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INTRODUÇÃO

O saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento

socioeconômico de uma região. Ele engloba o abastecimento de água, limpeza e drenagem urbana,

manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais e o esgotamento sanitário. Sendo considerado um

instrumento de promoção da qualidade de vida que contribui com o meio ambiente, a economia e

principalmente com a saúde, obtendo-se benefícios como a redução da incidência de doenças de

veiculação hídrica.

Mesmo assim, o saneamento básico ainda não é um serviço universal no Brasil. Segundo dados

de 2020 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), cerca de 114,6 milhões de

brasileiros, o que equivale a 55% da população, era atendida com coleta de esgoto. Apesar de

problemas de tratamento de esgoto existirem em grandes centros urbanos, é perceptível a diferença

em relação à situação das áreas rurais. Cerca de 15,28% ou 32,5 milhões de brasileiros vivem em

áreas rurais, sendo equivalente à população peruana (SNIS, 2020). Dados do IBGE (PNAD, 2013)

apontam que cerca de 8% da população rural está conectada com a rede coletora de esgoto e 13%

não possui qualquer tipo de sistema de tratamento de esgoto. Na realidade, a imensa maioria dispõe
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os efluentes de forma inadequada no solo ou em corpos d’água. Diferente do que acontece nos locais

que contam com redes de coleta e tratamento de esgoto, essas operações em áreas rurais e em

periferias urbanas ainda são um grande desafio.

Dessa forma, uma possível solução é o uso de tecnologias de saneamento descentralizado, isto

é, sistemas simplificados, que dispensam a complexidade de instalação e operação dos sistemas

centralizados. Nesses tipos de sistemas o tratamento atende aos moradores de forma individual ou

semi-coletiva e geralmente a implantação e manutenção ficam sob a sua responsabilidade.

Analisando a situação e o contexto, dando ênfase às diferenças regionais, ambientais,

socioeconômicas e culturais das populações que não têm acesso aos serviços centralizados de

saneamento, torna-se necessária uma abordagem diferenciada para a implantação do sistema de

saneamento básico em cada local.

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação da tecnologia em

situação real, propondo a tecnologia de saneamento descentralizado mais adequada para o

tratamento do esgoto de vasos sanitários e de águas cinzas da sede da comunidade Nelson Mandela,

situada no município de Campinas (SP) e a habitada por cerca de 100 famílias.

METODOLOGIA

A partir de encontros em aulas expositivas ministradas pela disciplina de extensão EX007A

-Projetos em Saneamento e Ambiente - coordenada pelos professores da Faculdade de Engenharia

Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e estudos sobre a infraestrutura de saneamento da

comunidade Nelson Mandela, fez-se uma visita técnica para realizar interações com a comunidade e

realizar análises visuais, a fim de avaliar o tipo do solo, bem como estimar a profundidade do lençol

freático do terreno.

Assim, para definir a melhor tecnologia para o local, utilizou-se o fluxograma (Figura 1)

apresentado por Tonetti et al. (2018). Neste fluxograma a cada pergunta feita o interessado deve

responder “SIM” ou “NÃO”. Cada resposta levará a uma nova pergunta até chegar a uma sugestão de

tecnologia apropriada, sempre levando em consideração o tipo de solo e a altura do lençol freático no

local de instalação.

Além disso, foi realizada uma interação com moradores da comunidade Nelson Mandela e os

participantes do projeto, apresentando-lhes, por intermédio de maquetes, uma explicação de forma

interativa e didática de como será a construção e o funcionamento de um sistema de tratamento de

esgoto descentralizado.
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Figura 1 – Fluxograma para escolha da tecnologia para tratamento de esgoto doméstico em comunidades isoladas. Fonte: Tonetti et al.
(2018)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a escolha da tecnologia que será aplicada na Comunidade Nelson Mandela, foi realizada

uma avaliação do terreno de forma a garantir que a dinâmica pré-existente no local fosse

minimamente alterada, principalmente porque há uma circulação intensa de crianças e animais. Entre

as atuais condições observadas na comunidade, destaca-se a presença de esgoto a céu aberto e

grande escoamento superficial em períodos de chuva. Com tais problemas evidentes, alunos e

professores da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), planejaram junto com os moradores

a construção do edifício da sede da comunidade bem como a implantação de um sistema de

tratamento de esgoto das águas residuais nela geradas proporcionando uma interação e troca de

conhecimentos, onde os moradores apresentavam suas necessidades, para juntos encontrarem uma

alternativa de tecnologia mais adequada.

A partir dos dados obtidos, constatou-se que o tipo de solo presente no local é do tipo arenoso e

que o lençol freático não está próximo a superfície do terreno. Além disso, a topografia do terreno com
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pequeno desnível se mostrou adequada para implementação de alguns tipos de tecnologias de

saneamento descentralizadas.

Com base na estimativa de uso da comunidade e no fluxograma apresentado na Figura 1 a

tecnologia mais viável foi a Bacia de evapotranspiração (BET) para o esgoto do sanitário e a Vala de

Infiltração para as águas cinzas. Ambas tecnologias são adequadas e seguras para a resolução de

todas essas questões, pois através de estudos e testes realizados sabe-se que o solo do local permite

boa infiltração, evitando possíveis transtornos relacionados a extravasamento dos sistemas. A BET

(Figura 2), também conhecida como Fossa Verde, traz vantagens para as comunidades, sendo de

grande valor ambiental por não causar danos ao solo ou ao lençol freático, além de poder proporcionar

o cultivo de culturas comestíveis como a banana que é comumente utilizada por apresentar alta

capacidade de evapotranspiração (FIGUEIREDO et al., 2018; FIGUEIREDO et al.,2019).

Figura 2: Esquema da Bacia de Evapotranspiração (BET). Fonte: Tonetti et al. (2018)

Já a vala de infiltração permitirá o livre trânsito das pessoas, não inviabilizando o uso da área

que hoje é utilizada para as crianças brincarem. Quando essas tecnologias foram apresentadas à

comunidade houve uma grande aceitação e muitos moradores se mostraram bastante interessados

em replicarem em suas próprias casas.

No entanto, apesar de ser considerado um sistema seguro e muitos moradores se mostrarem

completamente abertos e curiosos, outros ainda demonstraram receio em consumir os frutos das

plantas constituintes da BET, por temerem a contaminação do fruto pelo esgoto. Porém, diversos

estudos apontam que os alimentos e folhas que crescem na BET não são contaminados por bactérias

e outros micro-organismos, na realidade eles se beneficiam da água que vem com a descarga e

utilizam os nutrientes como um “adubo natural” para auxiliar no crescimento e desenvolvimento das

culturas. De modo geral, os frutos são seguros para o consumo humano, não sendo recomendado

apenas o consumo de raízes (ex: inhame ou gengibre) ou frutos colhidos do chão (FIGUEIREDO et al.,

2018; FIGUEIREDO et al.,2019).
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CONCLUSÃO

Ao vermos a realidade deste local é perceptível que a utilização das tecnologias centralizadas

tradicionais não seriam tecnicamente nem economicamente viáveis, porém as tecnologias

descentralizadas apresentadas (bacia de evapotranspiração e a vala de infiltração) se mostram como

alternativas seguras e com bom custo benefício para os moradores. Desta forma, vemos que através

das tecnologias descentralizadas em comunidades isoladas e rurais é possível melhorar as condições

sanitárias da comunidade, e por consequência a qualidade de vida de seus moradores.
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