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Brasil enfrenta hoje uma
crise na área de sanea-
mento básico, sobretudo
em relação à coleta e ao
tratamento dos esgotos.

Embora capazes de remover materiais
orgânicos e agentes causadores de
doenças, as tecnologias convencionais
utilizadas no manejo dos esgotos têm
limitações econômicas, sociais e am-
bientais. Por isso, para complementar
essas tecnologias convencionais (e não
para substituí-las), deve-se incentivar
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o estudo e o uso de tecnologias soci-
ais e ecológicas, que não só ajudariam
a resolver o problema do destino dos
esgotos, mas também possibilitariam
a criação de emprego e renda. Essas
constatações e sugestões fazem parte
da dissertação de mestrado do geó-
grafo Alexandre Ribeiro Fonseca, de-
fendida na Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp) da Fiocruz.

Durante a pesquisa, Fonseca anali-
sou dados do Sistema Nacional de In-
formações sobre Saneamento (Sinis) e
verificou que, nos primeiros anos do
século 21, o abastecimento de água já
atingia 96,3% do Brasil, enquanto a
coleta de esgotos alcançava apenas
47,9%. Para a universalização dos ser-
viços de água e esgotos no país, isto é,
para que todos os brasileiros tivessem
acesso a esses serviços, seriam neces-
sários investimentos de R$ 111 milhões
entre 2000 e 2020, segundo uma pes-
quisa elaborada para o Programa de
Modernização do Setor Saneamento
(PMSS). No entanto, se a evolução dos
indicadores de saneamento mantiver o
ritmo atual, essa universalização não
ocorrerá antes do ano de 2122, de acor-
do com um estudo recente da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

Falta de saneamento
causa 700 mil

internações por ano

Nessa análise do cenário brasileiro
atual e futuro, é preciso também levar
em conta que a expressão “coleta de
esgotos” é genérica e ambígua: o fato
de haver coleta não significa que exis-
te tratamento dos esgotos. “A coleta
é necessária, mas somente com o
efetivo tratamento dos esgotos é pos-
sível garantir a promoção da qualida-
de de vida”, afirma Fonseca. “A mera
existência de cobertura por coleta de
esgotos não necessariamente propor-
ciona uma melhoria real nas condições
de saúde e ambientais”.

Os números da Pesquisa Nacional
de Saneamento Básico (PNSB/IBGE,
2000) demonstram o problema: dos
9.848 distritos brasileiros, 42% tinham
rede coletora de esgotos, mas apenas
14% contavam com estações de tra-
tamento e só 118 realizavam a desin-

fecção dos esgotos. “Isso quer dizer
que, na maioria dos distritos, o esgoto
é escoado na natureza sem tratamen-
to e vai parar nos canais fluviais e na
rede de águas pluviais”, diz o geógra-
fo, destacando as conseqüências para
a saúde da população. “Estudos do
Ministério da Saúde mostram que cer-
ca de 700 mil internações hospitalares
são provocadas, anualmente, por do-
enças relacionadas à ausência ou à in-
suficiência de saneamento básico”.

Atualmente, os serviços de trata-
mento de esgotos são prestados por
associações comunitárias, governos
municipais, municípios assistidos pela
Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
companhias estaduais de saneamento
básico e empresas concessionárias pri-
vadas. Na prestação desses serviços,
predominam as tecnologias convenci-
onais, que cumprem um papel impor-
tante na proteção da saúde pública e
do meio ambiente. “Entretanto, os sis-
temas de tratamento de esgotos que
utilizam tecnologias convencionais têm
aspectos que podem ser questioná-
veis”, pondera Fonseca, que fez mes-
trado no Programa de Pós-Graduação
em Saúde Pública e Meio Ambiente da
Ensp, sob orientação da professora Si-
mone Cynamon.

Essas tecnologias convencionais,
como membranas e oxidação química,
são orientadas pelo mercado externo
de alta renda, no qual se inserem as
grandes empresas dos países desenvol-
vidos. Suas características incluem re-
dução de mão-de-obra, baixa partici-
pação social e uso de insumos sintéticos.
Diante dessas limitações, Fonseca pro-
põe o incentivo às tecnologias sociais e
ecológicas, que poderiam ser empre-
gadas por famílias e pequenas comuni-
dades. Para esses grupos, essas tecno-
logias alternativas representariam a
garantia de sua segurança sanitária e,
ao mesmo tempo, a geração de em-
prego, renda e inclusão social.

Biodigestores e filtros
com plantas aquáticas:

alternativas

“As tecnologias sociais e ecoló-
gicas para tratamento de esgotos do-
mésticos se caracterizam por três

princípios fundamentais: prevenir a
contaminação em vez de controlar
os prejuízos depois de contaminar;
converter a excreta humana em ma-
terial seguro; e reusar na agricultura
e na aqüicultura os produtos segu-
ros da excreta humana saneada”,
explica Fonseca. Essa abordagem
vem sendo desenvolvida em vários
países, como Holanda, Suíça e Ale-
manha, com o nome de ecological
sanitation. No Brasil, ela ainda é pou-
ca difundida, mas já existem algumas
experiências, como as da organiza-
ção não-governamental O Instituto
Ambiental (OIA).

Esta organização mantém um pro-
jeto-piloto de saneamento ecológico
na comunidade do Alto Caxixe, no
município de Venda Nova dos Emigran-
tes (ES), com o apoio do programa
Petrobras Ambiental. O objetivo é de-
senvolver técnicas alternativas e bio-
lógicas de tratamento de esgotos
residenciais por meio de vários com-
ponentes naturais, como biodigesto-
res, filtros com plantas aquáticas e tan-
ques de oxidação associados ao
manejo de piscicultura, avicultura e
agricultura.

Ainda não há dados sistematiza-
dos para ilustrar os ganhos obtidos
com esses modelos ecológicos. Con-
tudo, observa-se que, com a implan-
tação desses modelos, os esgotos da
comunidade, em vez de serem lança-
dos no meio ambiente e virarem fonte
de doenças, são tratados por um sis-
tema que combina elementos naturais
e artesanais, empregando mão-de-
obra local. Após o tratamento, o que
era esgoto se transforma em adubo,
ração ou água para a irrigação.

Os alimentos assim produzidos ser-
vem para abastecer a própria comuni-
dade ou são comercializados. “Dessa
forma, é possível criar novas fontes de
renda para a população e, conseqüen-
temente, mais pessoas poderiam pagar,
inclusive, pelos serviços de tratamento
de esgotos, garantindo sustentabilida-
de para o sistema”, defende Fonseca.
“Enquanto isso, porém, o modelo con-
vencional mantém grande parte dos
potenciais usuários excluídos do aces-
so aos serviços de saneamento”.


