009). 

O programa denominado “Um milhão de cisternas”, conhecido com a sigla: P1MC, foi 

negociado com o governo federal em 1999 por intermédio da Agência Nacional de Águas 

(ANA) e tem como objetivo garantir o abastecimento regular de água de qualidade para cinco 

milhões de pessoas em áreas rurais do semiárido brasileiro, através de uma tecnologia simples 

e barata (NEVES et al., 2010).  

O programa também possui uma estrutura de mobilização social junto às famílias 

beneficiadas, que através de curso de capacitação em gestão de recursos hídricos propicia a 

socialização do conhecimento para a conscientização e mudança de comportamento pautado 

nos princípios da educação ambiental (SANTOS; DIAS, 2015) 

2.1.2 Esgotamento Sanitário 

Áreas sem rede de esgoto sofrem com a contaminação dos corpos aquáticos por 

efluentes domésticos, nos quais existem elevadas concentrações de produtos químicos, 

inclusive alguns metais pesados e variadas concentrações de organismos patogênicos 

(SCHMIDT,2006). 

 A NBR 9648 – Estudos de Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário (ABNT, 1986) 

diz que esgotamento sanitário é o “despejo líquido constituído de esgotos doméstico e 

industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária”. O esgoto sanitário é gerado 

a partir dos efluentes domésticos e industriais, que varia de acordo com a quantidade de água 

que é consumida no local. 
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O esgotamento sanitário é a componente que possui maior percentual de domicílios na 

categoria "atendimento precário" em todo o país, com o uso da fossa rudimentar em mais da 

metade dos domicílios, na maioria das regiões, sendo que, na região Norte, 49,7% dos 

domicílios utilizam fossa rudimentar e 41,6% tem como solução "outras formas". Já a região 

Sul é a que apresenta maior percentual de domicílios com soluções consideradas adequadas, 

ou seja, rede geral ou fossa séptica (31,7%). E a região Centro-Oeste possui um uso 

relativamente maior de fossas rudimentares que a média nacional (FUNASA, 2017).  

O sistema de coleta e tratamento de esgoto é atualmente o mais aconselhável e o único 

que apresenta resultados totalmente satisfatórios. Uma residência para ser ligada ao sistema de 

esgoto precisa passar por algumas adaptações. A primeira delas é trancar a fossa habitual, 

posteriormente devem-se instalar caixas de inspeção. O esgoto proveniente da cozinha antes 

mesmo de passar pala caixa de inspeção deve passar pela caixa de gordura que ira retirar os 

materiais de maior porte e a gordura nele contido (MANUAL DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO, 2004).  

O meio mais eficaz e viável para as comunidades que não possuem o sistema coletivo 

de tratamento é o sistema individual que é composto de filtro, fossa séptica e sumidouro, 

sendo obrigatória a sua instalação em novas construções pela Lei Federal de Saneamento 

Básico Nº 11.455, porém grande parte da população ainda tem instaladas em suas residências 

fossas rudimentares (fossas negras), que acarretam grandes danos ambientais, contaminando 

os lençóis freáticos, córregos e rios (MORO et al,. 2015). 

As fossas sépticas são unidades fechadas utilizadas para o depósito de esgoto 

doméstico por determinado período, a fim de possibilitar a decantação dos sólidos e retenção 

dos materiais graxos contidos no esgoto transformando-o bioquimicamente em substancias 

mais simples (FUNASA, 2006). 

Segundo NBR 7229 (ABNT, 1993) após a passagem pelo tanque séptico os compostos 

devem passar por um filtro anaeróbio que contém em seu leito uma camada de brita, onde as 

mesmas objetivam reter as bactérias responsáveis pelo processo biológico reduzindo a 

demanda bioquímica de oxigênio. Após passar por todo esse processo de desinfecção os 

dejetos passam pelo sumidouro e devolvidos a natureza. 

As fossas rudimentares nada mais são do que buracos escavados na terra onde é 

depositado todo o esgoto domiciliar. Ao ser despejados nas valas o esgoto infiltra diretamente 

no solo contaminando e poluindo principalmente lençóis freáticos (MENDES, 2011). 

 Essas instalações são um problema iminente, que vem acarretando problemas 

ambientais e sanitários ao longo dos últimos anos. Por ter se tornado um meio prático e 
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praticamente sem custos, a população vinha aderindo aos modelos de fossas rudimentares sem 

se dar conta do grande impacto causado pelas mesmas (MENDES, 2011). 

Alguns métodos vêm sendo utilizados e pesquisados nos últimos tempos para 

amenizar o impacto causado pelas fossas rudimentares, um desse é os filtros de areia. 

(TONETTI, 2012). 

 Conforme pesquisas realizadas pelo Programa de Pesquisa e Saneamento Básico em 

conjunto com a UNICAMP, foram desenvolvidos para o tratamento de esgoto doméstico 

filtros anaeróbicos que apresentam baixo custo e que efetiva a remoção de cerca de 70% da 

matéria orgânica produzindo uma quantidade reduzida de lodo. Mas esses filtros não possuem 

uma produção de efluente adequado, sendo necessário um pós-tratamento para complementar 

a remoção da matéria orgânica, nutrientes e organismos patogênicos (TONETTI, 2012). 

2.1.3 Resíduos Sólidos 

Conforme a Lei 11.445/07, intitulada Lei Federal do Saneamento básico, a limpeza  

urbana, a coleta, transporte, tratamento e disposição dos resíduos, são serviços públicos 

obrigatórios. Para isso, devem-se estabelecer parâmetros como frequência na coleta do lixo, 

melhor local para despejar os resíduos, busca por tratamento a fim de reutilizar o material 

possível e criação de aterro sanitário para depositar os rejeitos. 

O aumento na geração de resíduos é um fenômeno diretamente relacionado com o 

crescimento populacional e impactado por outros fatores característicos do comportamento 

social. Observa-se hoje uma grande concentração populacional e forte industrialização nas 

cidades juntamente com as mudanças no padrão de consumo. Estes fatores levam a um 

aumento na geração de resíduos sólidos que causa grandes danos ao meio ambiente e 

prejudica a qualidade de vida nos sistemas urbanos.  Uma das principais causas deste 

problema é o padrão de produção e consumo adotado nas cidades do mundo, que se apresenta 

como inadequado e despreocupado com a sustentabilidade (NARDY, 2013).  

Certamente, o aumento da quantidade de resíduos sólidos é um grave problema 

ambiental, pois é necessário levar em consideração que o planeta é um sistema fechado, ou 

seja, em que não há troca de matérias com o meio e, portanto, o resíduo é o resultado de um 

processo de transformação da natureza. Além disso, ao considerar a Terra como um sistema 

fechado, devemos perceber que os resíduos sólidos são, na realidade, ou deveriam ser 

consideradas, as matérias-primas para produção de outros artefatos, evitando, assim, a 

exploração de recursos naturais, que são finitos. (ANDREOLI et al,. 2015). Nesse sentido, 

segundo o autor é importante destacar a diferença entre resíduos sólidos e lixo que são: 
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• Os resíduos sólidos são gerados a partir de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de varrição entre outras e podem ser utilizados como matéria-

prima. 

• Diferentemente desta definição, lixo pode ser entendido como algo impossível de ser 

reaproveitado, e definido como “coisas inúteis, imprestáveis, velhas e sem valor; qualquer 

material produzido pelo homem que perde a utilidade e é descartado”.  

• Assim, o termo aqui utilizado será resíduos sólidos, já que todo o pensamento está 

fundamentado na possibilidade de reutilização, partindo do pressuposto que os resíduos serão 

matéria-prima para a produção de novos artefatos. Dessa forma, entende-se resíduo como 

matéria-prima em local inadequado. 

Em geral, as pessoas consideram lixo tudo aquilo que se joga fora e que não tem mais 

utilidade. Mas, se olharmos com cuidado, veremos que o lixo não é uma massa 

indiscriminada de materiais. Ele é composto de vários tipos de resíduos, que precisam de 

manejo diferenciado. Assim, pode ser classificado de várias maneiras (MMA, 2015). 

O lixo pode ser classificado como “seco” ou “úmido”. O lixo “seco” é composto por 

materiais potencialmente recicláveis (papel, vidro, lata, plástico). Entretanto, alguns materiais 

não são reciclados por falta de mercado, como é o caso de vidros planos. O lixo “úmido” 

corresponde à parte orgânica dos resíduos, como as sobras de alimentos, cascas de frutas, 

restos de poda, que pode ser usada para compostagem. Essa classificação é muito usada nos 

programas de coleta seletiva, por ser facilmente compreendida pela população. O lixo também 

pode ser classificado de acordo com seus riscos potenciais. De acordo com a NBR/ABNT 

10.004 (2004), os resíduos dividem-se em Classe I, que são os perigosos, e Classe II, que são 

os nãos perigosos (MMA, 2015). 

2.1.4 Drenagem de águas pluviais  

Os sistemas de drenagem têm por objetivo garantir o adequado escoamento das águas 

pluviais. Muito mais do que obras visando proporcionar o transporte das águas, os sistemas de 

drenagem devem ser vistos dentro de um enfoque global, que considere o sistema hídrico de 

uma bacia ou sub-bacia como um todo (MOTA, 2000). 

O lançamento de resíduos sólidos e lixo nos córregos, a inexistência de planos 

diretores urbanos, a falta de investimento, a falta de manutenção, os problemas com obras mal 

executadas, falta de legislação própria, falta de fiscalização em relação a obras irregulares, 

falta de informações hidrológicas, a inexistência de um órgão gestor e coordenador específico 

para a área, inexistência de normas técnicas para projetos de drenagem, invasões de áreas de 
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risco por conta dos problemas habitacionais, ocorrência de eventos hidrometereológicos 

extraordinários, tudo isso influencia e prejudica o sistema de drenagem urbana. Esses sistemas 

são dinâmicos sendo sempre necessários passar por ampliações ao longo do tempo (PHILIPPI 

JR, 2005). 

Os planos diretores em nível municipal deveriam regular o uso correto do solo e os 

cuidados com as águas da chuva, já que essas questões estão intimamente ligadas. Entretanto, 

na grande maioria dos municípios, a ocupação desordenada do solo, sem infraestrutura 

necessária, sem fiscalização eficiente por parte dos órgãos governamentais impacta 

profundamente essa população. A repetição indiscriminada dessa prática leva ao 

desaparecimento de nascentes, córregos e rios (PINTO, 2003). 

2.1.5 Controle de Vetores 

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2017), vetores se tratam de 

organismos capazes de transmitir doenças infecciosas entre os seres humanos ou de animais 

para humanos. Grande parte destes vetores são insetos hematófagos, que ingerem 

microorganismos produtores de doença durante uma refeição de sangue de um hospedeiro 

infectado (humano ou animal) e, posteriormente, o injeta em um novo hospedeiro durante a 

sua subsequente refeição de sangue. 

Os mosquitos são os vetores de doença mais conhecidos. Outros vetores incluem 

carrapatos, moscas, flebotomíneos, pulgas, triatomíneos e alguns caracóis aquáticos de água 

doce (OMS, 2017). 

A cada ano, mais de um bilhão de pessoas são infectadas e mais de um milhão vem a 

óbito por doenças transmitidas por vetores. As doenças transmitidas por vetores afetam as 

populações mais pobres, particularmente onde há falta de acesso à moradia adequada, água 

potável e saneamento. Pessoas desnutridas e aquelas com baixa imunidade são especialmente 

suscetíveis (UNA-SUS, 2014). Muitas delas residem em locais com maior risco de 

transmissão de doenças por vetores como: mosquitos, ratos, baratas, e o lixo que é jogado em 

rios e nas ruas. 

 O mosquito Aedes aegypti é uma ameaça à saúde, e transmite a dengue, chikungunya 

e Zika, possível causa de microcefalia em crianças. A busca de soluções para contenção 

destas doenças é urgente. Como sabemos uma das principais causas da proliferação do Aedes 

aegypti é a água parada em pneus, vasos, copinhos plásticos e outros recipientes a céu aberto. 

Mas, a falta de saneamento básico também está ligada com a proliferação de mosquitos 

(TRATA BRASIL, 2017). 
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Para a OMS (2017), o elemento crucial em doenças transmitidas por vetores é a 

mudança comportamental. Daí, surge a importância de fazer parcerias para fornecer educação 

e melhorar a sensibilização para que as pessoas saibam como se proteger e proteger suas 

comunidades de vetores como mosquitos, carrapatos, insetos, moscas, bem como outros 

vetores. Para muitas doenças tais como a doença de Chagas, malária, esquistossomose e 

leishmaniose, a OMS iniciou programas de controle usando medicamentos doados ou 

subsidiados. O acesso ao saneamento é um fator primordial para o controle e eliminação 

dessas e outras doenças e na tentativa de controlar essas doenças a OMS trabalham em 

conjunto com diferentes setores do governo.  

 

2.2 Saneamento rural 

 

A preocupação com o saneamento rural no Brasil teve seu início marcado por 

influência do movimento sanitarista, criado no início do séc. XX, de extrema importância na 

construção de uma ideologia nacional. Expedições pelo interior do País foram realizadas a fim 

de se estudarem as condições sanitárias da população rural, revelando um Brasil tomado por 

inúmeras doenças. No ano de 1918, a população rural era de cerca de 20 milhões de 

habitantes, dentre os quais 17 milhões encontravam-se acometidos por parasitas intestinais e 

três milhões apresentavam malária (REZENDE; HELLER, 2008). 

A partir de 2008 foi iniciado, então, o processo de elaboração do plano, denominado 

Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). Este processo foi planejado e 

coordenado pelo Ministério das Cidades em três etapas: i) a formulação do “Pacto pelo 

Saneamento Básico: mais saúde, qualidade de vida e cidadania”, dando início ao processo 

participativo de elaboração do Plano em 2008; ii) em 2009, a elaboração do estudo 

denominado “Panorama do Saneamento Básico no Brasil”, que tem como um de seus 

produtos a versão preliminar do Plansab; iii) e por fim, a “Consulta Pública”, que levou a 

versão preliminar do plano à sociedade, promovendo a discussão do produto, considerando os 

elementos abordados para a definição da sua versão final (BRASIL, 2013). 

Em 2013, foi então recomendado pelo PLANSAB a elaboração do Programa Nacional 

de Saneamento Rural (PNSR), que destinará verbas e recomendará ações para a promoção do 

avanço na cobertura de saneamento no meio rural. As justificativas do programa são o 

significativo passivo que o país acumula em termos de atendimento ao meio rural e as 

especificidades destes territórios, os quais necessitam de abordagens distintas das aplicadas 
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em meio urbano. Seguindo as orientações da Lei 11.445 de 2007, o programa deve abranger a 

população rural e as comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas, além das 

reservas extrativistas (BRASIL, 2013). O programa é voltado para as administrações 

municipais, consórcios ou prestadores de serviços públicos, instâncias de gestão para o 

saneamento rural, como cooperativas e associações comunitária, e visa à atender a população 

rural com o conjunto de ações de saneamento básico, integradas com o Programa Territórios 

da Cidadania e com o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, entre outros (BRITO 

et al., 2012). 

Além da histórica falta de iniciativas governamentais, falhas relativas à governança 

envolvendo o saneamento são apenas um dos aspectos apontados como responsáveis pelo 

passivo observado em áreas rurais. Em um estudo comparativo acerca dos desafios de 

governança enfrentados no Brasil, Equador e Malawi, Kayser et al. (2015), inferem que, 

apesar da predominância de pesquisas voltadas para soluções técnicas para o saneamento, as 

falhas de governança podem explicar alguns dos obstáculos enfrentados para se atingir a 

universalização de serviços de saneamento. Neste estudo, especificamente sobre os serviços 

de abastecimento de água, os autores apontam falhas no Brasil relativas ao monitoramento da 

qualidade dos serviços, falta de capacidade técnica disponível para manutenção e operação 

dos sistemas, além das falhas legislativas e a falta de capacidade para se captar recursos, 

principalmente nas áreas rurais brasileiras (PORTO, 2016). 

Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil cerca de 29,9 milhões de pessoas residem em 

localidades rurais totalizando, aproximadamente, 8,1 milhões de domicílios. Os serviços de 

saneamento prestados a esta parcela da população apresentam elevado déficit de cobertura. 

Conforme dados do Censo demográfico de 2010 ( 

 

 

Gráfico 1), é possível observar que o maior déficit ocorre no componente esgotamento 

sanitário, onde 54,2% dos domicílios possuem atendimento precário e 28,6% são 

considerados sem atendimento. Em seguida, está a componente manejo de resíduos sólidos, 

onde 69,5% dos domicílios são considerados sem atendimento e 3,6% com atendimento 

precário. Por fim, aparece a componente abastecimento de água que tem 35,4% dos 

domicílios em situação de déficit. Entretanto, cabe ressaltar que, neste caso, a qualidade da 

água não foi considerada, apenas o tipo de solução adotada. Portanto, o percentual de 
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domicílios com atendimento precário em abastecimento de água pode ser maior (FUNASA, 

2017).  

 

 

 

Gráfico 1 – Déficit em saneamento rural no Brasil. 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

2.3 Efeito do saneamento básico  

 

O saneamento básico é um serviço que assim como a saúde e educação influencia a 

vida dos indivíduos de forma direta e visível. Isto se dá, pois, ligados às práticas de 

saneamento estão questões de habitação, alimentação, saúde e condições de trabalho, isto é, 

elas tangem todas as esferas fundamentais da vida do ser humano. Partindo deste princípio 

pode-se classificar o saneamento básico como um serviço indispensável à vida e, portanto, um 

direito humano. É o que define a Resolução A/RES/64/292 de 28 de julho de 2010 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas (GARCIA, 2017). 

A falta de saneamento básico no Brasil deixa a população exposta a vários riscos à 

saúde humana.  Segundo a pesquisa “Relação das Doenças nas 10 Melhores e 10 Piores 

cidades” realizada pelo Instituto Trata Brasil no ano de 2018 em parceria com a GO 

Associados, conecta doenças (diarreia, leptospirose, dengue e etc) com os sistemas de água e 

esgoto inadequados e as deficiências com a higiene causam a morte de milhões de pessoas 

todos os anos nas melhores e piores cidades no Ranking de Saneamento 2017. Os 10 piores 

municípios apresentam uma população acima de 6,7 milhões de habitantes, porém, mais de 

5,2 milhões deles não possuem coleta dos esgotos (77,68%), e, em média, apenas cerca de 

64,60%

17,20% 18,20%17,10%

54,20%

28,60%26,90%

3,60%

69,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Adequado Atendimento précario Sem atendimento

Situação do serviço

% de domicílios

Abastecimento de água Esgotamento sanitário Manejo de residuos sólidos



37 
 

11,49% dos esgotos gerados nestas cidades são tratados. Em contrapartida, nas 10 melhores 

cidades a população é de mais 4,3 milhões e somente cerca de 142 mil (3,25%) não possuem 

acesso à coleta dos esgotos e, em média, 91,36% dos esgotos gerados são tratados. A 

transmissão dessas doenças nas piores cidades do Ranking possui maior incidência. No Brasil, 

as doenças de transmissão feco-oral (diarreias, febres entéricas e hepatite A) foram 

responsáveis por 87% das internações causadas pelo saneamento ambiental inadequado no 

período de 2000 a 2013 (IBGE, 2015; TRATA BRASIL, 2017).  

Rezende e Heller (2008) relatam que o que chama atenção no cenário brasileiro é o 

fato da política de saneamento no Brasil ser fragmentada e desarticulada de outras políticas 

públicas, sendo vigorosamente marcada por interesses econômicos. Diante disto, surge uma 

contradição, pois ao analisar do ponto de vista econômico, nota-se que a desarticulação está 

relacionada a uma relação inversamente proporcional entre os serviços, ou seja, quanto menor 

for o investimento em políticas de saneamento, maior terá que ser o investimento em saúde 

pública, além dos gastos relacionados a medidas corretivas devido à ausência de saneamento. 

Desta maneira, o saneamento básico além de um serviço de prevenção, se trata também de 

uma medida pró-desenvolvimento econômico.  

O Trata Brasil (2017), mostra que segundo a Organização Mundial da Saúde a cada 

R$ 1 investido em saneamento gera economia de R$ 4 na área de saúde. Ou seja, o 

saneamento e a saúde estão totalmente entrelaçados e uma das soluções que o governo 

poderia buscar para resolver os problemas da área da saúde no país seria investir no 

saneamento básico, que acima de tudo é um dos direitos do cidadão. 

É necessária maior integração entre os setores de saúde e saneamento básico, de 

maneira a compatibilizar os objetivos, metas e ações, de forma a reduzir a morbidade e 

mortalidade das doenças em que o saneamento básico inadequado é um dos fatores relevantes, 

além disso, engajamento dos municípios, dos governos e da sociedade para o alcance das 

metas e objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, tais como o acesso 

universal e equitativo ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, e o combate a 

doenças transmitidas pela água e principalmente, maior participação da sociedade nas 

questões relativas à saúde, meio ambiente e saneamento básico, bem como fortalecimento do 

controle social do setor de saneamento nos municípios (TRATA BRASIL, 2017).  

A questão ambiental ligada ao saneamento também se relaciona de forma íntima com 

a promoção dos direitos humanos, uma vez que o homem enquanto inserido no meio 

ambiente é também parte dele, ou seja, tratar do habitat é tratar do indivíduo (GARCIA, 

2017).  
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3 METODOLOGIA  

 

Este tópico abordará a respeito da sistematização do trabalho, expondo os 

procedimentos e técnicas adotadas para obtenção de dados e elaboração de propostas. O 

trabalho é classificado como estudo de caso. Outros tipos de pesquisa também serão utilizados 

como: pesquisa de campo; pesquisa ação; pesquisa qualitativa e quantitativa; pesquisa 

bibliográfica e pesquisa explicativa. 

A metodologia se dará em quatro fases. A Fase I, mostrará como foi realizada a 

caracterização do assentamento, levando-se em consideração as condições da comunidade 

antes e depois da implementação do sistema de abastecimento de água. A Fase II está 

relacionada à criação de métodos para melhorar as condições de saneamento dos assentados, 

com base nos dados da Fase I. Estas etapas estão mostradas na Figura 2. 

 

Figura 2 – Fluxograma referente as fases 1 e 2. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

As etapas seguintes foram a Fase III e Fase IV. Na Fase III foi realizado um 

levantamento de dados sobre as condições de saneamento do assentamento através de 

elaboração e aplicação de questionários. Já na Fase IV foi feito o mapeamento de pontos 

chaves do assentamento, como localização dos locais de abastecimento de água e disposição 

final de resíduos sólidos. Essas fases estão ilustradas na Figura 3.  
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Figura 3 – Fluxograma referente as fases 3 e 4. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

3.1 Caracterizações da área de estudo 

 

O assentamento Ursulina está localizado na zona rural da cidade de Caraúbas no 

estado do Rio Grande do Norte-RN (Figura 4), situando-se a uma distância 296 km da capital 

do estado, Natal.  

De acordo com populares, o assentamento tem uma população estimada de 186 

habitantes, sendo 43 famílias em um território de 15 ha. 

 

Figura 4 – Caraúbas no mapa do RN. 

 

Fonte: IBGE (2018). 
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3.2 Estratégias de saneamento de acordo com a caracterização do assentamento 

 

Após a verificação das condições de saneamento do assentamento de Ursulina através 

da caracterização da comunidade, notou-se que os moradores necessitavam de medidas de 

saneamento capazes de minimizar os riscos à qualidade de vida dos moradores e ao meio 

ambiente, causados devido à ausência de saneamento básico, então criou-se uma política de 

conscientização abrangendo técnicas de tratamento de água, separação de resíduos e captação 

de água da chuva. 

Essa política de conscientização será ministrada pela empresa Pilares Engenharia 

Júnior, empresa júnior da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) – Campus 

Caraúbas, logo após a conclusão deste trabalho, uma vez que os resultados serão utilizados 

para a elaboração de palestras voltadas às necessidades dos moradores.  

3.2.1 Política de conscientização  

Foi proposto aos moradores participarem de uma política de conscientização sobre 

formas simples de tratamento de água como filtração e fervura, bem como técnicas de 

separação dos resíduos, podendo transformar os recicláveis em geração de renda à 

comunidade. Também foi proposto a utilização do pluviômetro caseiro, para que a água da 

chuva seja captada logo após o primeiro milímetro, evitando de se perder toda a água da 

primeira e segunda chuva como os moradores fazem atualmente. Em conversa com os 

moradores do assentamento todos se mostraram bastantes interessados em participar da 

política de conscientização. 

A política de conscientização foi indicada por meio de palestra, utilizando vídeos, e 

panfletos (Figura 5) sobre hábitos saudáveis compatíveis com a realidade dos assentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Panfleto informativo sobre técnicas de tratamento de água. 
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Fonte: Autor (2019). 

A política de conscientização tem como ênfase as crianças e jovens, uma vez que as 

crianças e adolescente contém uma mente mais limpa e aberta para novas maneiras e 

costumes. Também se frisou a participação das mães, por serem responsáveis pelas inúmeras 

atividades domiciliares que envolvem a higiene. 

Através desta política busca-se informar necessidades básicas como a higienização dos 

alimentos antes do consumo, que deverão ser bem lavados e em relação aos vegetais ser 

lavado com um adicional de água sanitária, já que contém os mesmos princípios ativos do 

hipoclorito e o custo é mais baixo, desde que se atentem ao rotulo do material para saber se o 

mesmo é recomendado para o uso dessa atividade. 

Como a água que os moradores utilizam para consumo não passa por nenhum 

tratamento prévio ao uso, remenda-se a utilização da fervura ou do tradicional filtro de barro. 

Para os moradores que não possuem o filtro ou não dispõem de fogão/gás para a técnica da 

fervura indica-se a purificação da água em garrafas pet expostas aos raios solares.  

Como parte dos assentados não possuem poder aquisitivo para adquirir pluviômetro, 

filtro, gás de cozinha e fogão, sugere-se a utilização do pluviômetro caseiro para medir o 

primeiro milímetro de chuva e o método da purificação da água em garrafa pet. 
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3.3 Levantamento de dados  

 

Para o levantamento de dados realizaram-se visitas ao assentamento do Ursulina, 

totalizando três visitas. A primeira foi junto ao líder da comunidade com a intenção de obter 

informações como: quantidade de famílias e pessoas assentadas na comunidade e ruas 

habitadas, bem como informações a respeito do funcionamento do sistema de abastecimento 

de água da comunidade.  

Ainda neste primeiro encontro foi realizado o reconhecimento das ruas e residências 

do assentamento, objetivando aplicar os questionários em todos os pontos da comunidade, de 

forma a se obter um banco de dados que abrangesse todo o assentamento.   

Posteriormente ao reconhecimento do assentamento, em uma segunda visita, houve a 

aplicação dos primeiros questionários (Apêndice A). Estes questionários contavam com dez 

perguntas em que os entrevistados podiam responder com notas de 0 a 5 de acordo com o grau 

de satisfação, e com sim ou não. As perguntas foram relacionadas à água advinda do poço e 

sua utilização dentro do assentamento. A visita foi feita no dia 28/11/2018 e foram aplicados 

em 17 casas, abrangendo aproximadamente 37% da comunidade. 

A terceira visita ao assentamento aconteceu no dia 07/02/2019. Na oportunidade foram 

aplicados questionários (Apêndice B) para obtenção de dados como: perfil dos moradores, 

grau de escolaridade e formas de produção; disponibilidade ao acesso e ao tratamento da 

água; formas de tratamento do efluente; e disposição final de resíduos sólidos gerados. O 

questionário foi aplicado em 20 casas, correspondendo a aproximadamente 44% das casas do 

assentamento de Ursulina.  

De forma geral, todos os questionários foram aplicados aos representantes das famílias 

em suas residências. Paralelo a aplicação dos questionários tinha-se diálogos com os 

moradores a fim se conseguir mais informações a respeito das condições de saneamento 

vivida na comunidade.  

Então por meio das informações obtidas nas conversas com os moradores durantes as 

visitas e os resultados dos questionários aplicados aos assentados de Ursulina, foi possível 

realizar um mapeamento dos pontos de abastecimento de água e pontos de disposição final de 

resíduos sólidos, além de caracterizar à água quanto aos tipos de abastecimentos, quantidade 

de água e qualidade da água de acordo com parâmetros organolépticos.  

Também foi realizada a caracterização das formas de disposição final dos esgotos 

domésticos.  A discussão dessas informações conseguidas foi feita levando em consideração 

ações que possam vir a prejudicar o meio ambiente e a qualidade de vida da população local. 
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3.3.1 Elaboração dos questionários de satisfação 

Os questionários de satisfação foram elaborados a partir do reconhecimento da 

comunidade, com base em informações dadas por a maioria dos assentados. Buscou-se a 

partir dos questionamentos compreender os tipos de abastecimento utilizados no assentamento 

e a compatibilidade para com as necessidades dos moradores, caracterizar de forma 

organoléptica a qualidade da água do sistema de abastecimento e verificar a quantidade de 

água disponível aos moradores.   

3.3.2 Elaboração dos questionários socioambientais  

Com base no estudo de Abonizio (2017), foi elaborado um questionário 

socioambiental (Apêndice B) com o intuito de obter informações sobre as famílias assentadas 

e as características do assentamento. 

Buscou-se identificar riscos potenciais de contaminação de águas, solo e meio 

ambiente. As informações foram levantadas junto à população através dos questionários que 

continham indagações como forma de plantio, criação de animais, forma de geração de renda, 

tratamento de água e disposição final de efluentes e resíduos sólidos, e ações que venham 

contribuir para a contaminação do meio ambiente e consequentemente da água. 

3.3.3 Aplicação dos questionários de satisfação e socioambientais  

A aplicação de todos os questionários – Satisfação e Socioambientais – foi realizada 

através da leitura dos questionamentos aos entrevistados e as respostas enunciadas eram 

marcada no questionário, este método foi adotado, pois todo público selecionado para a 

entrevista relatou que preferiam deste modo, ao invés de serem lidos e respondidos por eles 

mesmos.    

 

 

 

 

3.4 Mapeamento de pontos chave 

 

Foi realizado o mapeamento de pontos de abastecimento de água e disposição final de 

resíduos sólidos. Esses pontos foram nomeados de pontos chave, pois podem contribuir de 

forma significativa para as condições de saneamento do assentamento.  
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Adotou-se o software Map Plus para realizar o mapeamento dos pontos no 

assentamento, no entanto, a comunidade não possui rede, impossibilitando a utilização de 

internet e consequentemente do software.  

Com a inviabilidade da utilização do Map Plus, utilizou-se o Google Maps e o Google 

Earth para localizar o assentamento, no entanto estes softwares não contam com coordenadas 

do assentamento salvas. 

Diante das dificuldades da falta de rede e de o assentamento não possuir coordenadas 

salvas em softwares usuais de mapa como Google Maps e Google Eath, a alternativa 

encontrada para mapear os pontos de abastecimento e pontos de disposição final de resíduos 

sólidos foi salvar uma coordenada do assentamento no software Google Maps, trabalhando 

offline e a partir de uma conexão com internet na comunidade urbana de Caraúbas localizar o 

assentamento através da coordenada via satélite do Google Maps.  

O primeiro mapeamento foi para o abastecimento de água através da água de chuva. A 

captação da água é realizada através do direcionamento das calhas dos telhados para as 

cisternas que estão no terraço das residências. Os pontos em vermelho na Figura 6 ilustram a 

localização das cisternas nas residências.  

 

Figura 6 - Cisternas para armazenamento da água da chuva. 

 

Fonte: GOOGLE MAPS (2019). 

 

Quanto à água do sistema de abastecimento do assentamento, essa, não tem 

armazenamento e os moradores da comunidade a recebem em uma única torneira que na 

maioria das residências fica localiza no terraço, próximo a cisterna.   
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A Figura 7 mostra a localização do centro do assentamento de Ursulina. Este local 

abriga os tambores para acondicionamento dos resíduos do assentamento e a cisterna coletiva 

que é abastecida por carros pipa do exército e junto a água da chuva são utilizadas para 

consumo próprio. O ponto azul indica a cisterna coletiva e o ponto amarelo indica o local para 

os tambores de coleta de resíduos.  

 

Figura 7 – Localização do local para acondicionamento de resíduos e cisterna coletiva. 

 

Fonte: GOOGLE MAPS (2019).  
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 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados foram obtidos através de visitas in loco, por intermédio de conversas e 

aplicação de questionários. Em geral, os resultados foram bastante parecidos com a realidade 

de outras comunidades rurais, o que já era esperado devido ao grande déficit de saneamento 

básico vivido por populações rurais e periféricas. 

 

4.1 Caracterizações do assentamento antes de depois do sistema de abastecimento 

 

4.1.1 Caracterização precedente à implantação do sistema de abastecimento  

De acordo com o líder comunitário e moradores do assentamento Ursulina o 

abastecimento de água do assentamento até o final do ano de 2018 era feito através de carros 

pipa, fornecidos pelo Governo Federal, onde eram disponibilizados nove carros por mês, 

dando uma média de 120 litros de água por dia para cada família. Como não havia sistema de 

abastecimento de água na comunidade, a população tinha que se deslocar até o centro do 

assentamento, local no qual está localizada uma grande cisterna comunitária (Figura 8) que é 

abastecida pelo carro pipa para assim abastecer os “paus de galão” das famílias (Figura 9). 

 

Figura 8 – Cisterna coletiva para abastecimento do 

assentamento. 

 

Fonte: ROCHA E GOIS (2014). 

 

 

 

 

Figura 9 – abastecimento de água em "pau de 

galão". 

 

Fonte: ROCHA E GOIS (2014). 
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A distribuição de água era feita para cada família com cinco galões de água por dia, 

podendo ser pegos pela manhã e tarde. A cisterna coletiva contava com um abastecimento 

semanal fazendo com que os moradores ficassem dias sem água.  

Como forma de minimizar a escassez de água os moradores faziam a captação da água 

da chuva em cisternas. Aproximadamente 86% das famílias do assentamento Ursulina, 

contavam com duas cisternas em suas residências, sendo uma de 52 m³ ( 
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Figura 10) e outra de 16 m³ (Figura 11). Vale salientar que as demais famílias possuem 

cisternas de 16 m³ e que não possuem a outra devido não estarem presentes no assentamento 

no momento em foi feito o cadastro das famílias para serem contempladas com novas 

cisternas.   

 

Figura 10 – Cisterna de 52m³. 

 

Fonte: Autor (2016). 

Figura 11 – Cisterna com a capacidade de 16m³. 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

A captação da água da chuva é feita através do direcionamento da calha do telhado 

para a cisterna de 16 m³ após a primeira e/ou segunda chuva. Já a cisterna de 52 m³ é 

abastecida com a água captada através de uma grande quadra que possui o direcionamento 

para a cisterna.  Estas águas são posteriormente utilizadas em diversas atividades, como o 

consumo, preparo da alimentação e plantio.  

Quanto aos resíduos sólidos, esses, antes do assentamento contar com água encanada 

não passava por uma coleta e tratamentos adequados, eram despejados em uma área afastada, 

e após acumular uma quantidade significativa, os resíduos eram queimados, prejudicando o 

solo e gerando poluição do ar. 

 

4.1.2 Caracterização pós-implantação do sistema de abastecimento  

Atualmente os moradores contam com sistema de abastecimento de água próprio, em 

que a água é oriunda de um poço localizado a 2 km do assentamento. O sistema trouxe 

melhorias significantes na qualidade de vida dos assentados que agora não sofrem pela falta 

de água. Por outro lado, possivelmente, a qualidade da água fornecida pelo sistema de 

abastecimento não apresenta caráter de qualidade para abastecimento humano. Os usuários 

relataram que a água apresenta aspectos de águas duras, ou corta sabão, como é conhecida 

popularmente.  
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A falta de conhecimento aliada à necessidade faz com que grande parte dos moradores 

não utilize processos de filtração ou desinfecção da água antes do consumo, possibilitando 

assim o acarretamento de doenças. Apenas uma pequena parcela dos assentados diz que 

quando possuem frutas usam água sanitária na desinfecção e utilizam a água da chuva captada 

nas cisternas para consumo.  

  Por não ter esgotamento sanitário, parte dos efluentes domésticos é descartado nos 

quintais das residências. Já a outra parte dos efluentes, provenientes, do banheiro, é destinado 

a fossas negras.            

 Após contar com sistema de abastecimento próprio, os moradores do assentamento 

passaram por palestras e treinamentos sobre disposição final de resíduos sólidos. Hoje em dia, 

a comunidade conta a com coleta pública de resíduos a qual acontece semanalmente. Para a 

coleta os moradores devem levar seus resíduos separados até tambores coletivos localizados 

no centro do assentamento, mas alguns moradores ainda utilizam a queima como destinação 

final de seus resíduos.  

Foi possível notar que devido à coleta ser realizada apenas uma vez na semana, os 

tambores não dá conta de armazenar todos os resíduos gerados na comunidade. Nota-se 

também que os resíduos acabam sendo descartados no local errado, como se vê uma lata de 

metal no recipiente para vidros.  

Diante disto, é importante a identificação de potenciais riscos de contaminação de 

águas, solo e meio ambiente, podendo ser levantados junto à população. Dessa forma é 

possível melhorar as condições de vida dos assentados através de técnicas simples como 

tratamento de água através de filtração e fervura, além de técnicas de separação dos resíduos, 

podendo transformar os recicláveis em geração de renda à comunidade.  

 

4.2 Caracterizações das famílias e técnicas de saneamento do assentamento 

 

As caracterizações foram feitas com base nos questionários socioambientais que foram 

aplicados aos responsáveis por 20 (vinte) famílias do assentamento e em conversas depois da 

aplicação dos questionários.  Nenhum dos entrevistados demonstrou resistência para reponde-

los, obtendo resultados bastante satisfatórios. Estes questionários possibilitaram compreender 

a realidade social e ambiental da comunidade do Ursulina. As respostas enunciadas pelos 

entrevistados foram bastante parecidas, o que já se esperava, uma vez que se tratando de uma 

comunidade pequena grande parte dos moradores vive uma realidade bastante próxima.  



49 
 

4.2.1 Caracterização dos membros da família 

Dentre as informações obtidas, soube-se que o assentamento atualmente possui 46 

casas, sendo 43 registradas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA).  

Referindo-se ao grupo familiar dos assentados, as famílias possuem em média quatro 

pessoas. Cerca de 65% das famílias entrevistadas possuem parentes que cursaram ou estão 

cursando o ensino fundamental, 25% o ensino médio e 10% o ensino superior (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Nível de escolaridade das famílias. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

O alto índice de famílias com apenas ensino fundamental, de acordo com os 

entrevistados, o principal motivo é devido às necessidades de trabalhar desde cedo, seguido 

pela falta de incentivo e oportunidade.   

No que diz respeito à origem das famílias, grande parte é de origem rural totalizando 

90% enquanto a outra minoria, de origem urbana, representa 10% (Gráfico 3).  

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Origem da população do Ursulina. 
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Fonte: autor (2019). 

 

Dentre as atividades desenvolvidas no assentamento o destaque é agricultura que é 

praticada por 95% das famílias, sendo em alguns casos em conjunto com outras atividades 

como pecuária e pastagem. Além disso, 15% dos entrevistados relataram que praticam a 

pecuária e 25% pastagem.  

Cem por cento dos assentados contou que a maior dificuldade para produção agrária é 

devido à seca da região que impede que sejam produzidos alimentos fora do período chuvoso. 

Outra queixa foi em relação às pragas e às condições do solo, obtendo uma representatividade 

de 30% e 5%, respectivamente.  

Dezenove entrevistados responderam que possuem casa própria e um que mora em 

casa emprestada. Entre as vinte residências visitadas, 19 possuem energia elétrica, e todas tem 

acesso a informações como rádio, tv, ou internet, ou informações a respeito de educação 

ambiental e/ou coleta seletiva. A água utilizada na cozinha, 75% é proveniente do sistema de 

abastecimento da comunidade, sendo os outros 25% oriunda de cisternas. As águas das 

cisternas são captadas através de chuvas e utilizadas para preparação de alimentos por 

algumas famílias e pela grande maioria utilizada para consumo, uma vez que a água do 

sistema de abastecimento tem características de água salobra, de acordo com os moradores. 

Esses resultados estão ilustrados nos Gráfico 4 e Gráfico 5. 
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Gráfico 4 – Características das famílias. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Gráfico 5 – Fonte da água utilizada na cozinha. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

4.2.2 Formas de produção e alimentação 

A grande maioria dos assentados utilizam alimentos produzidos e comprados para suas 

refeições diárias. A parcela que caracteriza a produção é marcada pela plantação de feijão, 

sendo este, o único alimento produzido constantemente no assentamento. Algumas famílias 

fazem o plantio de milho em períodos chuvosos. Em números, foi observado que 45% faz o 

consumo apenas de alimentos comprados, 45% de alimentos comprados e produzidos e 

apenas 10% utilizam alimentos unicamente produzidos.  
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Em relação às técnicas de plantio, metade dos entrevistados responderam que realizam 

a preparação do solo de forma manual, 45% de forma mecanizada e 5% não faz a preparação 

do solo antes do plantio. Para combater as pragas de suas plantações, 60% não utilizam 

nenhum método, 15% usam defensivos agrícolas, pesticidas ou herbicidas e 25% utilizam 

veneno natural, a base de ninho – planta comumente utilizada para combater insetos –.  

A adubação do solo para melhorar as condições das lavouras é utilizada por 70% das 

famílias enquanto os 30% restante não utilizam nenhuma forma de aprimoramento de 

plantação. Apenas 20% dos entrevistados disseram que realizam irrigação de suas plantações, 

o restante, referente a 80% relataram que não contam com água suficiente para que possa ser 

feito a irrigação e é devido a isso que fazem o plantio apenas de feijão.   

Quanto à produção animal, 14 famílias utilizam deste meio para consumo, uma para 

consumo e comércio e cinco não possuem produção animal.  

 

4.3 Caracterizações das formas de abastecimento de água, disposição final de resíduos 

sólidos e esgoto doméstico. 

 

Estas caracterizações foram realizadas com base nos questionários de satisfação e 

socioambiental, que foram aplicados a 17 e 20 famílias, respectivamente.  

4.3.1 Formas de abastecimento de água 

A lei orgânica municipal Caraúbas/RN de 03 de abril de 1990, em seu Art. 71 dispõe 

que é livre o aproveitamento das águas das fontes naturais, poços artesianos e tubulares 

existentes no munícipio, sendo concebido acesso ao público para sua devia utilização. 

Então no assentamento as necessidades por água são supridas a partir de um sistema 

de abastecimento próprio, com água oriunda de um poço artesiano,  em conjunto com a água 

da chuva que é armazenada em cisternas localizadas no terraço das residências e água 

fornecida pelo exército que abastece uma cisterna coletiva, localizada no centro da 

comunidade para que os moradores possam retirar água através baldes.  

A água armazenada nas cisternas particulares é proveniente da chuva, sendo a 

captação realizada após a primeira ou segunda chuva, de forma a evitar a contaminação com o 

contato com o telhado das residências.  
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Se tratando de uma região semiárida, a falta de chuva causa danos na estrutura das 

cisternas, o que faz necessário realizar reparos para que possam armazenar a água com 

eficácia quando possível. 

Já a água da cisterna coletiva (Figura 12) pode ser captada todos os dias em baldes, em 

uma quantidade máxima de 36 litros. 

 

Figura 12 – Cisterna coletiva. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Para Capp et al. (2012), a predominância de fossas rudimentares, localizadas próximos 

a fontes de abastecimento de água, tornam susceptível a contaminação do lençol freático e 

consequentemente, alteram a qualidade da água utilizada para consumo humano. 

No assentamento de Ursulina, a água do sistema é de origem subterrânea proveniente 

de um poço que fica a uma distância de dois quilômetros do assentamento, fato que torna o 

poço em conformidade para com a legislação, no que diz respeito a distância de pontos de 

disposição final de esgotos. Em relação a água da cisterna coletiva, acredita-se que não existe 

possibilidade de contaminação da água devido a utilização de fossas negras pelos moradores, 

pois a residência mais próxima encontra-se a uma distância superior a 50 metros, além de não 

existir uma reservação de água na cisterna coletiva por muitos dias.  Também é importante 

relatar que a cisterna é de concreto, sendo totalmente vedado, o que impossibilita o contato 

solo-água.  

 Em relação ao poço, sua vazão é de 2180 L/h e o sistema abastece todas as residências 

no horário de 06h00min as 10h00min, a uma taxa de R$20,00 mensais.  

Como os moradores não possuem reservatórios para armazenamento da água fornecida 

pelo sistema de abastecimento e como a água só é fornecida em um determinado horário da 
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manhã, os moradores armazenam água em baldes ou tanques para suprir as necessidades do 

resto do dia. Para o controle do uso da água as residências contam com hidrômetros e em caso 

de utilização de água acima de 10m³ o usuário paga uma pequena taxa adicional. 

Nas entrevistas, constatou-se no que diz respeito às necessidades de água para 

consumo e atividade doméstica, para 94,12% dos entrevistados a água do sistema é suficiente 

para todas as necessidades e sana todos os problemas de abastecimento de água do 

assentamento. O restante dos 5,88% disseram que o sistema atende requisitos e necessidades 

mínimas. Estes valores estão ilustrados no Gráfico 6.   

 

Gráfico 6 – Qualidade do poço que aba. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Apesar da água não passar por nenhum método de tratamento antes de ser fornecida, 

100% dos moradores disseram que a qualidade da água é excelente, salvo, para consumo, pois 

a água tem gosto ruim. Questionados se havia algum outro problema na água além do mau 

gosto, os moradores disseram que a água não faz espuma quando utilizam sabão em 

atividades como lavar louça e lavar roupas. Se tratando de água de origem subterrâneas é 

provável que a água do poço tenha altos teores de sais como cálcio e magnésio, devido ao 

contato com rochas.  

Para Straci (2012), a concentração de cálcio e magnésio na água a classifica como 

água dura. Em menor importância, o zinco, estrôncio, ferro e alumínio também podem ser 

levados em conta na aferição da dureza. Assim, considera-se água dura aquelas com teores 

acima de 150 mg/l de cálcio e magnésio e água mole, as que possuem concentrações abaixo 

de 75mg/l. Esses íons são provenientes de depósitos subterrâneos, como calcário ou dolomita 

94%

6%

Capacidade do poço para atividades domésticas e 

consumo

Nota 5 Nota 3
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que agregam à composição da água uma quantidade excessiva de cálcio e magnésio, na forma 

de bicarbonatos, nitratos, cloretos e sulfatos. 

De acordo com a Resolução nº 357 de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) águas salobras são águas com salinidade superior a 0,5‰ e inferior a 30‰. 

A partir destas informações, e parâmetros organolépticos citados pelos moradores, 

acredita-se que a água do sistema possa ser classificada como levemente salobra e água dura, 

devido ao efeito de “corta sabão”.  

Apesar dos usuários acharem que a água não possui uma qualidade adequada para 

consumo humano, a grande maioria não utiliza técnicas de tratamento antes da utilização, 

como mostra o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Famílias que utilizam técnicas de tratamento de água. 

 

Fonte: Autor (2019). 

    

Apesar dos assentados não apresentarem índices consideráveis de doenças de 

vinculação hídrica, recomenda-se antes da utilização da água que os usuários façam a filtração 

ou utilizem técnicas de desinfecção como fervura ou exposição ao sol em garrafas pet. A 

desinfecção através da exposição da água em garrafas pet além de não causar gastos 

econômicos, contribui para que as garrafas não sejam descartas no meio ambiente ou 

queimadas, melhorando as condições de meio ambiente do assentamento.  

4.3.2 Disposição final de resíduos sólidos e esgoto doméstico 
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Os moradores do assentamento não possuem tanques sépticos em suas residências.  

Desta maneira, grande parte dos moradores opta por utilizar fossas negras, que surgem como 

uma solução relativamente mais simples e barata para disposição final dos esgotos 

domésticos. A minoria dos assentados ainda utiliza da disposição a céu aberto como forma de 

disposição final dos esgotos. Entretanto, essas práticas não são apropriadas, visto que, a fossa 

negra não é capaz de tratar os efluentes antes da infiltração no solo, assim como acontece com 

a disposição a céu aberto. Essa prática contribui de forma significante para a contaminação do 

solo e poluição de fontes de água.  

A precariedade no tratamento dos efluentes da comunidade fica evidente nos 

resultados em que, dos entrevistados, 14 responderam que utilizam a fossa negra (Gráfico 8), 

representando 70% da amostra. Os outros 30% utilizam a disposição a céu aberto, técnica 

altamente inadequada que além de poluir o meio ambiente pode contribuir para proliferação 

de vetores. 

 

Gráfico 8 - Destinação final do esgoto doméstico. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

É importante informar que nesse cenário, a parcela que possui fossa negra, a utiliza 

apenas para disposição dos resíduos do banheiro, sendo as águas cinza e águas provenientes 

de pias, contendo em algumas vezes sabão e gordura, destinadas 100% a céu aberto. Esse fato 

revela uma preocupação tanto ambiental como também para saúde dos assentados.  

Acredita-se que a solução adequada para os moradores da comunidade seria a 

utilização de fossa séptica seguida de sumidouro. Quando perguntados se tinham interesse em 

possuir esse sistema de tratamento de esgotos, os moradores disseram que não possuíam 

interesse, pois não havia condições financeiras para adquirir o sistema.  
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Quanto aos resíduos sólidos, alguns moradores, poucos, utilizam a queima como 

destinação final. A outra parte, maioria dos assentados, acondicionam seus resíduos em 

tambores de coleta seletiva que são encontrados no centro do assentamento. Apesar de 

possuírem tambores para o descarte seletivo dos resíduos, os moradores não fazem a 

separação de seus resíduos antes de descartarem, como mostrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Tambores para acondicionamento de resíduos sólidos. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

A Figura 13, mostra quase todos os tambores estão superlotados, isso acontece devido 

ao carro que faz a coleta só passar para recolher os resíduos uma vez na semana, o que 

contribui para que moradores utilizem a queima, já que algumas vezes todos os tambores 

enchem. 

Para Almeida (2009), áreas de disposição final de resíduos sólidos mal construídas e 

operadas podem facilitar que substâncias contidas nos resíduos se movimentem pelo solo e 

entorno, acarretando na poluição e contaminação tanto do solo como da água, e interferindo 

diretamente no ecossistema local, assim como, na saúde da população. 

 

4.4 Política de conscientização  

 

Com base nos resultados obtidos nas visitas e aplicação de questionários no 

assentamento de Ursulina, propõem-se que seja realizado palestras que possam mostrar aos 
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moradores do assentamento a importância de se adotar algumas medidas que possam 

minimizar os danos causados devido à ausência de saneamento básico da comunidade.  

As palestras serão realizadas pela Pilares Engenharia Júnior e objetivo será mostrar 

aos moradores do assentamento técnicas de reciclagem, tratamento de água e captação de 

água da chuva. 

4.4.1 Formas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos 

De forma geral, verifica-se que há uma deficiência das práticas de destinação de 

resíduos na comunidade. Possíveis alternativas para solucionar ou minimizar esta 

problemática é que a coleta seja realizada em mais dias na semana, bem como seja colocado 

mais tambores ou os atuais sejam substituídos por outros de maior capacidade.  

Outra medida corretiva seria a venda dos resíduos recicláveis, que além de contribuir 

para a renda do assentamento, iria colaborar para a diminuição da quantidade de resíduos 

descartados nos depósitos de acondicionamento. Contudo, visto que a maioria dos assentados 

não possuem conhecimentos a respeito de coleta seletiva, é importante que os moradores 

participem da política de conscientização para que possam aprender sobre como separar os 

resíduos gerados no assentamento e saibam quais os resíduos que podem ser vendidos e como 

separá-los.  

4.4.2 Formas de tratamento simples de água 

 Dentre os treinamentos realizados na política de conscientização será mostrado uma 

técnica simples de tratamento de água através do sol e com a utilização de garrafas pet, no 

qual não infere o sabor desagradável gerado pela fervura da água em fogão.  

Os materiais necessários para a purificação da água com garrafas PET são: 

 

I. Garrafa plástica; 

II. Funil; 

III. Um pedaço de pano limpo; 

IV. Um copo ou um balde. 

 

O primeiro passo consiste em lavar, secar e retirar todos os rótulos da garrafa para que 

ocorra a maior passagem de luz possível. Em seguida, colocar um pano esticado no funil, que 

tem como intuito de filtrar as partículas da água, para que em seguida o funil seja acoplado 

com o pano na boca da garrafa e assim a água seja depositada dentro da garrafa.  
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Quando a garrafa estiver com 75% da sua capacidade completa, deve-se parar de 

despejar água e colocar a sua tampa. Logo em seguida deve-se agitar a garrafa por cerca de 20 

segundos. Por último, é necessário colocar a garrafa na horizontal sobre uma superfície plana, 

onde se indica que essa superfície seja escura ou refletora, deixando a garrafa descansar por 

seis horas caso a eminência de raios solares sejam grandes, ou no caso de a luz do sol ser de 

forma indireta ou se o dia estiver nublado, é indicado deixar a garrafa por cerca de 24 horas. 

4.4.3 Formas de melhorar a captação da água da chuva 

Alguns moradores disseram que não possuem água de chuva suficiente para suprir 

suas necessidades de consumo. 

Sabe-se, que só é necessário esperar o primeiro milímetro de chuva para pode iniciar a 

captação de forma segura. Entretanto, no assentamento, geralmente, essa captação é realizada 

após a primeira chuva e/ou segunda chuva, fazendo com que parte da água seja desperdiçada. 

Diante disto, sugeriu-se para a comunidade a utilização de pluviômetro caseiro, para que os 

moradores possam medir o primeiro milímetro de chuva e começar a captação mais cedo, 

aumentando o volume de água captada. 

Para a fabricaçao do pluviômetro são necessários os seguintes materiais: 

 

I. Garrafa PET; 

II. Uma régua; 

III. Uma fita adesiva; 

IV. Um punhado de areia com cimento; 

V. Água. 

 

Para montar o pluviômetro, o primeiro passo é cortar a parte de cima da garrafa de 

modo que fique uma espécie de funil, com a parte da boca da garrafa, como se observa na 

Figura 14.  

 

Figura 14 – Pluviômetro caseiro. 



60 
 

 

Fonte: SEMPRE SUSTENTÁVEL (2015). 

 

Em seguida, deve-se fazer a mistura de cimento, areia e água para ser depositado no 

fundo da garrafa, dando várias batidinhas para que a mistura seja bem assentada, deixando 

secar em torno de 12 horas. Se a superfície de cimento feita estiver plana, ela já está pronta 

para a execução da parte final do pluviômetro, que consiste em prender a régua na parte de 

fora da garrafa com a fita adesiva, onde o zero da régua fique exatamente rente à superfície de 

cimento. Com o pluviômetro já montando o local ideal para a instalação do mesmo é em 

campo aberto e acima de 1,5m de altura do solo, e em cada 1 mm marcado na régua vai 

indicar que caiu 1L/m².  

 



61 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados dos indicadores mostraram uma infraestrutura sanitária precária no 

assentamento, que aliada a ausência de alguns serviços públicos que abrangem o setor de 

saneamento contribuem para contaminação sobretudo do solo. 

Referindo-se ao grupo familiar, 90% da população são de origem rural e começaram a 

trabalhar desde cedo, motivo este pelo alto índice de pessoas que cursam ou cursaram o 

ensino fundamental, sendo representado por 65% dos entrevistados. Do restante, 25% cursam 

ou cursou o ensino médio e 10% está cursando ou cursou o ensino superior. A principal 

atividade desenvolvida pelas famílias é a agricultara, a qual é praticada por 95% dos 

assentados. Em geral, é realizado o plantio de feijão para consumo próprio, e a produção 

animal comumente é apenas para alimentação das famílias. O uso de defensivos agrícolas ou 

similares que possam contaminar o solo é utilizado por 15% dos entrevistados.  

Da população que compõe o assentamento de Ursulina, todos utilizam da água do 

sistema de abastecimento a qual capta água de um poço localizado a dois quilômetros do 

assentamento. Aliado a esta forma de abastecimento de água os moradores ainda utilizam 

água de uma cisterna comunitária que é abastecida pelo exército para os afazeres domésticos e 

água das chuvas armazenadas em cisternas para consumo.  

Sabe-se que a água destinada ao ser humano deve conter a seguinte dualidade: 

qualidade e quantidade. Qualidade para não causar dano à saúde dos usuários e quantidade de 

forma ser suficiente às necessidades. No assentamento, a quantidade de água do sistema de 

abastecimento é bastante satisfatória pela grande maioria os moradores que classificaram a 

água do sistema de abastecimento como pouco salobra e água dura. Já a água para consumo, 

resultante das chuvas não é suficiente, fazendo com que alguns moradores recorram a água do 

sistema para consumo.  

Diante do fato da não constatação de técnicas de tratamentos de água ou eficiência 

para utilização da água de consumo (água da chuva), indicou-se filtração, fervura ou 

exposição ao sol como forma de purificação da água e uso do pluviômetro caseiro para 

aumentar o volume de água da chuva captada. A água da cisterna coletiva, hoje, não interfere 

de forma significativa, servido apenas como complemento.  

Em relação ao esgotamento sanitário, constatou-se um grande déficit no tratamento 

dos efluentes domésticos, em virtude da ausência do uso de sistemas de tratamentos como 

tanque-séptico e sumidouro ou outros sistemas eficientes, dando vez à utilização da fossa 
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negra por 70% dos assentados e ainda a prática da disposição a céu aberto por 30% dos 

moradores para a disposição final dos resíduos provenientes do banheiro. Ademais todos 

relatam que usam a disposição a céu aberto para disposição das águas servidas, contribuindo 

para contaminação do solo e geração de risco a saúde dos moradores.   

O manejo de resíduos sólidos se da a partir do acondicionamento errôneo no centro do 

assentamento e através da queima o gera poluição do solo e do ar. Isso mostra que os 

moradores precisam de forma urgente passar por treinamentos de manejo de resíduos sólidos. 

Os assentados não têm problemas com drenagem e com vetores de doenças.  

Logo, verifica-se que há alguns desafios a serem superados para que o setor de 

saneamento consiga abranger de forma satisfatória a comunidade do Ursulina. Uma 

importante questão que deve ser solucionada inicialmente é a verificação da qualidade da 

água do sistema de abastecimento, averiguando se está de acordo com os parâmetros de 

potabilidade recomendado pela Portaria de consolidação Nº 5 – MS, sendo de extrema 

necessidade que haja melhorias na destinação e disposição final de resíduos, como também no 

que diz respeito ao esgotamento sanitário, que ainda caracteriza-se por predominância de 

fossas negras no assentamento. 

Deve-se ainda alertar que, um monitoramento com análises mais criteriosas e 

aprofundadas, seja feito levando-se em consideração técnicas não abordadas nessa pesquisa, 

mas que sejam importantes para atestar as condições de saneamento do assentamento. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO  

Responda todos os itens a seguir de acordo com o nível de satisfação, as 

respostas devem ser datas assinalando a alternativa que julgue correta e a partir de notas 

que variam de 0 (zero) a 5 (cinco), conforme descrito abaixo: 

 

Nota 0 – Inexistente: Não é uma boa alternativa; 

Nota 1 – Insatisfatório: Não atende requisitos e necessidades mínimas;  

Nota 2 – Limitado: Não atende todas as necessidades; 

Nota 3 – Razoável: Atende requisitos e necessidades mínimas;  

Nota 4 – Bom: Atende todas as expectativas e necessidades; 

Nota 5 – Excelente: Atende todas as necessidades e sana todos os problemas de 

abastecimento de água do assentamento.  

 

1- Você recebe água proveniente do poço em sua residência?  

(  ) Sim    (  ) Não 

2- O poço atende suas necessidades de consumo e atividades domésticas?  

Nota: ____ 

3- O poço atende suas necessidades para criação de animais, irrigação, e ou comercial? 

Nota: ____ 

4- Você acha que a qualidade da água que chega até sua casa é boa? 

Nota: ____ 

5- Você realiza alguma técnica de tratamento antes da utilização da água proveniente 

do poço? 

Nota: ____ 
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6- A água é armazenada em algum reservatório antes de ser utilizada? 

(  ) Sim    (  ) Não 

7- Você conhece o poço que abastece sua casa? 

Nota: ____ 

8- Você acredita que o poço é a solução mais adequada para o assentamento?  

Nota: ____ 

9- O poço tem qualidade para atender todas as necessidades da população do 

assentamento?  

Nota: ____ 

10- O poço é tem capacidade para abastecer todo o assentamento? 

Nota: ____ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOCIOAMBIENTAL 

 

PARTE I: CARACTERIZAÇÃO DOS MEMBROS DA FAMÍLIA 

 

1-) Quantas pessoas compõem o grupo familiar? 

 

2-) Qual o seu nível de escolaridade?  

Fundamental: (    ) Completo  (    ) Incompleto 

Médio: (    ) Completo  (    ) Incompleto 

Superior: (    ) Completo  (    ) Cursando 

    

PARTE II: PERFIL DA FAMÍLIA ASSENTADA 

 

1-) Qual a origem da família? 

(   ) Urbana      (   ) Rural 

 

2-) Quais as atividades desenvolvidas do assentamento? 

(   ) Agricultura   (   ) Pecuária    (   ) Pastagem   (   ) Hortifrutigranjeiro   (   ) Apicultura 

(   ) Outro:___________________________ 

 

3-) Quais os fatores que dificultam a produção?  

(   ) Seca   (   ) Excesso de chuva   (   ) Solo   (   ) Pragas  (   ) Outro:_______________ 

 

4-) Quais dos itens abaixo a família tem acesso? 

Residência: (    ) Própria  (    ) Alugada    (    ) Outro:_____________ 

Energia Elétrica: (    ) Possui  (    ) Não Possui       (    ) Outro:_____________ 

Água para cozinha: (    ) Encanada  (    ) Poço  (    ) Cisterna    (    ) Outro:__________ 

Saneamento: (    ) Rede de Esgoto  (    ) Fossa Séptica  (    ) Outro:_____________ 

5-) Quais das formas de informações a família tem acesso? 

(   ) Rádio   (   ) TV    (   ) Internet   (   ) Possui conhecimento em Educação Ambiental?   

  (   ) Possui conhecimento sobre Coleta Seletiva?    (   ) Outro:_______________ 

 

PARTE III: SEGURANÇA ALIMENTAR 
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6-) Qual a procedência do alimento? 

(   ) Produzido na própria propriedade   (   ) Comprado (   ) Doações  (   ) 

Outro:________ 

 

PARTE IV: PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL DO 

BENEFICIÁRIO 

 

7-) A família possui produção animal? 

(   ) Para consumo próprio (   ) Para comércio (   ) Para consumo próprio e comércio 

 

8-) A família possui produção vegetal? 

(   ) Para consumo próprio (   ) Para comércio (   ) Para consumo próprio e comércio 

 

9-) Qual a forma utilizada para preparo da terra? 

(   ) Manual (   ) Mecânica (   ) Animal  (   ) Outra:_______ 

  

10-) Qual a forma utilizada para o plantio? 

(   ) Manual (   ) Mecânica (   ) Animal  (   ) Outra:_______ 

 

11-) É utilizado algum método para controle de pragas e melhoramento da 

produção? 

(   ) Não   (   ) Herbicida   (   ) Pesticida   (   ) Defensivos agrícolas  (   ) Outra:_______ 

 

12-) É utilizado algum método de adubação e correção do solo? 

(   ) Não      (    ) Sim:_______________ 

 

13-) Realiza irrigação? 

(   ) Não      (    ) Sim, qual tipo?_____ 

PARTE VI: DISPONIBILIDADE, ACESSO E TRATAMENTO À ÁGUA 

 

14-) Quais são os usos da água na sua propriedade? 

(   ) Higiene pessoal (   ) Alimentação (   ) Manutenção da propriedade (   ) Irrigação 

(   ) Dessedentação de animais   (   ) Outra:______ 
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15-) Possui sistema de armazenamento de água? 

(   ) Não, somente água encanada   (   ) Baldes    (   ) Cisterna    (   ) Outra:______ 

 

16-) Qual tipo de tratamento de água utilizado na sua propriedade? 

(   ) In Natura   (   ) Fervura    (   ) Cloração    (   ) Outra:______ 

(   ) Já foi constatado sabor estranho na água? Qual? ________ 

 

17-) Para sua família e comunidade, como você vê o acesso à água? 

(   ) Corre o risco de não ter acesso suficiente  (   ) Não tem acesso suficiente 

(   ) Tem acesso suficiente   (   ) Não sei    (    ) Outro:________ 

 

PARTE VII: TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

18-) O esgoto produzido na sua propriedade passa por algum tipo de tratamento? 

(   ) Fossa negra (   ) Disposição a céu aberto por infiltração    (   ) Fossa séptica 

(   ) Tem interesse em possuir uma fossa séptica?     (    ) Outro:________ 

 

PARTE VIII: BIODIVERSIDADE 

 

19-) Observou alguma alteração nas matas de sua região? 

(   ) Não mudou   (   ) Mudou pouco    (   ) Mudou muito   (    ) Outro:________ 

 

20-) Observou alguma alteração nos animais visto em sua região? 

(   ) Não mudou   (   ) Mudou pouco    (   ) Mudou muito   (    ) Outro:________     

 

PARTE IX: RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

20-) Quais os tipos de resíduos produzidos na sua casa? 

(   )Lixo da cozinha e banheiros  (   )Embalagens plásticas (   ) Embalagens de alumínio 

(    ) Embalagens de vidro  (    ) Pilhas, baterias e lâmpadas    (    ) Outro:________ 

  

21-) Qual a forma de destinação final dos resíduos produzido? 

(    ) Coleta convencional     (    ) Coleta seletiva    (    ) Queima     (   ) Outro: ______ 
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PARTE X: SAÚDE HUMANA 

 

22-) Alguém da propriedade já teve alguma dessas doenças? 

(    ) Dengue   (    ) Coléra   (    ) Alergias   (   ) Malária  (    ) Febre amarela 

(    )Verminoses (    )Pressão alta   (   )Leptospirose   (   )Leishmaniose  (   )Outro:_____ 

 

 

 

  

 


