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RESUMO 

A preocupação com ações que envolve o saneamento básico no meio rural é um desafio a ser enfrentado em 
nossa sociedade, especialmente por parte dos agentes políticos municipais. A construção de planos e 
estratégicas para a construção de práticas para o saneamento básico tanto no meio urbano, quanto no meio 
rural é dever do poder público municipais através da construção de planos municipais de saneamento básico 
imposto pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2013). Diante da importância em construir 
ações e estratégicas para o saneamento básico, especialmente para o descarte e tratamento do esgoto 
doméstico no meio rural é que buscamos construir esse trabalho. Diante disso, o objetivo central foi de 
descrever e demonstrar a construção e funcionamento que vem sendo desenvolvendo por agentes ligado as 
questões rurais como a Embrapa e por projetos de Universidades. Assim, demonstramos e exemplificamos 
três sistemas de tratamento de esgoto doméstico difundidos no meio rural buscando assim contribuir para a 
disseminação de práticas ecológicas e corretas para o despejo e tratamento do esgoto, uma vez que, nas 
propriedades do meio rural ainda são presentes as fossas negras, fossas essas que acabam por gerar 
impactos ambientais tanto para as questões do meio ambiente, contaminando solos e águas, como grande 
potência de doenças para a saúde humana.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de tratamento de esgoto ecológicos; Saneamento básico rural; Preservação 

Ambiental. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os impactos ambientais dos últimos séculos e anos vem trazendo para o embate a 
questão e preocupação ambiental. Dado a intensificação do uso dos recursos naturais essa 
qualidade ambiental foi piorando, de modo que o próprio conceito de desenvolvimento 
passou a ser questionado. 

Nesse contexto, o debate sobre alternativas de desenvolvimento, com ênfase ao 
ideário do desenvolvimento sustentável, foi ganhando força desde o final do século XX. A 
preocupação contemporânea em relação ao meio ambiente tem como marco o relatório 
denominado “Os limites do crescimento”, de autoria do chamado Clube de Roma, publicado 
em 1968. “Essa foi uma reunião com notáveis participantes de diversos países e de 
diversas áreas do conhecimento: biológica, econômica, social, política e industrial. 
Reuniram-se para discutir o uso dos recursos naturais e o futuro da humanidade” (SANTOS, 
2004, p. 17-18). 

Dado o início destes encontros, o movimento ambientalista começa a ganhar 
destaque e vão surgindo diversos debates e publicações sobre a redução dos impactos 
ambientais e da pressão sobre o uso intensivo e depredador dos recursos naturais. “Nos 
anos de 1970 e início dos anos de 1980, a conservação e a preservação dos recursos 
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naturais e o papel do homem integrado no meio passaram a ter função muito importante na 
discussão da qualidade de vida da população” (SANTOS, 2004, p. 14). 

Um dos debates dentro desta questão ambiental é o saneamento básico. Aqui será 
enfatizado a problema da falta do saneamento na área rural, em especial, em propriedades 
rurais da agricultura familiar. Diante dos fatos, o objetivo central do trabalho é apresentar 
práticas difundidas no meio científico, que tenham por finalidade tratar os efluentes 
domésticos na área rural. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Para a construção do trabalho levou-se em consideração alguns trabalhos 
desenvolvidos pela Embrapa e também por projetos de universidades desenvolvidos para 
o tratamento do esgoto doméstico em propriedades rurais.  

Diante dos trabalhos criados e disseminados, buscou-se descrever como estes 
sistemas são instalados em propriedades no meio rural, mas que também podem ser 
difundidos em localidades do meio urbano onde não apresentam nenhuma forma de rede 
coletora de esgoto, contribuindo assim para amenizar os impactos ambientais, uma vez 
que, a maioria das propriedades sem sistema de coleta de esgoto acabam por apresentar 
as fossas negras, fossas essas que não apresentam nenhuma forma de tratamento para o 
esgoto ou vedação, contribuindo para a contaminação de solos, nascentes, lençol freático 
e rios.  

A descrição passo-a-passo visa mostrar os inúmeros avanços criados para a questão 
da coleta e tratamento do esgoto doméstico, em especial para as localidades rurais e 
também visa exemplificar a construção e funcionamento dos mesmo para a expansão 
destes sistemas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A água é um elemento fundamental para a vida, de modo que as primeiras 
civilizações da qual se tem relato se fixaram próximas aos corpos hídricos. Para Freisleben 
et al. (2010, p.2) “a água é um recurso indispensável, não somente para a manutenção da 
vida de todos os seres vivos, como também para o desenvolvimento social e econômico”. 
Schimitz (2017) apresenta a concordância de que a água é um fundamental elemento à 
vida.  

Diante das inúmeras contribuições que a água propiciou e propicia para as 
sociedades, faz-se necessária a preservação e manejo adequado deste elemento. Uma 
das formas refere-se ao saneamento básico, sobretudo ao tratamento do esgoto, para que 
esta água possa ser reutilizada. “O saneamento surgiu como tentativa de afastar as fezes 
e a urina das moradias, logo que os homens passaram a viver em comunidades” 
(PAFFRATH, 2013, p.15).  

A preocupação com a hospedaria dos dejetos produzidos é um assunto que foi 
tratado nas mais diversas sociedades ao longo da história. Os resíduos eram coletados em 
barris de barro ou metal e despejá-los em áreas baldias, escavadas ou cursos d’água 
(DACAH, 1984).  

Os romanos e os gregos são conhecidos pelo desenvolvimento significante em 
engenharia e arquitetura, expondo significantes obras para as questões do saneamento. 
Para Rocha et al. (2004, p. 31) “grandes obras de saneamento foram desenvolvidas já nas 
antigas Grécia e Roma com elevado padrão de engenharia civil e hidráulica”.  

A preocupação com as consequências geradas pela falta de saneamento básico, 
especialmente para a disposição e tratamento do esgoto é uma realidade da sociedade 
brasileira e de seus governantes, tema esse que é atual e que vem sendo citados na mídia 
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e em eventos sobre meio ambiente. “No Brasil, a primeira forma de coleta de excretas era 
feita em barris de madeira, chamados de cubos, que ficavam nos jardins das casas” 
(PAFFRATH, 2013, p.17). A limpeza destes barris era feita pelos escravos que levavam os 
dejetos até os locais de coleta (DECAH, 1984). Posteriormente vão sendo criadas as redes 
coletoras de esgoto. “A primeira rede coletora de esgoto desenvolvida no Brasil foi realizada 
no Rio de Janeiro nos períodos de 1857-1864” (AZEVEDO NETTO, 1959, p.17). 

A problemática do saneamento básico rural fez com que nos últimos anos o número 
de tecnologias alternativas para o tratamento do esgoto apresentasse uma expansão 
significativa, sendo técnicas desenvolvidas por órgãos como a EMPRAPA e Universidades. 
Diante disso, algumas tecnologias ecológicas desenvolvidas para o tratamento do esgoto 
doméstico em propriedades rurais serão tratadas a seguir. A ideia é colaborar com a 
disseminação destas técnicas, para que elas possam ser aplicadas localmente. 
 

2.1 Fossa Biodigestora desenvolvida pela EMBRAPA 
 

O sistema desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) é denominado de Fossa Séptica modelo Biodigestor. O objetivo do sistema é 
realizar tratamento do esgoto, contribuindo na eliminação dos patógenos. O efluente desse 
processo pode ser utilizado como biofertilizante na agricultura. 

O sistema é dividido em três caixas d’água, sendo que a capacidade de cada caixa 
é de 1.000 litros. As caixas são enterradas e interligadas através de tubulações (figura 1). 
As tubulações devem ser alocadas na parte superior das caixas. É importante o uso de cola 
de cano para fixar as tubulações entre as caixas e os canos de inspeção. A primeira caixa 
deve ser perfurada na parte superior esquerda, onde será encaixada a tubulação vinda do 
banheiro e outra perfuração na parte superior direita para que o efluente líquido se aloque 
na segunda caixa para o andamento do processo. A terceira caixa deve ser perfurada na 
parte superior direita, de onde virá o efluente da segunda caixa. Ela deverá ser perfurada 
na parte inferior esquerda para a saída do efluente tratado. 
 

 
Figura 1 – Modelo Biodigestor Embrapa 

Fonte: EMBRAPA (2014) 

 

É recomendado o uso de uma furadeira com serra copo de 100 mm nas partes 
superiores das caixas. Na parte inferior da última caixa é estipulado o uso de serra copo de 
50 mm. Os furos de 100 mm devem ser feitos seguindo o alinhamento dos tubos, para a 
interligação do sistema. Esses furos devem estar localizados a 3 cm abaixo da borda 
superior. “Sugere-se a instalação de tubos de 100 mm” (EMBRAPA, 2014, p. 15). Também 
seguirá 3 cm para a perfuração na parte inferior da última caixa. 

Após instaladas as três caixas, é necessário o uso de borracha no entorno das bocas 
da primeira e da segunda caixa. “Nas duas primeiras caixas d’água será necessária a 
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utilização de uma borracha (câmara de ar de bicicleta, moto ou carro) sobre as bordas para 
vedação. Corte uma tira de borracha de, aproximadamente, 10 cm de largura. Isso é feito 
para não permitir a entrada de ar” (EMBRAPA, 2014, p. 34). Após vedação das caixas ainda 
será necessário realizar furos, buscando o máximo de vedação possível para a inibição de 
oxigênio. Será preciso fazer, no mínimo, nove furos na tampa com a furadeira para a 
colocação dos arames. “Os furos para prender a tampa devem ser feitos somente nas duas 
primeiras caixas” (EMBRAPA, 2014, p. 35). É recomendado o uso de uma furadeira de ¼ 
polegadas para a realização dos furos. 

Após a vedação com a borracha e com os arames, é necessária a inserção de duas 
chaminés de alívio nas duas primeiras caixas, para a liberação do gás que é gerado através 
da decomposição das bactérias e que pode provocar explosões. 

Recomenda-se a utilização de um encaixe para furo ¾ polegadas. É necessário que 
o cano seja colado no encaixe. “Esse tubo deve possuir de 50 a 60 cm de comprimento e, 
na sua ponta, deverá ser colocado um tampão. O tampão será apenas encaixado, e não 
colado. Assim, permite sua retirada quando for necessário” (EMBRAPA, 2014, p. 33). 

Após o processo de instalação das caixas e das tubulações é imprescindível realizar 
o processo de biodigestão. Para o funcionamento do sistema é importante a adição de 
esterco bovino dissolvido em água na primeira caixa. “É preciso colocar uma mistura de 
esterco fresco de vaca e água na válvula de retenção da primeira caixa. Coloque 10 litros 
de esterco de vaca fresco e 10 litros de água em um balde de, pelo menos, 20 litros” 
(EMBRAPA, 2014, p. 40). Após trinta dias é indispensável a introdução de cinco litros de 
esterco e cinco litros de água. Este processo combinado ao efluente proveniente do 
banheiro ocasionara a biodigestão. 

O sistema biodigestor da EMBRAPA tem benefícios no que se refere ao tratamento 
de esgoto, pois através do processo anaeróbico, as bactérias conseguem remover os 
patógenos que são prejudiciais à saúde humana, além de evitar que o esgoto infiltre no solo 
e contamine os corpos hídricos. Outra contribuição dada a este sistema é de proporcionar 
um biofertilizante que traz benefícios para os agricultores no momento da produção e de 
suas atividades agropecuárias. Assim, a difusão deste sistema se faz necessária em 
propriedades que tenham criação de bovinos, não sendo muito recomendado para 
propriedades que não possuem esses animais.  

 

2.2 Estação de Tratamento de Esgoto modelo Zona de Raízes desenvolvido pela 
Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão (FECILCAM) 

 

O sistema de zona de raízes foi desenvolvido pelo departamento de Geografia, sob 
coordenação do professor Dr. Jefferson de Queiroz Crispim, sendo aplicado em 
estabelecimentos rurais nos municípios de Campo Mourão e Rancho Alegre do Oeste/PR. 

O sistema por zona de raízes é divido em duas partes. A primeira compreende a 
instalação das tubulações da residência para os barris, que formam o local onde ficará 
retido o material sólido produzido (figura 2). “A tubulação proveniente da residência até a 
ETE deve seguir alguns passos como: as águas cinzas provenientes da cozinha precisam 
passar por uma caixa de gordura construída em alvenaria, ou substituída por bombas 
plásticas de 60 litros de menor custo” (CRISPIM et al., 2012, p. 10). 
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Figura 2 – Sistema modelo Zona de Raízes 

Fonte: CRISPIM et al. (2012) 

 

O próximo passo é a instalação de um recipiente para alocação do material sólido. 
São utilizadas duas bombonas de 240 litros cada. “Utiliza-se 02 bombonas de plástico de 
240 litros. Estas substituem a tradicional fossa séptica, onde os dejetos sólidos 
permanecerão” (CRISPIM et al, 2012, p. 9). 

É recomendada ainda a instalação de uma caixa para as águas vindas de tanques e 
máquinas de lavar roupa, pois devido aos produtos químicos utilizados como sabão em pó 
e detergente, o mesmo pode gerar danos no sistema se não tiver um tratamento prévio. 

 

Entre a lavanderia e a ETE, deve ser instalada uma bombona plástica de 60 litros 
que servirá de caixa de passagem, a qual receberá 2kgs de carvão vegetal, cuja a 
função é a absorção de uma parte do Potássio proveniente dos sabões e 
detergentes. A grande quantidade de Potássio poderá interferir no desenvolvimento 
das plantas (CRISPIM et al., 2012, p. 10) 

 

 Após a instalação das caixas sépticas para o tratamento prévio do material sólido e 
das águas cinzas, é realizada a instalação da tubulação dentro do sistema. Essa tubulação 
alocará o efluente tratado e o despejará para fora do sistema. “Prepara-se um quadrado 
com tubulação de 100 mm, perfurados com broca 10 mm e duas reduções 100x50 mm em 
extremidades opostas” (CRISPIM et al, 2012, p. 12).  

Posteriormente o sistema é preenchido com areia e pedra brita, servindo deste modo 
como um filtro para o tratamento do efluente com as plantas. O preenchimento com areia 
cobrirá cerca de 50 cm do sistema. Após o cobrimento com areia é instalada uma tubulação 
de 50 mm para o monitoramento (CRISPIM et al, 2012). Após a instalação da tubulação, 
faz-se o preenchimento da pedra brita. 
 Na parte superior do sistema é instalada outra tubulação de distribuição de efluente 
e feita mais uma cobertura com pedra brita sobre a tubulação. “Após a instalação do 
distribuidor de efluente bruto, fazer a cobertura com a pedra brita, para evitar odores” 
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(CRISPIM et al, 2012, p. 16). Finalizada a parte de preenchimento do sistema com as 
tubulações, areias e pedras é necessário o plantio de espécies após 30 dias de 
funcionamento do sistema. As plantas farão o processo de evapotranspiração do efluente, 
reduzindo os contaminantes (figura 3). 
 

 
Figura 3 – Passo a passo para a instalação do sistema modelo Zona de Raízes 

Fonte: Crispim et al. (2012). Organização: Athaydes (2018) 

 

O sistema desenvolvido apresentou resultados significantes para o tratamento do 
esgoto (águas cinzas e negras). “O efluente tratado, foi liberado na saída das estações com 
uma purificação de até 90%” (CRISPIM et al., 2012, p.3).  
 

3.3 Sistema wetland de fluxo subsuperficial horizontal para tratamento de efluente 
 
O sistema wetland faz parte de um projeto-piloto desenvolvido pelo acadêmico Abel 

Ceve, fazendo parte de um trabalho de conclusão de curso. O sistema foi desenvolvido na 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus de Curitiba e foi coordenado pela 
professora Drª Tamara Simone Van Kaick. A primeira parte consiste em selecionar dois 
tambores, com dimensões de 200 litros, que foram cortados longitudinalmente (CEVE, 
2015).  

Após o corte dos tambores é instalada uma tubulação de entrada do efluente e de 
saída do mesmo (figura 4). A tubulação para este sistema foi a inserção de canos de PVC 
de 25mm com furos na entrada e saída do sistema. Também foram instaladas torneiras na 
saída dos sistemas para coletas (CEVE, 2015). 
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Figura 4 – Abertura dos tambores e alocação das tubulações. A imagem (B) refere a tubulação de 

entrada e a imagem (C) a tubulação de saída 
Fonte: CEVE, 2015 

 

 Para o processo de filtragem e tratamento do efluente, fez-se necessário o 
preenchimento dos tambores. 
 

Os dois recipientes foram preenchidos com brita nº 1 […] Em um deles plantaram-
se dez mudas de Zantedeschiaaethiopica no outro foi mantido apenas com brita nº 
1, sem plantas, para comparar a eficiência de remoção de matéria orgânica e 
nutrientes entre eles (CEVE, 2015, p.23-24). 

 

Este sistema piloto desenvolvido é um sistema simples de ser feito. Entretanto é 
necessário o redimensionamento quando o mesmo for posto em prática, sendo necessário 
fazer o cálculo por habitante na propriedade em que o mesmo possa ser desenvolvido, 
recomendando 1 m³ por habitante (Figura 5).  

O sistema ainda necessita de uma adaptação para ligação entre os tambores, pois 
no projeto-piloto não foi utilizada tubulação de ligação. Com relação a operação do sistema, 
a tubulação projetada inicialmente para a entrada do efluente não foi utilizada. “O efluente 
foi transferido aos sistemas através de um balde graduado para otimizar o tempo de 
análise” (CEVE, 2015, p. 24). 
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Figura 5 – Preenchimento de pedra brita nº1 e plantio da espécie Zantedeschiaaethiopica 

Fonte: CEVE (2015) 

 

Ainda para garantir uma vida útil ao sistema pode-se realizar a escavação de um 
buraco, a alocação dos tambores e o soterramento do mesmo, evitando a exposição as 
intempéries.  
 

3.4 Estação de tratamento de esgoto por meio de Bacia de Evapotranspiração 
 

A implantação da estação de tratamento de esgotos por bacia de evapotranspiração 
(BET), descrito por Villwock et al. (2015). O sistema diferencia-se de outros sistemas 
ecológicos utilizados, devido ao modelo diferenciado de construção e dimensiona-se 2 m3 
por habitante com escavação de duas caixas. A primeira caixa é a séptica que recebe os 
dejetos provenientes dos banheiros (águas negras) e lavanderia (águas cinzas), construída 
em alvenaria, seguindo as NBR 7229/1993. O tanque séptico é uma unidade de fluxo 
horizontal, para tratamento de esgotos por processo de sedimentação, flotação e digestão. 
É projetado para receber todos os despejos domésticos (águas cinzas e negras), 
lavanderia, cozinha, banheiros, lavatórios, entre outros. 

A segunda caixa é a bacia de evapotranspiração e instalada na parte de baixo, 
recebendo apenas o material líquido, visto que o material sólido fica retido na primeira. A 
segunda caixa é escavada na profundidade de 1 metro e dimensionada de acordo com o 
número de moradores. Utiliza-se uma camada de lona plástica de 200 micras como 
impermeabilizante no interior da BET que impedirá a infiltração do efluente no solo. No 
interior do sistema, introduz-se pneus de automóveis no sentido vertical na área central da 
caixa, formando uma tubulação. As laterais entre os pneus e a parede da BET são 
preenchidas com entulhos de construção, até cobrir totalmente os pneus e sobre estes é 
distribuída uma camada de pedra brita com 20 cm de espessura, em seguida, uma camada 
de 20 cm areia grossa e, por fim, uma camada de 20 cm de terra, onde será plantada a 
vegetação.  
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Figura 6: Modelo Bacia de Evapotranspiração 

 

As bacias de evapotranspiração devem ser construídas em locais de grande 
incidência de raios solares, para que sua eficiência seja satisfatória, além da escolha de 
espécies de plantas com alto poder de evapotranspiração. Os pneus dispostos em linha no 
sentido vertical no interior do sistema recebem o efluente proveniente da séptica em seu 
interior e distribuirá lateralmente para a área preenchida com entulhos, pedra e areia, local 
onde as bactérias realizarão a transformação do material. Sobre a bacia de 
evapotranspiração são plantadas bananeiras que por meio de suas raízes absorverão a 
umidade excedente do sistema.  

A utilização da bananeira é interessante, pois é uma planta de crescimento rápido 
com alto poder de evapotranspiração que necessita para seu desenvolvimento e produção, 
quantidades grandes de nutrientes, disponíveis na bacia de evapotranspiração. 

 

4 CONCLUSÕES 
 
A preocupação ambiental vinda do final do século XX e fortalecido nos últimos anos 

vem contribuindo para a construção de práticas ecologicamente corretas e ampliando o 
debate sobre a preocupação em preservar e alocar os dejetos produzidos por atividades 
humanas tanto a nível econômico de suas atividades, como de nível doméstico, onde 
abarca o esgoto doméstico. 

A preocupação com o saneamento básico rural é um tema desafiador ainda na 
realidade brasileira. Os avanços destas práticas no meio rural necessitam em suma de uma 
participação política municipal através de criação de planos municipais de saneamento 
básico e que esses planos abarquem as comunidades e povos do meio rural.  

Cabe destacar ainda a importância destes sistemas no tocante a questão de serem 
sistemas vedados no período de coleta e tratamento do esgoto. Os sistemas vedados 
contribuem para não infiltração do esgoto e de seus efluentes no solo e nos corpos hídricos, 
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sobretudo em fontes de captação de água para o consumo dos moradores das 
propriedades (ATHAYDES, 2019, p. 120). 
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