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RESUMO

O saneamento básico constitui fator fundamental na qualidade de vida do ser humano, sendo um direito de todo cidadão. O serviço de coleta e tratamento de esgoto evita que

haja o surgimento ou proliferação de doenças, além de evitar danos ao meio ambiente. Entretanto, verifica-se que a maior parte das zonas rurais do Brasil não tem acesso a este

sistema. O objetivo foi instalar e avaliar o funcionamento da Fossa Séptica Econômica em uma habitação na zona rural do Córrego Fundo, Bela Vista de Minas, Minas Gerais.

Esta tecnologia consiste em um tratamento secundário do esgoto proveniente do vaso sanitário e sua transformação em efluente líquido livre de organismos patogênicos. A

instalação seguiu metodologia da EMBRAPA (2010) e de prefeituras de alguns municípios. Moradores foram entrevistados utilizando questionário socioeconômico e ambiental.

Foram analisadas a DBO, DQO, coliformes totais e E. coli das águas do Córrego Fundo. A DBO, pH, turbidez, sólidos totais e sedimentáveis do afluente e efluente gerado no

sistema foram analisados. O custo para a instalação do sistema foi baixo (R$805,00 reais) e ficou evidente a insatisfação dos moradores em relação ao saneamento básico.

Análises da água do córrego demonstraram que sua jusante possui alto teor de poluição, reflexo do despejo de esgoto em seu curso. Análises do afluente e efluente

demonstraram que a remoção da DBO foi 74,3%, da turbidez 83,85%, dos sólidos totais 67%, dos sólidos sedimentáveis 100% e o pH manteve básico, comprovando a eficiência

da Fossa Séptica Econômica no tratamento de águas residuárias, uma vez que atende a legislação ambiental brasileira. Concluiu-se que este sistema é viável do ponto de vista

técnico, legal e econômico e que apesar dos moradores conhecerem os problemas advindos do descarte impróprio dos efluentes, há necessidade de orientá-los em relação à

necessidade de implantação deste sistema em suas habitações, no intuito de contribuir com a despoluição do Córrego Fundo.
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