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INTRODUÇÃO:

A falta de acesso ao saneamento ambiental no Brasil tornou-se um grande

impedimento à manutenção e evolução da vida de uma população, principalmente

levando em consideração os déficits que esses serviços possuem nas zonas rurais e

comunidades isoladas do país, comparado às zonas urbanizadas. Dados do Sistema

Nacional de Informação sobre Saneamento (2020), explicitam que atualmente a

região sudeste se encontra com 80,5% da população atendida pelo tratamento de

esgoto, enquanto regiões como nordeste e norte providenciam tratamento para

apenas 30,3% e 13,1% da população, respectivamente (SNIS, 2020). Apesar do

déficit entre as macrorregiões ser facilmente observado, as ações tomadas pelo país

até então não se mostraram eficientes, fazendo com que essa situação se agrave

gradativamente, aumentando a transmissão de doenças e diminuindo a expectativa

de vida de comunidades rurais. Diante dessa realidade, surge a necessidade dessas

localidades tratarem seus esgotos com a mesma eficiência que os centros urbanos,

criando-se assim métodos alternativos de tratamento de esgoto doméstico aplicados

para zonas rurais. Dessa forma, a pesquisa em questão teve como objetivo realizar

um levantamento dos estudos que dizem respeito à utilização de métodos
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alternativos de esgoto para tratamento de efluentes domésticos em áreas rurais nas

duas últimas década, tendo como objetivo final a elaboração de um documento que

congregue os principais métodos presentes no estado da arte, contendo informações

relevantes que visam auxiliar na escolha e implementação dessas tecnologias. Além

disso, esse projeto objetivou analisar o plano diretor da cidade de Limeira/SP

referente ao tratamento de esgoto doméstico nas zonas rurais da região, a fim de

compreender como são levadas às questões de saneamento ambiental às áreas

mais necessitadas.

METODOLOGIA:

Inicialmente foi realizado um estudo exploratório das duas últimas décadas

embasado em documentos presentes nas bases de dados da Scielo, Periódico

Capes, Science Direct, Research gate, Google acadêmicos e Scopus, absorvendo e

analisando informações referentes ao saneamento ambiental no Brasil e no mundo,

principalmente nas zonas rurais, a fim de estabelecer uma relação de familiarização

com o problema (CERVO; SILVA, 2006)

Considerando necessário conhecer não só o estado da arte relacionado ao

acesso ao saneamento em áreas rurais do Brasil e do mundo, compõe também a

metodologia desse projeto a revisão bibliográfica da última década, através de bases

de dados mencionadas anteriormente e bancos de patentes como: Espacenet,

USPTO e Patentscope. Utilizando as mesmas bases, foi realizada uma pesquisa

descritiva detalhada sobre métodos alternativos de tratamento de esgoto doméstico

nas zonas rurais, a qual fornece informações relevantes e atuais sobre o tema

(MARCONI; LAKATUS, 2003). Através da revisão bibliográfica, visa-se produzir um

documento que consiste em reunir os principais métodos alternativos de tratamento

esgoto efetivos para domicílios nas zonas rurais, além destacar sobre cada método

fatores relevantes que auxiliam no momento da escolha da tecnologia para

implementação.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES:

Para estruturar os resultados e discussões, foi produzida uma tabela a fim de

interpretar os resultados de uma maneira mais prática e facilitar a visualização dos

leitores. Desse modo, foi possível comparar os métodos alternativos de tratamento

de esgoto, fazendo com que ao observar a disposição na tabela, os métodos mais

rudimentares se encontrassem na parte superior e as tecnologias mais inovadoras e

atuais na parte inferior.

Após a apresentação dos resultados houve a necessidade de se aprofundar

mais detalhadamente no assunto, assim, foram selecionados os métodos julgados

mais pertinentes na atualidade, descrevendo-os de maneira mais precisa com

informações necessárias para implementação dos mesmos. Além disso, associou-se

os métodos alternativos de tratamento de esgoto com as 5 macrorregiões do Brasil,

indicando os locais de melhor aplicabilidade levando em consideração os atributos

apresentados na tabela. Após o detalhamento, será feita uma análise do plano

diretor de Limeira e de como suas atuações no acesso ao tratamento de esgoto

doméstico para regiões rurais da cidade estão ou não auxiliando a população

carente desses serviços.

A seguir, apresenta-se o modelo da tabela com apenas uma parcela dos

métodos alternativos analisados e os atributos selecionados para tal análise.
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CONCLUSÕES:

Analisando os dados do IBGE, as regiões do Brasil mais afetadas pela falta
de esgotamento sanitário e abastecimento de água são as regiões Norte e Nordeste,
as quais consequentemente possuem também as menores taxas de urbanização do
país. Essa disparidade se mostra evidente nas zonas rurais do Brasil, uma vez que
quase 60% dos escoadouros de esgoto para essas áreas são compostos por fossas
rudimentares. Desse modo, métodos mais rudimentares como fossas negras, fossas
secas e filtros de areias, removem pouco ou nenhum parâmetro, contaminando o
meio ambiente com maior facilidade. Apesar disso, eles podem ser substituídos por
técnicas com atributos similares aos apresentados na tabela, fazendo com que haja
um incentivo à implementação de métodos alternativos que superem o déficit
presentes nessas comunidades.

Esses métodos alternativos de tratamento de esgoto impactam não só em
questões sanitárias como também em questões ambientais, econômicas, culturais e
sociais, promovendo uma reestruturação do significado de saneamento básico para
as zonas rurais. Assim, não só direcionado à cidade de Limeira/SP mas de maneira
geral, ressalta-se a importância de se possuir um órgão competente frequentemente
atuante na área, elaborando um planejamento e implementando-o em planos de
diretores, a fim de, a longo prazo, não só incentivar a utilização desses métodos
alternativos de tratamento esgoto como também monitorar e manter esses sistemas
em seu devido funcionamento, para que assim se crie uma alternativa digna ao
tratamento convencional.
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