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RESUMO 

O presente trabalho apresenta as questões de saneamento básico, sob a ótica da 
promoção de políticas de saneamento. Definindo o papel do Engenheiro Ambiental 
na defesa dos interesses difusos e coletivos, que tenham por objetivo um 
desenvolvimento sustentável capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o 
desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Mostrando ser possível 
crescer economicamente, com qualidade de vida. Na questão do Bairro Marciliano 
Fernandes o tratamento de efluentes domésticos objetivou mapear o número de 
residências sem e com tratamento adequado de esgoto avaliar a percepção e 
aceitação da população na melhoria. Nessa esfera, um projeto piloto foi implantado, 
servindo como modelo para outros bairros do município. A função foi preservar, 
recuperar e, no intuito de promover o bem social, utilizar instrumentos processuais e 
trabalhos a campo capazes de transformar as práticas sanitárias. Buscou se, o 
resgate da cidadania a fórmula capaz de transformar o meio, por intermédio da 
participação dos cidadãos, na defesa do ecossistema. Criando, juntamente com a 
população, meios de prevenção e educação de cunho ambientalista; pois a falta de 
informação é o maior obstáculo para que medidas dessa natureza sejam 
implementadas com sucesso. Onde onze residências foram construídas e 
acompanhadas pelo projeto de tratamento individual de efluentes e devidamente 
melhoradas traçando um paralelo entre o significado da construção e a melhoria de 
vida. 

Palavras Chaves: Efluente doméstico, saneamento básico e desenvolvimento 
sustentável. 
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ABSTRACT 

The present work presents the questions of basic sanitation, under the optics of the 
promotion of sanitation politics. Defining the paper of the Ambient Engineer in the 
defense of the diffuse and collective interests, that have for objective a sustainable 
development capable to supply the necessities of the current generation, without 
compromising the capacity to take care of the necessities of the future generations. It 
is the development that does not deplete the resources for the future. Showing to be 
possible to grow economically, with quality of life. In the question of the Marciliano 
Quarter Fernandes the treatment of effluent domestic servants objectified to mapear 
the number of residences without and with adequate treatment of sewer evaluating 
the perception and acceptance of the population in the improvement. In this sphere, 
a project pilot was implanted, serving as model for other quarters of the city. The 
function was to preserve, to recoup e, in intention to promote the corporate property, 
to use procedural instruments and works the field capable to transform the practical 
sanitary. It searched if, the rescue of the citizenship the formula capable to transform 
the way, for intermediary of the participation them citizens, in the defense it 
ecosystem. Creating, together with the population, ways of prevention and education 
of ambientalista matrix; therefore the information lack is the biggest obstacle so that 
measured of this nature they are implemented successfully. Where eleven 
residences had been constructed and folloied for the project of individual treatment of 
effluent and duly improved tracing a parallel enters the meaning of the construction 
and the improvement of life. 

Words Keys: Effluent domestic servant, basic sanitation and sustainable 
development. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na sociedade atual são cada vez mais constantes os conflitos relacionados 

aos fatores sócio-econômicos, somados às constantes transformações, em 

decorrência do desenvolvimento tecnológico crescente. Transigir a promoção de 

políticas que aliem a saúde ao desenvolvimento econômico deve ser algo elaborado 

e construído pela sociedade. São na verdade duas questões fundamentais que não 

devem ser separadas, mas, antes de tudo, analisadas conjuntamente, buscando 

compatibilizá-las, como meio de se chegar a conforto ambiental. 

O Desenvolvimento Regional responde pela formulação, concepção e 

iniciativas gerais de implementação de projetos locais. Bem como por seus 

instrumentos básicos, como os planos regionais estratégicos. Responde também 

pela definição de diretrizes e prioridades e pelo acompanhamento de mecanismos 

de apoio ao desenvolvimento regional, a exemplo disso à avaliação escrita neste 

contexto define como o projeto esta sendo aceito pela comunidade local. Embora, o 

projeto trouxe uma alternativa de tratamento de efluentes para aquela comunidade, 

expandindo a recuperação, e a preservação ambiental e diminuindo as 

enfermidades. 

Nesse contexto é que se observa a falta de interesse de gestores na área da 

saúde pública, especificamente no saneamento básico, no tratamento de efluentes 

sejam eles indústrias, domésticos e ou da agricultura, tendo em vista interesses 

coletivos, sendo estes problemas capazes de transmitir doenças e principalmente 

contaminar o meio ambiente. Mas que é capaz de incentivar ações que visem o uso 

ecologicamente correto da água e do solo, por meio de uma política de saneamento 

básico eficaz. 

A opção pelo tratamento de efluentes domésticos, foi devido ao impacto 

paisagístico e principalmente a contaminação do meio ambiente. Da sucessão de 

fatos que se verifica hoje na sociedade, no que concerne à violação do direito a um 

meio ambiente que proporcione saúde, no sentido de se impedir a emissão de 

poluentes no ar, no solo e na água, por suas fábricas e indústrias, seja pelo homem, 

em sua individualidade, entende-se que ser atuante na sociedade é também 

propiciar meios adequados de se chegar ao fim almejado. 
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E, para que se pudesse visualizar a aplicabilidade prática de todo o aparato 

mencionado no desenvolvimento do trabalho, contou-se com a valiosa colaboração 

do Programa de Saúde da família (PSF) que tem desenvolvido o papel de fiscal, dos 

problemas relacionados à saúde e ao meio social-ambiental. Não só o curso de 

graduação Engenharia Ambiental, mas o curso seqüencial de Agente de 

Desenvolvimento Regional buscou sempre apresentar o desenvolvimento 

sustentável, como possibilidade de uma vivência mais adequada. Este trabalho foi 

desenvolvido no bairro Marciliano Fernandes, localizado na periferia da Cidade de 

Santa Cecília/SC, cuja população apresenta grande carência de políticas que 

melhorem as condições de vida, ressaltando, no referido projeto, ser de fundamental 

importância à estruturação e implantação de saneamento básico no local. 

Este trabalho fez parte de um programa maior, desenvolvido pela Companhia 

de Habitação do Estado de Santa Catarina (COHAB-SC), juntamente com a 

empresa MEP Engenharia.  

A presente pesquisa se compõe em, se procurar analisar aspectos 

econômico, ambiental e social dos meios, através do qual o trabalho pudesse 

contribuir para a melhoria da qualidade de lançamento de seus efluentes naquele 

bairro de acordo com o programa da COHAB/SC. 

Traçou-se um paralelo entre a atual situação em que se encontram as 

famílias do bairro Marciliano Fernandes e suas condições de sobrevivência, tendo 

como parâmetro a história da cidade de Santa Cecília, apresentando dados físicos e 

sociais da população ali residente. Para que esta parte da pesquisa fosse possível, 

utilizou-se como ponto de apoio, uma enquête realizada com a comunidade que 

consta dos apêndices do presente trabalho; por meio da qual, foi possível 

dimensionar a realidade social vivida pela população.  

Exemplo disso é a união entre MEP Engenharia e a COHAB-SC, onde a 

empresa compromissária se comprometeu a construir 11 casas no bairro, por cerca 

oito meses sendo estudada o caso de cada uma e definido o tratamento.  Na prática 

do projeto de desenvolvimento sustentável, e a promoção de campanhas, como a de 

divulgação, não só para a comunidade do bairro citado, como para a população em 

geral, dos resultados do mapeamento e implantação do projeto piloto de tratamento 

de efluentes domésticos, haja vista a construção, nesta cidade, de 28 casas do 

projeto de moradia do município.



%�

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Saneamento Básico   

Segundo Costa (1999) Saneamento básico é o aglomerado de ações 

desenvolvidas pelo setor de saúde, dirigidas à sua defesa e proteção, com a função 

de construir, ou reconstruir a vida na sociedade, tendo como princípio básico a 

qualidade de vida. As atividades de saneamento básico referem-se ao 

aprovisionamento de água potável, ao tratamento de efluentes e à coleta e 

destinação final dos resíduos sólidos. 

De acordo com a Lei Federal 5.318/67, o saneamento básico pode ser 

definido como sendo os serviços destinados ao abastecimento e distribuição de 

água potável e a coleta, transporte e tratamento de esgoto sanitário, que abrangem 

as atividades e respectivas infra-estruturas e instalações operacionais de captação, 

adução e tratamento de água bruta, adução, reserva e distribuição de água tratada.  

O controle sanitário e promoção de saúde pública não foram instituídas por 

pessoas ou por órgãos específicos. Ações muito antigas visavam, desde sua origem, 

o controle de assuntos relacionados com a causa de doenças e a promoção de 

saúde. Desde as mais remotas épocas os homens organizados em sociedade, sob 

os mais diversos modos de produção, vêm tentando exercer controle sobre esta 

questão. (BUARQUE, 1996) 

Habitualmente qualquer atividade de saneamento tem os seguintes 

propósitos: controle e prevenção de doenças, melhoria da qualidade de vida da 

população, melhorar a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica 

(UNIBANCO ECOLOGIA, 2002). 

Saneamento Básico é a solução dos problemas relacionados 
estritamente com o abastecimento de água e disposição dos 
esgotos de uma comunidade. Há quem defenda a inclusão do 
lixo e outros problemas, que terminarão por tornar sem sentido 
o vocábulo “básico” do título do verbete (CARVALHO e 
OLIVEIRA, 2002, p. 18). 

A ausência de serviços apropriados de saneamento básico é causa de muitas 

doenças transmitidas pela água, cuja qualidade é afetada pela disposição 
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inadequada dos resíduos domésticos, agrícolas e/ou industriais produzidos pela 

sociedade. Deve-se apontar também que a ausência de condições adequadas de 

esgotamento sanitário e de disposição de resíduos sólidos impacta negativamente 

sobre o meio ambiente e sobre a saúde – por exemplo: contaminação dos 

mananciais e dos cursos d’água; assoreamento dos rios, contribuindo para 

inundações, e formação de ambientes propícios à proliferação de agentes 

transmissores de doenças (MELLO, 2001).  

O conceito de saneamento pode ser entendido segundo uma visão de 

intervenção sobre o meio físico onde o homem vive, se reproduz e desenvolve suas 

atividades produtivas, como sugere a clássica definição segundo o Manual de 

Saneamento da FUNASA (Ministério da Saúde, 2004). 

Conforme Abreu (2001) com a sustentabilidade busca-se diminuir os impactos 

ambientais e dar impulso na manutenção e preservação do meio ambiente, para que 

as pessoas obtenham melhor qualidade de vida. 

Tabela 1 - Cobertura de Água Potável e Saneamento no Brasil (2006) 

                                                       Urbano                     Rural                  Total                         

Á345 6789:;<

Definição ampla                               96%                         57%                      90%

Conexões                                         91%                        17%                       79% 

Saneamento  

Definição ampla                                83%                        37%                      75%

Sistema de esgoto                            53%                         5%                       45% 

F����= >?@/ABCDGEF�,HHIJ

Segundo Carvalho e Oliveira (2002), o saneamento básico é a parte do 

saneamento do meio1 voltada especificamente para os serviços de: 

• abastecimento de água; 

• disposição de esgotos sanitários; 

• acondicionamento, coleta, transporte e destinação do lixo. 

                                                 
1  Saneamento do Meio: é uma das formas de contribuir para a manutenção do equilíbrio da natureza 
e, portanto, para a própria sobrevivência do ser humano e de todos os recursos e elementos 
indispensáveis à vida humana (CARVALHO e OLIVEIRA, 2002, p. 13). 
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Trata-se de serviços de fundamental importância para a comunidade, tendo 

em vista os seguintes dados: 

• cada pessoa produz, em média, 1 quilograma do resíduo doméstico por 

dia; 

• diariamente cada pessoa utiliza, em média, 150 a 200 litros de água em 

alimentação e higiene (esses valores referem-se à cerca de 50% da população que 

tem acesso aos serviços de abastecimento de água); 

• cada pessoa produz em termos de esgotos (dejetos, águas servidas, como 

detergentes e outros poluentes) o equivalente a seu consumo diário de água. 

O objetivo do saneamento básico é controlar os fatores que afetam o 

ambiente físico, trazem prejuízos à saúde e reduzem a marcha de desenvolvimento 

da comunidade. Para tanto deve: 

• garantir o abastecimento de água potável suficiente e adequada ao 

consumo; 

• prover a drenagem e a disposição de águas residuais: 

• esgoto sanitário; 

• resíduos líquidos industriais; 

• águas pluviais;  

• promover acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e/ ou destino 

do resíduo e limpeza urbana; 

• combater a poluição das águas, do ar e do solo; 

• controlar a qualidade dos alimentos; 

• garantir o saneamento de locais de trabalho, escolas, hospitais, 

habitações, clubes, restaurantes; 

• sanear os meios de transporte; 

• cuidar do saneamento e do planejamento territoriais; 

• garantir saneamento nas situações de emergência: enchentes, terremotos; 

• controlar vetores (roedores e artrópodes) causadores de zoonose; 

• controlar a poluição sonora. 

O Ministério das Cidades em 2004, revelou que houve na ultima década altos 

índices de internações hospitalares cerca de 700 mil na ultima década, cerca de 46 

mil pessoas morreram de doenças infecciosas e parasitárias, o equivalente a 3.833 
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pessoas por mês, 126 por dia, causadas por doenças relacionadas à falta ou 

inadequação de saneamento.  

2.2 Efluente Doméstico
     

 Segundo Carvalho e Oliveira (2002) os efluentes são constituídos por 

excretas humanas (fezes e urina), por águas servidas, procedentes do uso 

doméstico, comercial, industrial, e por águas pluviais. São fontes de produção de 

esgotos as habitações, as indústrias, os estabelecimentos comerciais, as diversas 

instituições sociais.  

O esgoto é constituído de fezes e urina em mistura com águas 

servidas, oriundas das abluções corporais e da lavagem de 

pisos, roupas, utensílios de cozinha etc.; sem incluir as águas 

pluviais (DACACH, 2000, p. 85). 

Apenas 48% da população brasileira possuem acesso à rede de coleta de 

esgoto, ou 89 milhões de pessoas atendidas e há ainda 97 milhões sem acesso a 

esse serviço, levando em consideração a população em 2004, de 186 milhões de 

habitantes no Brasil (SNIS 2005). 

O efluente doméstico se diferencia do industrial, animal e hospitalar. No 

esgoto doméstico há uma menor demanda de oxigênio para degradar a matéria 

orgânica do que no industrial, hospitalar e animal, mas, todos os tipos de esgoto 

necessitam de tratamento adequado, evitando assim a poluição e a contaminação 

do ambiente (PANCERI, 2001). 

De acordo com relatório do IBGE em 2005 o assunto tratamento de efluente 

doméstico é um problema existente em todo o país, cerca de 47% das cidades não 

possuem rede coletora de esgotos.  
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Tabela 2 - Doenças devido à Precariedade Sanitária nos Países em 
desenvolvimento 

Fonte: PASSETO, Wilson, Revista Esgoto é Vida,(2001.) 

De acordo com CRESPO (1997) a vazão ou descarga de efluentes, expressa 

uma relação entre atividades desenvolvidas, habito de higiene, atividades industriais 

e nível sócio-econômico e cultural. Esta obviamente condicionada com o 

Grupo de doenças Forma de 
transmissão 

Principais doenças Formas de 
prevenção 

KLMN NOPQR
(não bacterianas) 

Contato de pessoas 
para pessoas, quando 
não se tem higiene 
pessoal e doméstica 
adequada. 

Poliomielite 
Hepatite tipo A 
Giardíase 
Desinteria amebiana 
Diarréia por vírus 

Melhorar as moradias e 
as instalações 
sanitárias 
Implantar sistema de 
abastecimento de água
Promover educação 
sanitária 

KLMN NOPQR
(bacterianas) 

Contato de pessoas 
para pessoas, ingestão 
e contato com 
alimentos 
contaminados com 
fontes de água 
contaminada pelas 
fezes 

Febre tifóide 
Febre paratifoide 
Diarréias e desinterias 
bacterianas como a 
cólera 

Implantar sistema 
adequado de 
disposição de esgoto 
Melhorar as moradias e 
as instalações 
sanitárias 
Implantar sistema de 
abastecimento de água
Promover educação 
sanitária 

SLTVQWXNR
Transmitidos pelo 
solo 

Ingestão de alimentos 
contaminados e 
contato da pele com o 
solo 

Ascaridíase (lombriga) 
Tricuríase 
Ancilostomíase 
(amarelão) 

Construir e manter 
limpas as instalações 
sanitárias 
Tratar os esgotos antes 
da disposição no solo 
Evitar contato direto da 
pele com o solo (usar 
calçados) 

YZWQPR [RNTQX\OQPR] WP
carne de boi e de 
porco 

Ingestão de carnes mal 
cozidas de animais 
infectados 

Teníase 
Cisticercose 

Construir e manter 
limpas as instalações 
sanitárias 
Tratar os esgotos antes 
da disposição no solo 
Inspecionar a carne e 
ter cuidados na sua 
preparação 

SLTVQWXNR
Associados a água 

Contato da pele com 
água contaminada 

Esquistossomose Construir e manter 
limpas as instalações 
sanitárias 
Tratar os esgotos antes 
da disposição no solo 
Controlar caramujos 
Evitar contato com 
água contaminada 

^WRLXNR _LXNOLR
relacionados com as 
fezes 

Procriação de insetos 
em locais 
contaminados pelas 
fezes 

Filaríase (elefantíase) Combater os insetos 
transmissores 
Eliminar condições que 
possam favorecer 
criadouros 
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desperdício, disponibilidade de água e as perdas por vazamentos. Bem como se 

observa o comportamento da variação desta produção por diversas atividades e 

usuários; apresentados na tabela 3. 

Tabela 3 - Produção de efluente por atividade e usuário 
Atividade/usuário                        Unidade                            Efluente (L/d)
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Residência (popular ou rural) 

Apartamento  

Escola (internato) 

Escola (externato) 

Hotel (sem cozinha e lavanderia) 

Hospital  

Alojamentos (provisório) 

Fabrica (em geral) 

Escritório e edifício público 

Restaurante ou similar 

Cinema, teatro e templo. 

pessoa 

pessoa 

pessoa 

pessoa 

pessoa 

pessoa 

leito 

pessoa 

pessoa 

pessoa 

refeição 

lugar 

150 

120 

200 

150 

50 

120 

250 

80 

70 

50 

25 

2 
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Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, apurou que apenas 12% dos 

municípios do estado têm redes de coleta e sistemas de tratamento de esgoto. Esse 

índice está bem abaixo da média nacional, que aponta que 44% dos municípios 

brasileiros contam com saneamento básico. Dos 293 municípios do estado, apenas 

22 são contemplados com serviços eficientes de esgoto. Os demais carecem desse 

atendimento e os esgotos são jogados diretamente na rede pluvial, causando 

inundações e ameaçando a saúde pública (CORREA, 2007). 
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Tabela 4 – População residente Santa Catarina-2000 

Estado                    Total 
População

População               
Urbana 

População                      
Rural 

Taxa 
Urbanização 

jPWXP kPXPOQWP lmnlomnop 4.217.931 1.138.429           78.746
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O trabalho de dispor saneamento básico às populações é um 

empreendimento essencial e de longo prazo, e parece evidente que as autoridades 

de saúde sozinhas não podem executar toda essa campanha. O controle de 

qualidade é tradicionalmente de responsabilidade do Ministério da Saúde. 

Entretanto, outras autoridades, como o Secretaria de saúde e obras, engenharia e 

urbanismo, se fazem presentes neste trabalho, como patrocinador da justiça social 

ou simplesmente como fiscal da lei. (OMS/UNICEF 2006) 

2.3 Soluções sanitárias para o sistema estático 

        

2.3.1 Privada com fossa seca ou higiênica 

A fossa seca incide basicamente em um buraco no solo com forma cilíndrica 

(diâmetro 0,80 m) ou de seção quadrada (lado 0,80 m) no qual, as fezes e o material 

de asseio (papel, etc.) são depositados. Na boca da fossa deve ser construída uma 

base suporte para a sustentação do piso da privada no qual existe um orifício para a 

passagem do material fecal e outros. Sobre o piso da privada é construída uma 

casinha provida de porta para abrigar o usuário.  Os materiais envolvidos na 

construção da privada com fossa seca, particularmente da base e do piso, 

dependem da estabilidade do terreno circunvizinho, da disponibilidade e das posses 

do proprietário, podendo ser constituídos de concreto e madeira. (FSESP 2000). 

As fossas secas também são conhecidas popularmente como 

“patentes”, são muito usadas no interior brasileiro e na maioria 

das vezes em casas humildes, onde não há sistema de 

esgotos nem água encanada, são escavações, cujas paredes 

são revestidas de tábuas não aparelhadas com o fundo em 



  

terreno natural e cobertas na altura do piso por uma laje onde é 

instalado um vaso sanitário (CARVALHO e OLIVEIRA, 2002, p. 

25). 

O volume da fossa deve ser de pelo menos 0,06 m3 (60 litros)/pessoa por 

cada ano de uso da privada, mais uma folga superior na altura de  50 cm.  

Uma característica fundamental da fossa seca (e daí vem o seu nome) é que 

ela não deve receber água de descargas, de banhos, de lavagem, de enxurrada ou 

mesmo água do solo quando o nível da água subterrânea for muito alto. Seus 

principais problemas durante o seu uso são a geração de odor e a proliferação de 

insetos, particularmente a mosca.  Em ambos os casos a não admissão de água na 

fossa contribui para a diminuição, mas não para a extinção do problema (FSESP 

2000). 

2.3.2 Privada com fossa tubular 

A fossa tubular implica o emprego de equipamento (trado) para a abertura 
do buraco de seção circular, o que restringe o seu uso, a não ser em casos 
de instalação em massa, a cargo das prefeituras ou de instituições de 
saúde. É uma variante da fossa seca (DACACH, 2000, p.93). 

2.3.3 Privada com fossa  estanque 

  

Consta de um tanque destinado a receber os dejetos, diretamente, sem 

descarga de água, em condições idênticas a privada de fossa seca. 

 Indicação, esta solução é adotada geralmente em: 

• zonas de lençol muito superficial; 

• zonas rochosas ou terrenos muito duros; 

• terrenos facilmente desmoronáveis; 

• lotes de pequenas proporções, onde há perigo de poluição de poços de 

suprimento de água. 

O dimensionamento tanque da fossa estanque deverá ter capacidade para 

armazenar até 1.000 litros de excretas.  O tanque deve ser construído de concreto 

ou alvenaria, e totalmente impermeabilizado e sua manutenção é para uma família 

de cinco pessoas, um tanque de 1.000 litros ficará cheio após o período de um ano. 



 

Nessa ocasião o tanque será esvaziado por uma tampa atrás da casinha e o 

material retirado será imediatamente enterrado, não se prestando para adubo. 

Vantagens  

• baixo custo; 

• fácil construção; 

• simples operação e manutenção; 

• não consome água; 

• mínimo risco à saúde; 

• não polui o solo; 

• a solução poderá ser definitiva. 

Desvantagens  

• imprópria para áreas de alta densidade (BARROS� 1995).

wP xNRRP LRXPWyzLu RLz {L|}RQXNu |NO RLO QWXLOWPVLWte 
impermeabilizado, enche-se mais rapidamente que os buracos 
de igual capacidade das fossas secas e tubulares, nos quais as 
excretas infiltram-se parcialmente no terreno. O esvaziamento 
do referido depósito, para continuar sendo utilizado, é outro 
inconveniente da privada estanque. Todavia, seu uso se 
justifica para evitar a poluição do lençol freático situado à 
pequena profundidade e que esteja sendo utilizado para 
abastecimento de água. A fossa estanque também tem lugar 
quando o terreno é rochoso, de escavação cara e difícil, sendo 
então instalada acima do nível do terreno (DACACH, 2000, p. 
93). 

2.3.4 Privada com fossa de fermentação 

           Consta essencialmente de duas câmaras (tanques) contíguas e 

independentes destinadas a receber os dejetos, para facilitar a compreensão do seu 

funcionamento, chamam-se de I e II as duas câmaras:

• isolar a câmara II, vedando a respectiva tampa no interior da casinha; 

• usar a câmara I, até esgotar a sua capacidade. Para uma família de seis 

pessoas, a câmara ficará cheia em um ano, aproximadamente; 

• isolar a câmara I, vedando a respectiva tampa. O material acumulado sofrerá 

fermentação natural; 

• usar a câmara II, até esgotar a sua capacidade. Durante o período de uso, o 

material da câmara I terá sido mineralizado; 



 �

• retirar o material da câmara I, removendo as respectivas tampas externas 

recolocando às após. Por ocasião da limpeza, é necessário deixar pequena porção 

de material já fermentado, a fim de auxiliar o reinício da fermentação; 

isolar a câmara II e usar a câmara I, como anteriormente. 

 De acordo com o tipo de solo, as privadas de fermentação poderão ter 

tanques enterrados, semi-enterrados, ou totalmente construídos na superfície do 

terreno. A casinha é construída sobre este apêndice de tal forma que o corpo 

principal das câmaras fique atrás da parede dos fundos. 

Vantagens  

Pode ser adotada em todas as situações idênticas àquelas em que se aplica a 

fossa seca; 

• pode ser aplicada em locais de lençol de água mais próximo da superfície, 

porque a profundidade das câmaras é de apenas 1,00m. Em casos mais 

difíceis, a privada poderá ser elevada do solo; 

• também pode ser aplicada em terrenos rochosos em que a escavação poderá 

ser mais rasa, ficando as câmaras semi-enterradas; 

• tem duração maior que a fossa seca. A solução é praticamente definitiva; 

• encarecimento é relativamente pequeno em relação à fossa executada em 

terrenos de idênticas condições; apenas o custo da casinha será um pouco 

maior; 

• volume de terra a ser escavado é o mesmo; 

• em igualdade de condições de terreno, a quantidade de material usado no 

revestimento e o trabalho requerido são o mesmo. 

Desvantagens  

• imprópria para áreas de alta densidade populacional; 

• requer solução para outras águas servidas (BARROS� 1995).

2~�~� ���:5�5 �4����5

A privada química é de uso limitado, por implicar compra de um 
depósito metálico de fabricação especial, além de sua 
operação não ser tão simples, pois pressupõe a agitação da 
excretas na solução de soda cáustica, por meio de uma haste 
apropriada, após as evacuações. Como é pequena a produção 
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de mau cheiro, quando bem operada, pode ser utilizada no 
interior da habitação (DACACH, 2000, p. 94). 

É constituída de um tanque cilíndrico, de aço inoxidável, contendo solução de 

soda cáustica (NaOH), destinado a receber os dejetos procedentes de uma bacia 

sanitária comum. Esse tanque é removível. Devido ao seu custo elevado, só é 

aplicável em circunstâncias especiais: acampamentos, colônias de férias, ônibus, 

aviões, entre outros. A soda cáustica no interior do cilindro liquefaz o material sólido 

e destrói as bactérias, os ovos de helmintos e outros microorganismos. A dosagem 

recomendada é de 10 kg de soda cáustica para 50 litros de água. Periodicamente, o 

tanque é esvaziado e reabastecido com nova porção de solução química (FNS, 

1996). 

2.3.6 Privada com receptáculo móvel 

As privadas de receptáculos móveis consistem, em termos gerais, em uma 

vasilha metálica, colocada sob um assento, para receber dejetos. Estes recipientes 

são retirados ou esvaziados temporariamente. De uma forma geral, esse sistema é 

utilizado quando o lençol freático está muito próximo à superfície; pode-se afirmar 

que esta solução não é aconselhável para o problema do destino das excretas. Esse 

sistema é utilizado em algumas prisões e também em minas subterrâneas. Alguns 

países utilizam o sistema público de coleta de vasilhames, substituindo 

periodicamente os vasilhames cheios por outros vazios e limpos. Esta solução exige 

cuidados quanto ao destino dos dejetos e à manipulação dos receptáculos 

(PHILIPPI, 1988). 

A privada com receptáculo móvel, é a que merece maiores 
restrições, pela série de inconvenientes que apresenta o uso 
de baldes na coleta das excretas, inclusive seu freqüente 
esvaziamento. Dificilmente consegue-se evitar o mau cheiro na 
privada e a presença de moscas e outros pequenos animais ao 
longo do percurso dos baldes que vão ser esvaziados, por 
deixarem cair detritos no chão (DACACH, 2000, p.94). 
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2.3.7 Fossa arbórea 

Para ter uma boa transformação da excreta para húmus é importante colocar 

terra seca, cinza e folhas na fossa. Esta mistura se transforma rapidamente em 

composto na fossa. Cada vez que uma pessoa usa a latrina para defecar tem que 

lançar esta mistura de cinza e solo em cima, a latrina deve ter um recipiente com 

esta mistura. Cada mês coloca-se um grande saco cheio de folhas secas. É 

importante manter a latrina limpa para evitar doenças. Usa-se a latrina até que a 

fossa esteja quase cheia, quando a latrina está cheia esta na hora de movê-la para 

um outro lugar. Remove-se ou desmantela-se a casa. Transfere a laje e a viga 

circular de concreto. Se for uma viga feita de tijolos, desmantela-se e reutiliza-se no 

novo lugar. É coberto o conteúdo da fossa com folhas e uma camada grossa de pelo 

menos 20 cm de terra (MORGAN, 2003). 

2.3.8 Fossa séptica 

A fossa séptica é uma caixa de passagem do esgoto doméstico 
que, após nela deixar a maior parte das matérias em 
suspensão vai, conforme a NB-41/81, infiltrar-se no terreno ou 
descarregar num curso d’água, neste caso após sofrer filtração 
no terreno ou num leito de areia ou passar por um leito de 
pedras adredemente preparado (DACACH, 2000, p.122).

A instalação de uma fossa séptica segundo Carvalho e Oliveira (2002), 

consiste em uma caixa de gordura, uma caixa de inspeção, uma fossa séptica e um 

sumidouro. 

As fossas sépticas podem ser de dois tipos: 

• Fossas sépticas pré-moldadas: 

Possuem formato cilíndrico que pode ser encontrada no mercado de dois tipos: 

inteiriças, constituídas de uma única peça; e de anéis, com encaixes macho e fêmea 

para sobreposição. 

• Fossas sépticas feitas no local: 

Possuem formato retangular, as paredes da fossa são feitas com blocos de concreto 

(PANCERI, 2001). 
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De acordo com Jordão e Pessoa (1995), o funcionamento das fossas sépticas 

pode ser explicado nas seguintes fases do desenvolvimento do processo: 

• Retenção do esgoto 

O esgoto é retido na fossa por um período racionalmente estabelecido, que 

pode variar de 24 a 12 horas, dependendo das condições afluentes; 

• Decantação do esgoto 

Simultaneamente à fase anterior, processa-se uma sedimentação de 60 a 

70% dos sólidos em suspensão contidos nos esgotos, formando-se uma substância 

semilíquida denominada lodo. Parte dos sólidos não sedimentáveis, formados por 

óleos, graxas, gorduras e outros materiais misturados com gases, emerge e é retida 

na superfície livre do líquido, o interior da fossa séptica, os quais são comumente 

denominados de escuma. 

A fossa séptica é projetada de modo a receber todos os despejos domésticos 

(de cozinha, lavanderias domiciliares, lavatórios, vãos sanitários, bidês, banheiros, 

chuveiros, mictórios, ralos de piso de compartimentos interiores), ou qualquer outro 

despejo, cujas características se assemelham às de esgoto doméstico. Em alguns 

locais é obrigatória a intercalação de um dispositivo de retenção de gordura (caixa 

de gordura) na canalização que conduz os despejos das cozinhas para a fossa 

séptica (JORDÃO e PESSOA, 1995). 

É importante lembrar que a fossa séptica não purifica os esgotos, apenas 

reduz a sua carga orgânica a um grau de tratamento aceitável em determinadas 

condições. Assim, os sólidos não retidos são arrastados com o efluente, juntamente 

como produto solúvel da decomposição do lodo. O efluente é escuro e com odor 

característico, causado pela presença de gás sulfídrico e outros gases produtores de 

odores. As bactérias estão presentes em grande quantidade (JORDÃO e PESSOA, 

1995). 

 O sistema individual compreende o uso de fossas para a disposição final de o 

esgoto domiciliar, usado em áreas urbanas não atendidas por rede pública de 

esgotos, geralmente locais onde se concentra a população de nível de renda mais 

baixo (CARVALHO e OLIVEIRA, 2002). 

O uso das valas de infiltração pode ser recomendado quando se dispuser de 

áreas de dimensões suficientemente grandes e solo com permeabilidade favorável à 

percolação do efluente líquido. Consiste na escavação de uma ou mais valas, nas 
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quais são colocados tubos de dreno com brita, ou bambu, preparado para trabalhar 

com dreno retirando o miolo, que permite, ao longo do seu comprimento, escoar 

para dentro do solo os efluentes provenientes da fossa séptica. 

O efluente da fossa séptica é conduzido para uma caixa distribuidora e daí 

distribuído equitativamente por caixas de inspeção, tantas quantas são as valas 

utilizadas, através de tubulações. Das caixas de inspeção partem tubulações de 

tubos tipo drenagem, com extensão máxima de 30 m, termina a jusante numa caixa 

de inspeção, como ocorre a montante. O afastamento mínimo é de 1 m entre as 

paredes de duas valas vizinhas, para que nenhum ponto do terreno possa ser 

atingido simultaneamente pelo líquido oriundo dessas valas (DACACH, 2000). 

O sistema de valas de infiltração consiste em um conjunto de 
canalizações, assentado a uma profundidade racionalmente 
fixada, em um solo cujas características permitam a absorção 
do esgoto efluente da fossa séptica conectada ao sistema. A 
percolação do líquido através do solo permitirá a mineralização 
dos esgotos, antes que o mesmo se transforme em fonte de 
contaminação das águas subterrâneas e de superfície que se 
deseja proteger (JORDÃO e PESSOA, 1995, p.283) 

Fossa escavada no solo destinado à fossa seca, podendo ter diâmetro maior; 

tem a função de recolher efluente do tanque séptico e águas servidas dos 

domicílios. È um sistema de pós-tratamento.  O seu tempo de utilização é bastante 

reduzido, quando é utilizado para receber diretamente as águas residuárias, pois 

suas paredes se colmatam facilmente. Valores práticos recomendam uma 

capacidade de cerca de 3.500 litros para uma família de 5 pessoas, quando se 

destina a receber o material do banheiro. 

Visando evitar ou diminuir sensivelmente a colmatação das paredes da fossa, 

nos casos de águas servidas de cozinha, bares, postos de serviço, restaurantes, 

etc., que vão ter a fossa absorvente, utilizam-se as chamadas caixas de gordura, 

construídas especialmente para reter gorduras (PHILIPPI, 1988). 

Sumidouros, também conhecidos por fossas absorventes, são 
escavações feitas no terreno através de cujas paredes o 
efluente da fossa séptica se infiltra. Funcionam, portanto, de 
maneira totalmente oposta aos poços de água (DACACH, 
2000, p.143). 

A alternativa de tratamento do efluente da fossa séptica por meio de filtro 

anaeróbico de fluxo ascendente deve ser devidamente considerada nos casos em 
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que é reduzida a capacidade de absorção do solo e escassa a área disponível de 

terreno. É um sistema de pós-tratamento. 

É constituído de uma camada de brita grossa (granítica), através da qual o 

efluente da fossa séptica se escoa no sentido ascendente. A camada de brita fica 

contida em um tanque de forma cilíndrica ou prismática de seção quadrada, com 

fundo falso perfurado. Durante o funcionamento do filtro, as bactérias anaeróbicas 

são retidas no material filtrante, onde se desenvolvem ao invés de saírem com a 

massa líquida. Experiências realizadas mostraram que os filtros anaeróbios de fluxo 

ascendentes são capazes de remover do efluente da fossa séptica de 65 a 75% da 

demanda bioquímica de oxigênio, cerca de 64% de sólidos em suspensão, e de 55 a 

68% da demanda química de oxigênio. Se considerada a ação conjunta da fossa 

séptica e do filtro anaeróbio, são removidos do esgoto bruto de 65 a 82% de 

demanda química de oxigênio, de 89 a 98% dos sólidos em suspensão, de 88 a 97% 

de sólidos em suspensão voláteis e de 60 a 73% de coliformes fecais (DACACH, 

2000). 

2.4 Soluções não sanitárias  

A fossa negra, por definição, é uma escavação que recebem excretas ou 

esgoto, desprovida de revestimento interno impermeabilizante, cujo fundo atinge ou 

fica a menos de 1,5m acima do lençol freático, em condições de poluir a água 

utilizada para consumo doméstico, oriunda de poços artesanais. Portanto, é uma 

solução condenável para o destino das excretas (Dacach, 1984). 

É um tipo de fossa condenado do ponto de vista sanitário. 
Trata-se de uma escavação profunda, cujo fundo atinge ou fica 
a menos de 1,5 m acima do lençol freático, podendo levar a 
contaminação das águas subterrâneas. Recebe dejetos 
humanos (material fecal) além de outras águas residuárias por 
meio de uma canalização sanitária (vaso sanitário, lavatório, 
pia) (CARVALHO e OLIVEIRA, 2002, p. 64). 

A privada sem fossa é outra solução não sanitária, que é construída uma 

casinha a uma pequena altura do solo, não havendo fossa. As excretas são 

lançadas diretamente no solo, ficando expostos ao acesso de animais. É uma 

solução condenável (PHILIPPI, 1988). 
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2.5 PERCEPÇÃO AMBIENTAL  

O homem está constantemente agindo sobre o meio a fim de sanar suas 

necessidades e desejos. Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente 

frente às ações sobre o meio. As respostas ou manifestações são, portanto 

resultado das percepções. Embora nem todas as manifestações psicológicas sejam 

evidentes, são constantes, e afetam nossa conduta, na maioria das vezes, 

inconscientemente. Assim, o estudo da percepção ambiental compreende melhor as 

inter-relações entre o homem e o ambiente e suas condutas. Saber como os 

indivíduos percebem o ambiente em que vivem, suas fontes de satisfação e 

insatisfação é de fundamental importância, pois só assim, conhecendo a cada um, 

será possível a realização de um trabalho com bases locais, partindo da realidade do 

público alvo (FERRARA 1996). 

  As cidades são capazes de serem consideradas como ecossistemas por 

estarem sujeitas aos mesmos processos que operam em sistemas naturais (Dias, 

1994).  

Ainda citando Dias (1994) acrescenta que a estabilidade dos sistemas 

naturais aumenta com o crescimento de sua complexidade. Em contrapartida, os 

sistemas urbanos possuem dinâmica oposta, isto é, quanto mais complexo, mais 

dependente de tecnologia e menos resistente a perturbações externas é o preço de 

morar em uma cidade, pois o homem vive em constante ansiedade. As pessoas 

ficam expostas às moléstias biológicas e psicológicas. 
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3 MATERIAIS E METODOS  

As habitações foram atendidas pelo Programa da COHAB-SC, em parceria 

com MEP Engenharia, que visa à construção de casas populares em toda a cidade 

de Santa Cecília e principalmente no bairro Marciliano Fernandes cerca de 11 (onze) 

casas no bairro para melhorar aprimorar a infra-estrutura, o meio social - ambiental 

com âmbito de recuperar e conservar os recursos naturais. Quais essas famílias 

teriam 25 anos para pagar sua moradia.  

Para a realização deste trabalho, foram realizadas pesquisas e visitas a 

campo, onde foram inspecionadas onze residências, e avaliou as condições de 

saneamento e a elaboração do projeto no bairro. 

Na área ambiental tem-se a realização do tratamento de efluentes onde os 

mesmos fluem sem qualquer tratamento no bairro que foi o tema analisado nas 

residências, por este trabalho. 

A escolha das famílias para realização do projeto foi buscar em regiões 

distintas do bairro servindo como exemplo para os vizinhos.  

Assim sendo, para atingir as atividades propostas foram utilizados materiais 

didáticos como livros, revistas, internet, computador e máquina fotográfica.  



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O bairro Marciliano Fernandes, situado numa das regiões periféricas da 

cidade de Santa Cecília SC tem, segundo o SIAB (Sistema de Informações de 

Atenção Básica) feito pelo Programa de Saúde Familiar (PSF) em 2007, por volta de 

2,322 habitantes; entre homens, mulheres e crianças; distribuídos em 672 

residências com uma composição familiar média de cinco pessoas onde 56 não 

possuem banheiros. 

A área do referido bairro é de 2 Km²; contando com uma densidade 

demográfica de 0.86 hab/m². 

Tabela 5 – Residências atendidas pelo projeto e visitadas no bairro Marciliano 

Fernandes 

Identificação Localização Localização no mapa 

`���ab���� H.
R. Miguel Goetten 
Sobrinho 

Ponto 01 

`���ab���� H, `- ��������� G����� 0���� ����� H,

`���ab���� Hi `- ������� g���� a� /���� ����� Hi

`���ab���� H� `- ga�� /������ F���� ����� H�

`���ab���� H� `- ������� ����� @����� ����� H�

`���ab���� HI `- ������� g���� a� /���� ����� HI

`���ab���� He
R. Miguel Goetten 
Sobrinho 

Ponto 07 

`���ab���� H�
R. Miguel Goetten 
Sobrinho 

Ponto 08 

`���ab���� Hf `- ������� g���� a� /���� ����� Hf

`���ab���� .H g�- C������� ����� .H

`���ab���� .. R. Projetada       Ponto 11 

F����= ��a���� ,HH�





Na figura 01 localiza os pontos onde foram construídas as residências com o 

respectivo tratamento de efluente doméstico, e o local das visitadas durante o 

projeto. 

F����� . d 0����� @��������� F�����a�� ��� �� ����aências inspecionadas 
Fonte: Unidade de Engenharia da Prefeitura de Santa Cecília 

Em 40% do bairro Marciliano Fernandes o ganho médio não ultrapassa um 

salário mínimo. O baixo grau de escolaridade revela outra grande deficiência da 

população, em sua maioria oriunda do campo e outras cidades, que, em busca de 

melhoria das condições de vida, seduzida por doações de lotes e alimentos se 

aglomeram nessa região. 

Os problemas com doenças advindas da falta de saneamento básico são 

comuns em mais da metade da população. Segundo a enquête feita, pode se 

concluir que a maior deficiência resulta da ausência quase que completa de 

métodos, muitas vezes simples de higiene e melhor aproveitamento do espaço em 

que vivem. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cecília, no ano de 2007, realizou 

uma pesquisa relacionada ao número de internações devido a doenças derivadas da 

falta de saneamento básico no município e quase 70% das internações em hospitais 
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derivam dos vetores provenientes da falta de saneamento, como pode ser 

visualizado na figura 2. 
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Figura 2 - Número de internações em 2007 no município de Santa Cecília 

Fonte: Sec. Mun. de Saúde de Santa Cecília 2007. 

Como ponto de partida para os trabalhos foi verificado a origem da água 

utilizada por algumas famílias do bairro, e percebe-se que 668 famílias utilizam à 

água da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) e uma parcela 

cerca de 4 famílias utilizam de água de poço, e sem que haja um modo saudável de 

consumi-la, pois, como visto a água  não é filtrada, nem fervida, aumentando, assim, 

o comprometimento da saúde da comunidade.  

O número de residências com rede de coleta de esgoto são 284 e que não 

possuem rede de esgoto são 367. A coleta publica de resíduo faz a coleta em 642 

residências e em 09 queimam atrás de casa. 

Possuindo um número alarmante de pessoas que mantém algum contato 

com o córrego ali próximo em media 300 pessoas. (SIAB, 2007) 
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A população reside em precárias condições, sem infra-estrutura, com 

ausência de rede de esgoto e iluminação. 

 Visando estratégias de controle da poluição da água, é fundamental que se 

considere todo o bairro, a fim de se obter uma maior eficiência na realização dessas 

atividades. Dentre as principais técnicas encontradas podemos citar a implantação 

do sistema de coleta e tratamento de efluentes sanitários individuais. 

A grande concentração populacional fez do efluente doméstico um dos 

grandes problemas do bairro. A destinação desses resíduos, produzidos tanto pela 

população ali residente, quanto por indústrias, terá de ser repensada e reestruturada 

na intenção de ver modificadas os conceitos e hábitos do povo.  

O loteamento é constituído de casas de madeira e alvenaria inacabadas, de 

materiais reaproveitados, e quase todas sem caixa d’água. A proximidade com o 

riacho tem provocado a presença significativa de animais nocivos à saúde, como 

ratos, e baratas o que dificulta a viabilização dos resultados que se espera obter.  

As pessoas que moram no bairro estão cercadas de moscas e mosquitos, 

devido o mau cheiro do efluente escorrendo a céu aberto.   Por não ser atendido o 

bairro por rede pública de coleta e tratamento, o sistema composto por caixa de 

gordura, fossa séptica, caixa de inspeção, filtro anaeróbico e sumidouro, é uma 

alternativa razoável para a redução da poluição do solo, do lençol freático, dos 

córregos e rios. Por ter uma remoção significativa da matéria orgânica 

biodegradável, a matéria orgânica remanescente, não sedimentada no tanque 

séptico, aflui, em fluxo ascendente ou descendente ao filtro biológico anaeróbio. 

Similarmente ao filtro biológico aeróbio, os esgotos entram em contato com a 

biomassa aderida ao meio suporte (brita ou meio plástico), sendo a parcela solúvel 

da matéria orgânica decomposta anaerobicamente. O lodo que é gerado é recolhido 

por um caminhão auto-fossa que o transporta até uma central de tratamento de 

esgotos. É recomendável que, quando da limpeza do tanque, fique em seu interior 

cerca de 5% do lodo, por questões de manutenção do sistema de coleta.  Trata-se 

de uma alternativa acessível do ponto de vista financeiro. De um modo geral em um 

sistema de tratamento de esgotos, os custos de implantação e de operação são 

diretamente proporcionais ao volume de esgoto a ser tratado.  
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Além disso, como regra geral, quanto mais concentrado é o esgoto, mais fácil 

é seu processo de depuração. Sendo assim no planejamento do sistema, é de 

fundamental importância à redução de seu volume através da adoção de 

equipamentos sanitários que demandem menos água para funcionar (como torneiras 

com menos vazão e mesmo poder de lavagem, vasos sanitários com volume menor 

de água necessária) e da mudança de hábitos de cada um.  Reduzir o consumo é o 

primeiro passo para a sustentabilidade.  

Existem outros processos mais eficientes, compactos e econômicos, 

tecnicamente mais complexos como: reator biológico que através de uma membrana 

filtrante provém reuso direto do efluente; sistema incorporando aproveitamento de 

biogás, sistema de desinfecção por ultravioleta compacto, entre outros. Mas não é a 

maneira economicamente correta para uma população carente. 

Os componentes do sistema que são encontrados prontos para a instalação, 

no mercado. São os chamados pré-fabricados.  

É importantíssimo, porém, que seja executada uma saída de ligação (espera) 

com a rede pública que necessariamente deverá ser implantada pela municipalidade 

ou pela própria comunidade organizada. É aconselhável inclusive, que se avalie a 

possibilidade de implantação de um sistema coletivo, para um grupo de casas ou 

para o bairro.  

O dimensionamento do sistema envolve diversas variáveis num cálculo um 

pouco complexo. Todas s informações necessárias constam nas normas NBR 7229 

e NBR 13969 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

Casa de médio padrão com 6 pessoas: Caixa de gordura: capacidade de 200 

litros Fossa séptica: 1.700 litros com limpeza a cada 2 anos Filtro anaeróbico: 

mesmas medidas da fossa Sumidouro: depende da capacidade de absorção do 

solo. Quanto menos absorvente o solo, maior o sumidouro.  

Uma das razões da implantação de tratamento de esgoto individual é inibir o 

excesso de material orgânico caia em lugares impróprios e ou que desça até rios e 

nascentes. O bairro esta localizado na zona sudeste da cidade e possui uma 
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topografia acidentada fazendo que o efluente centralize-se no córrego Santa Cecília, 

e onde o mesmo corta o bairro ao meio e serve como corpo receptor de todo o 

esgoto gerado em seus arredores e sem qualquer tipo de tratamento deságua no 

Rio da Taipa, onde a CASAN faz a captação e distribuição de água para a cidade. 

A avaliação dos resultados foi obtida através da pesquisa de campo, é 

demonstrada através de fotos tiradas nos locais, comparando como era a descarga 

dos efluentes sem nenhum tipo de tratamento dos efluentes, com o tratamento 

construído, com fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro também por meio de 

gráficos referente às respostas obtidas através do questionário aplicado. 

Antes da implantação do tratamento o efluente de toda a residência era 

arremessado de forma inadequada, diretamente em contato com o solo, contribuindo 

com a poluição do solo e da água. O método de tratamento constitui-se de paredes 

de alvenaria ou pré-moldados, processo de destinação dos resíduos sanitários 

através de fossa séptica e filtro anaeróbio, juntamente com o sumidouro que atende 

as normas técnicas brasileiras e minimizam os impactos negativos ambientais, onde 

este diminuindo assim as doenças causadas por águas poluídas ou mesmo pelo 

contato direto com as excretas antes liberadas nas águas ou no solo. 

Os tratamentos de efluentes foram construídos através do programa COHAB-

SC, com recursos destinados para a área sócio-ambiental e melhoria de habitação, 

lembrando que a opinião dos moradores foi levada em conta, para essa nova 

construção. No bairro 11 famílias foram contempladas com o recurso, obedecendo à 

ordem de uma lista, realizada com os moradores de cada bairro.  

Serão apresentados os resultados nas residências do bairro Marciliano 

Fernandes, comparando as condições existentes anteriormente, com as novas 

instalações. 

Na primeira residência visitada, na Rua Vicente Alves da Silva do bairro 

Marciliano Fernandes, mora um total de sete pessoas, tem-se então como era a 

situação do destino dos efluentes antes das melhorias conforme as figuras 3 e 4. 
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F����� i d G��a�«¬�� ��������a�� ����� a� ������ �a residência 01 
Fonte: (Hudyma, 2008) 

F����� � ® G��a�«¬�� ��������a�� �� �1��� � a� ���� antes do projeto na residência 
01 
Fonte: (Hudyma, 2008) 
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Como nota-se o efluente é lançado diretamente no solo sem qualquer tipo de 

tratamento, outra dificuldade encontrada foi o resíduo sólido depositado 

incorretamente no quintal. 

 Os dois problemas foram resolvidos conforme se evidencia na figura 5. 

F����� � ® h��������� a� ��������� �������a� �� ��sidência 01 
 Fonte: (Hudyma, 2008) 

Na figura 5 nota-se grande diferença nas instalações, pois agora eles não 

estão em contato com efluentes gerados em suas residências. Sendo que o resíduo 

sólido que ali se encontrava foi devidamente coletado e depositado. 

Na segunda residência visitada, na Rua Professor Carlos Belli do bairro 

Marciliano Fernandes, mora um total de seis pessoas. 

O efluente é liberado no solo, sem nenhuma forma curativa como se observa 

nas figuras 6 e 7. 
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F����� I d E������� a��¯����� ��c���a� �� ���� ����dência 02 
Fonte: (Hudyma, 2008) 

F����� e d 0������� a� ��a���� ��� ������ a����� �� solo na residência 02 
Fonte: (Hudyma, 2008) 
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  A figura 8 mostra o processo de saneamento no bairro iniciou de forma 

correta, mostrando claramente as mudanças na recuperação e preservação do meio 

ambiente. Tanto na parte sanitária quanto no âmbito paisagístico. Nessa figura ficam 

demonstrados os trabalhos acompanhados pelo projeto. 

F����� � d h��������� a� ��������� �������a� �� ���idência 02 
Fonte: (Hudyma, 2008) 

Na terceira residência visitada, na Rua Adão Saposki Filho do bairro 

Marciliano Fernandes, mora um total de 05 pessoas, tem-se como eram as 

condições do destino dos efluentes antes das melhorias do projeto, conforme as 

figuras 9 e 10 mostram o efluente com a matéria orgânica em estado de 

decomposição pelo longo período que ali se encontra. 
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Figura 9 – Esgoto a céu aberto em frente da residência 03 
Fonte: (Hudyma, 2008) 
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F����� .H d G��a�«¬�� ��������a�� ����� a� ������ na residência 03 
Fonte: (Hudyma,2008) 
A figura 11 mostra o interior da caixa de gordura por onde o efluente transpõe-se.  

FD°B`g .. ® h��������� �������a� �� ����ab���� Hi �aixa de gordura 
Fonte: (Hudyma, 2008) 

A fossa séptica e o filtro anaeróbio na figura 12 construídos com o projeto na 

residência 03.  
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F����� ., ® h��������� �������a� �� ����ab���� Hi �ossa séptica e filtro anaeróbio 
Fonte: (Hudyma, 2008) 

A figura 13 exibe a caixa de inspeção na residência 03. 

F����� .i ® h��������� �������a� �� ����ab���� Hi �aixa de inspeção 
Fonte: (Hudyma, 2008) 
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Como apontado na figura 14 a fossa sumidouro em fase final de construção 

na residência 3. 

F����� .� ® h��������� �������a� �� ����ab���� Hi �ossa sumidouro 
Fonte: (Hudyma, 2008) 

O total de moradores nas residências visitadas, somando-se crianças e 

adultos, é de 48 pessoas, porém o questionário foi aplicado, apenas para pessoas 

maiores de 16 anos, totalizando então um número de 32 pessoas entrevistadas, 

entendendo que estas poderiam responder questões relacionadas ao tratamento de 

efluentes, e associar as melhorias atingidas. 

De maneira a melhor visualizar a realidade vivida pela população do bairro, 

faz-se uma análise da pesquisa feita pelo projeto já mencionado, que demonstra 

através de alguns gráficos quais as melhorias conquistadas. 

Primeira pergunta foi sobre doenças mais freqüentes na família, demonstrada na 

figura 15. 
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Figura 15 - Quais as doenças mais freqüentes na família

Fonte: (Hudyma, 2008) 

Conforme demonstrado na figura 15 se percebe que todos sofriam ou 

sofreram alguma doença decorrente da falta de saneamento.  

A figura 16 mostra a percepção da população em relação às melhorias 
alcançadas pelo projeto. 
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Figura 16 - Qual a melhoria e ou vantagens que a família observou. 
Fonte: (Hudyma, 2008) 

Percebe-se que as famílias entrevistadas, uma parcela deles cerca de 40% 

ressaltou de forma espontânea a mudança na saúde e no meio paisagístico. Sendo 

que perguntadas sobre o meio ambiente, não tinham até então conhecimento 

aprofundado sobre o impacto que seu efluente causava. 

Comprovando que a preocupação com o meio ambiente era muito baixa. 
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Como revela na figura 17, foi constatado o desinteresse dos entrevistados em 

relação à busca de melhorias.   
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Figura 17 - Caso você veja o lançamento de efluentes direto no meio ambiente o que 
você faria. 

Fonte: (Hudyma, 2008) 

Visando estratégias de controle da poluição, é fundamental que se considere 

o bairro como um todo, a fim de se obter uma maior eficiência na realização dessas 

atividades. Dentre as técnicas encontradas podemos citar o sistema de tratamento 

de efluentes sanitários que tornou realidade o inicio da recuperação do córrego 

Santa Cecília, objetivando o retorno ao seu equilíbrio dinâmico, através da 

restauração de suas condições naturais.  
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Quanto à pergunta explanada na figura 18, que tratou sobre as realizações 

que todo o tratamento de efluentes trouxe,foi perguntado se aparentemente o 

número de doenças tinha diminuído. As respostas foram de forte ímpeto no qual a 

maioria respondeu que o projeto diminuiu significativamente o numero de doenças 

principalmente a diarréia. 

ùúû

40%

üýþ ÿN�

Figura 18 - Diminuiu o numero de doentes na sua casa.

Fonte: (Hudyma, 2008) 

A questão de melhorias no aspecto ambiental, pela instalação do projeto, foi à 

diminuição da presença de insetos.    

Encontrou-se aqui, na figura 19 a amostra que nesse sentido o projeto, teve 

excelente resultado e 89% dos moradores, disseram que depois da instalação do 

tratamento de efluentes houve redução do mau cheiro e significativamente dos 

insetos. 
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Figura 19 - A presença de insetos diminuiu. 

Fonte: (Hudyma, 2008) 

Reforçando a percepção de que esses proprietários não possuem a muita 

instrução e entendimento sobre a importância de se possui o tratamento de 

efluentes. 

Observou-se então que, como nesta questão, os moradores declararam achar 

importante possuir o tratamento de efluentes, mais nenhum sabia dizer o porquê 

desta importância, reforçando assim que a totalidade de proprietários do sistema, 

não sabe da contribuição ambiental e social, que este projeto trouxe. 

Os custos de implantação é expressivamente um dos fatores que mais agitou 

a comunidade.  

Devido à renda baixa das famílias eles davam prioridade a sua subsistência 

deixando a desejar áreas importantíssimas como a sócio-ambiental. Na figura 20 

mostra claramente a despreocupação nesta questão.  
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Figura 20 - O custo para implantação do sistema de tratamento esta compatível com 
sua renda. 

Fonte: (Hudyma, 2008) 

Através de todas estas comprovações pode-se ter certeza de que a 

construção do projeto de tratamento de efluentes é viável, desde que os 

proprietários possuam um acompanhamento na área social, para rever seus 

conceitos de hábitos e costumes, a para que eles possam entender a importância de 

dar um destino adequado para seus efluentes. 

Dentro da enquête foram entrevistadas onze famílias contempladas pelo 

projeto do bairro Marciliano Fernandes no inicio do projeto onde as mesmas não 

tinham conhecimento algum sobre tratamento de efluentes, e foi feita seguinte 

pergunta representada na figura 21. 
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Figura 21 - Você instalaria  tratamento de efluentes na sua casa 

Fonte: (Hudyma, 2008) 

Foram entrevistadas novamente as onze famílias do bairro Marciliano 

Fernandes do projeto de tratamento de efluentes, onde foi feita a pergunta que esta 

representada na figura: 
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Figura 22 - Você instalaria o tratamento de efluentes na sua casa. 

Fonte: (Hudyma, 2008) 
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Como pode se analisar na figura 22 houve um aumento do conhecimento 

sobre a área sócio-ambiental, além disso, a preocupação com o meio ambiente foi 

maior, mas a porcentagem de pessoas que não instalariam o projeto também 

aumentou, alegaram a falta de recurso para essa obra. Por isso, responderam de 

forma negativa. 

O projeto desenvolvido consistiu pela saúde do cidadão e principalmente 

preservar o meio ambiente. Os dados coletados junto aos moradores foram através 

de um questionário realizado de maneira informal, ou seja, perguntas simples e 

objetivas realizadas durante uma conversa com os mesmos, sobre as questões do 

tratamento de efluentes, oferecem um maior conhecimento sobre a aceitação e até 

mesmo a adaptação dos moradores perante estas novas instalações, buscando 

assim avaliar a viabilidade deste projeto, e possíveis modificações para que esse 

projeto possa também oferecer uma maior conscientização ambiental. 

De acordo com Gerber (2007) o trabalho realizado na melhoria do 

saneamento básico no meio rural de Santa Cecília teve-se excelentes resultados, 

graça ao projeto de Microbacias II e a orientação da mesma, onde se pode fazer um 

cotejado com este trabalho, pois os mesmos tratam de efluentes domésticos em 

sistemas individuais sendo que o projeto atual além de aplicar um tratamento de 

efluentes ainda avalia a percepção da população possibilitando maior eficiência na 

aplicabilidade do projeto e sua manutenção. 
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5 CONCLUSÃO 

Ao realizar o trabalho, percebeu-se que os efluentes lançados diretamente, 

sem tratamento acabavam virando alimentos para os animais, ou eram lançados no 

solo e rios, poluindo assim o lençol freático e o riacho que ali passa.  

Percebem-se grandes diferenças no aspecto ambiental e social, pois o 

efluente recebeu um tratamento antes de ser liberado para o solo ou para a água. 

Com base nos dados obtidos na pesquisa feita, conclui-se que a baixa renda 

da população e o nível educacional influem diretamente nos aspectos habitacionais 

e sanitários que, por conseqüência, torna viável a proliferação de doenças as mais 

diversas. 

Conseqüentemente a esta nova medida sanitária adotada, acredita-se que 

pode diminuir as doenças contraídas pelos insetos e mosquitos, ou até mesmo pelo 

contato direto com as excretas principalmente pelas crianças, também relativo a esta 

nova construção. Aliás, percebe-se também que os moradores possuem pouco 

conhecimento sobre o tratamento de efluentes que a percepção ambiental destes é 

quase inexistente. 

Nota-se ainda que os moradores não só precisam de maiores explicações, 

como pedem auxílio, sentindo a falta de informação e comunicação, pois muitos 

deles se assustavam quando era citado que iriam ser feitas algumas perguntas, 

alegando antes mesmo de perguntar que não saberiam responde-las porque não 

estudaram ou não tinham conhecimento. Nesse aspecto então se avalia a 

necessidade de programas sociais para que os moradores possam ter maiores 

conhecimentos sobre higiene e saúde, que são aspectos de suma importância, pois, 

a maioria dos moradores não possui informações sobre essas questões de higiene 

pessoal, e possuindo assim um programa social. 

 Este projeto possui grande importância para o desenvolvimento regional, pois 

é com projetos dessa natureza que mesmo aos poucos, todos possam possuir 

destinação correta dos seus efluentes, criem hábitos de preservação, e tenham em 

nota a perspectiva da população em relação às melhorias obtidas. Porém tudo isso 

deve ser acompanhado com programas sociais, que incluam todos os moradores, 



��

para que eles tenham uma visão ambiental, social e econômica, mas com um 

conceito de desenvolvimento sustentável.  

Foi possível perceber o quanto o bairro precisa de políticas capazes de 

desenvolver a auto-estima do povo, suas condições de saúde e seu relacionamento 

com o meio em que vivem. 

Assim, o trabalho incide na defesa dos interesses da sociedade, torna-se um 

mediador dessa iniciativa, utilizando-se de veículos que o capacitam na busca 

incessante de melhor qualidade de vida em todos os sentidos da palavra. 

Para que fosse possível ver na prática as tantas soluções que existem e 

fazem verdadeiros milagres no mundo das idéias, é que se retirou do papel um 

projeto capaz de retomar a credibilidade popular, fragilizada pelas circunstâncias, 

por meio de soluções simples, mas que só obtiveram êxito.     

Deduzindo que a alternativa escolhida de tratamento de efluente para o bairro 

Marciliano Fernandes foi de caixa de gordura, fossa séptica, caixa de inspeção, filtro 

anaeróbio, e fossa sumidouro.  

Cuidar bem do povo é a mais nobre demonstração de patriotismo. 
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APENDICE  
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Fonte: (Hudyma 2008.) 
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APENDICE - QUESTIONÁRIO SOBRE AS MUDANÇAS APÓS A INPLANTAÇÃO 
DO TRATAMENTO DE EFLUENTES 
NOME:_______________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________ 

NO de Pessoas na residência  ______________________________________ 

1. Quais as doenças mais 
freqüentes na família? 

� Diarréia e Vômito 

� Dengue 

� Nefrite 

� Alergia respiratória 

� Alergia de pele 

� Hepatite  

2. Qual a melhoria e ou vantagens 
que você observou? 

� Paisagístico 

� Meio ambiente 

� Saúde  

3. Caso você veja o lançamento 
de efluentes direto no meio 
ambiente o que você faria 

� Conversaria com a pessoa 

� Comunicaria a Vigilância 
Sanitária 

� Não faria nada  

� Comprometer-se-ia em ajudar 

4. Diminuiu o numero de doentes 
na sua casa? 

� Sim  

� Não 

5. O custo para implantação do 
sistema de tratamento esta 
compatível com sua renda? 

� Sim  

� Não 

6. A presença de insetos na sua 
casa diminuiu? 

� Sim  

� Não 

7. Você instalaria o tratamento de 
efluentes na sua casa? 

� Sim  

� Não  

� Apenas com apoio do poder 
publico. 
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APENDICE - HISTÓRICO DO MUNICIPIO DE SANTA CECÍLIA 

O município de Santa Cecília tem uma área de 1.414 Km², correspondendo a 

1,47 % do território do estado de Santa Catarina seu clima Temperado/Úmido com 

invernos rigorosos chegando até -5 C°, mas sua temperatura média é de 15,5°C. E 

possui uma população de quase 15.000 habitantes sendo que aproximadamente 

2.500 vivem no bairro Marciliano Fernandes onde foi realizado este trabalho.  

O povoamento do Município de Santa Cecília teve início no ano de 1855, 

quando as famílias Drissen, Goetten, Granemann, Arbegaus e Rauen, dentre outras, 

foram instaladas no seu território pelo Capitão José Ferreira de Souza, o qual no ano 

de 1840 recebeu do Governo Imperial uma "Sesmaria de Terras", abrangendo a 

região compreendida entre o Rio das Pedras e o Rio Tamanduá. 

Nas margens do Rio Correntes, os Tropeiros vindos do Rio Grande do Sul 

com destino ao Paraná faziam pouso para o descanso das tropas e dos próprios 

tropeiros. 

O Distrito de Santa Cecília nasceu na localidade denominada "Serra do 

Corisco", a qual recebeu este nome em razão dos acidentes geográficos da região e 

a freqüência de descargas elétricas e precipitações meteorológicas e pluviométricas 

da natureza. 

O povoado de Santa Cecília foi levado à categoria de "freguesia", pela Lei 

Provincial Nº. 713 de 22 de Abril de 1874 e pelo Decreto Nº. 49 de 24 de Fevereiro 

de 1991, foi transformado em Distrito da Paz, com  denominação de "Santa Cecília 

do Rio Correntes". 

Em 31 de Março de 1938, pelo Decreto-Lei Estadual Nº. 86, o Distrito foi 

levado à categoria de "Vila", passando então a chamar-se "Santa Cecília". 

A transformação em Município, ocorreu em 21 de Junho de 1958, quando a 

Lei Estadual Nº. 348 foi aprovada, ocorrendo à instalação efetiva do Município em 05 

de Agosto de 1958. 

O Município de Santa Cecília está localizado no Planalto Central de Santa 

Catarina, e integra a Micro-Região da AMARP-Associação dos Municípios do Vale 

do Rio do Peixe, juntamente com os Municípios de Arroio Trinta, Curitibanos, 

Fraiburgo, Frei Rogério Iomerê, Lebon Régis, Macieira, Pinheiro Preto, Ponte Alta do 

Norte, Salto Veloso, São Cristóvão do Sul e Rio das Antas, Timbó Grande e Videira.    
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 O Município está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional de 

Curitibanos, instalada e mantida pelo Governo do Estado de Santa Catarina.  


