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RESUMO

Segundo a Organização das Nações Unidas, ONUBR (2016), cerca de 2,5 bilhões de pessoas não possuem acesso a banheiros e sistemas de esgoto em todo o mundo. A

ausência do saneamento básico provoca a perda de 443 milhões de dias letivos anuais devido a abstenções provocadas pela proliferação de doenças de veiculação hídrica,

como hepatite e cólera. Além disso, causam a cada 20 segundos a morte de uma criança, ou seja, 1,5 milhões de crianças morrem por ano devido à falta de saneamento básico

(OLIVEIRA et. al., 2015) .Os principais objetivos do saneamento básico são promover a saúde do ser humano como um todo, melhorar as condições ambientais, erradicar a

pobreza e reduzir as desigualdades regionais. No Brasil, apesar da ampliação deste serviço, as condições atuais estão longe do desejável, ainda mais quando se analisa as

regiões rurais. Em Teófilo Otoni – MG, cidade objeto deste trabalho, observa-se uma expansão desordenada, com descontrole do uso e ocupação do solo, gerando inúmeros

impactos negativos no que diz respeito ao saneamento básico, como poluição do solo e dos corpos hídricos. Com o intuito de mitigar os problemas ambientais gerados pelo

despejo irregular dos efluentes domésticos, propõe-se um sistema prático, econômico e eficiente, ora denominado Tanque Séptico Econômico (TSE), que se adapte a realidade

da região. A motivação para a idealização do produto é fundamentada em uma pesquisa de campo realizada no ano de 2016 na região rural da cidade de Teófilo Otoni - MG,

onde contrastou-se a necessidade de melhoria no que diz respeito ao serviço de esgotamento sanitário na cidade. Além disso, muitos moradores de áreas rurais desconhecem as

formas corretas de descarte adequado dos esgotos produzidos por eles, destinando-os diretamente no solo, aumentando o risco de contaminações. Desta maneira, justifica-se a

disseminação dos resultados deste projeto para os órgãos gestores municipais e principalmente, para a população, a fim de incentivar a implantação de melhorias e reeducar os

moradores da região. 

Devido à relevância do assunto no meio socioambiental, o trabalho teve como objetivo de dimensionar/propor um sistema de esgotamento sanitário com aplicação prática de um

tratamento de esgoto doméstico eficiente e economicamente viável - sistema de tanque séptico econômico- em comunidades rurais e regiões que não são atendidas pela rede

coletora do município de Teófilo Otoni. Os objetivos específicos foram: 

I. analisar a viabilidade econômica de implantação do sistema de tanque séptico econômico;

II. avaliar possíveis ganhos ambientais decorrentes da implantação do sistema para parcela da população não atendida pelo esgotamento sanitário da COPASA; 

III. promover educação ambiental junto à sociedade;

IV. propor a aplicabilidade do sistema na região de estudo, por um método acessível de tratamento de esgotos, para os gestores públicos da cidade de Teófilo Otoni, através de

planos de desenvolvimento em zonas rurais ou com baixa densidade populacional, atendo aos pressupostos da Lei nº 11.445;

V. propor novas variáveis de estudo para futuros trabalhos na região. Por meio de um estudo de caso, comprovou-se a funcionalidade e viabilidade do sistema e sua adequação a

sociedade.

Para o cumprimento dos objetivos, foram estabelecidas as seguintes etapas: revisão da literatura; diagnóstico socioambiental da comunidade rural Teófilo-Otonense Córrego

Suíça II (pesquisa de campo); definição do local de estudo; levantamento das condições locais para escolha da técnica de disposição final dos efluentes de tanque séptico (teste

de percolação do solo); integração com a sociedade através de um minicurso teórico e prático; método construtivo; instalações sanitárias de esgoto; estabelecimento dos

parâmetros de dimensionamento do tanque séptico convencional; analise econômica. Os processos realizados culminaram na elaboração de um manual de instalação que

acompanha este trabalho, a fim de disseminar o projeto e contribuir para a redução dos problemas socioambientais causados pela ausência de saneamento básico. 

A viabilidade econômica foi comprovada através do comparativo dos orçamentos elaborados, apresentando uma economia de quase 90%, fazendo jus ao nome do sistema,

Tanque Séptico Econômico. A técnica de implantação é acessível e deve ser aplicado por gestores públicos em toda região de estudo, através de planos de desenvolvimento em

regiões rurais ou com baixa densidade populacional. Assim, ampliar o sistema de esgotamento sanitário sem a construção de novas redes coletoras centralizadas e de grande

porte. O método aplicado propicia condições sanitárias dignas para a parcela da população não atendida pelo esgotamento sanitário da COPASA, visto que no sistema

implantado não existe escoamento superficial de efluentes e minimiza os riscos epidêmicos principalmente relacionados à água e ao contato direto com o esgoto. Valiosos ganhos

ambientais são adquiridos com a implantação do sistema de TSE, uma vez que diminui os riscos de poluição dos corpos hídricos e de contaminação do solo. O trabalho abre um

leque de pesquisas futuras na região, como por exemplo, análise dos aspectos físico (cor, turbidez, sabor, odor, etc.), químicos (pH, matéria orgânica e inorgânica) e biológicos

(detecção de patógenos) da água consumida pela população local e o estudo de uma metodologia que garanta a coleta e o manejo de resíduos sólidos gerados naquela

localidade. Os estudos também devem continuar com base em um sistema piloto com o intuito de comprovar sua eficiência, realizando, por exemplo, análises dos aspectos



supracitados, do efluente tratado. A promoção de educação ambiental junto à sociedade foi possível socializando conhecimentos no evento de extensão apresentado na

metodologia deste trabalho e pode ser ampliada através da prática deste projeto, mudando os hábitos e costume higiênicos da comunidade. 

Projeto 1


