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RESUMO 

 

As comunidades rurais mais afastadas dos centros urbanos na região do Pajeú, 
além de sofrerem com o problema da falta de água que é em parte suprida pela 
presença das cisternas de placas e pelos açudes/poços/cacimbas da região, 
apresentam déficit em sua infraestrutura sanitária. Em muitos casos nem as 
condições básicas de coleta pública e de esgotamento sanitário são encontradas e 
sua destinação final tem que ser feita obrigatoriamente de forma inadequada. 
Evidencia-se, com isso, a importância para o crescimento desta região; o 
desenvolvimento de mecanismos que auxiliem e promovam melhorias para o bom 
andamento destas atividades, buscando considerar a capacidade e os limites da 
localidade sem, no entanto, causar danos ao meio ambiente. As tecnologias sociais 
apresentam-se como um conjunto de técnicas e metodologias que são aplicadas em 
determinada localidade ou região em que é evidenciada a participação ativa da 
comunidade com vista à solução de problemas que os afetam direta e indiretamente. 
No presente trabalho, foram estudadas as tecnologias sociais para o manejo das 
águas (armazenagem) e o manejo dos resíduos sólidos domésticos, que já existem 
e as que estão sendo implementadas nas comunidades rurais do alto trecho da 
bacia do Pajeú, mais precisamente, nas suas regiões próximas de nascentes. Como 
recorte do estudo foi escolhido o Assentamento Mata Verde que está localizado no 
Semiárido Pernambucano, na região intermediária entre o Cariri Paraibano e o 
Sertão do Pajeú, numa área de 1.706,07 hectares. Esta, por sua vez, está 
subdividida em 41 parcelas, mais a área de reserva legal e uma área comunitária. A 
pesquisa teve como principal objetivo identificar e avaliar as Tecnologias Sociais 
(TS), aplicadas ao saneamento básico, que podem ser utilizadas por comunidades 
rurais, situadas em regiões de clima semiárido e com baixa oferta de infraestrutura 
sanitária. Em um estudo de abordagem quali-quantitativa a pesquisa utilizou como 
instrumento metodológico entrevistas no seu formato padronizado semiestruturado, 
visita de reconhecimento à área da pesquisa, pesquisa de campo para a coleta de 
dados que estiveram divididos entre: análises laboratoriais da qualidade da água 
para consumo humano e levantamento sanitário do assentamento, englobando o 
abastecimento de água, a geração e destinação dos resíduos domésticos 
produzidos e o esgotamento sanitário propriamente dito. O estudo realizado indicou 
que as tecnologias sociais aplicadas ao saneamento básico voltadas para o 
fornecimento de água potável (Potes e Filtros de Barro) e a destinação dos resíduos 
gerados, no semiárido pernambucano, apresentam-se como uma alternativa 
promissora para auxiliar na convivência das famílias com esse ambiente seco, 
aumentando a sua qualidade de vida. Contudo necessita de maior engajamento das 
forças públicas no intuito de ampliar a área de alcance destas tecnologias a fim de 
atingir um maior número de famílias beneficiadas e, desta forma, tornar possível o 
desenvolvimento sustentável desta região.  
 
Palavras-chave: tecnologias sociais; saneamento básico; assentamento rural. 
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ABSTRACT 
 

 
 
Rural communities more remote from urban centers in the region Pajeú and suffer 
with the problem of lack of water that is supplied in part by the presence of cisterns 
and by reservoirs/wells/ponds in the region, present a deficit in its health 
infrastructure. In many cases the basic conditions or public collection and sanitation 
are found and their disposal must be made mandatory improperly. It is evident, 
therefore, the importance of this region for growth, the development of mechanisms 
to assist and promote improvements to the smooth running of these activities, 
consider seeking the capacity and limits of the city without, however, causing 
damage to the environment. Social technologies are presented as a set of 
techniques and methodologies that are applied in a particular locality or region in 
which it is evident the active participation of the community in order to solve problems 
that affect them directly and indirectly. In this work, we studied the social 
technologies for water management (storage) and solid waste management 
household that already exist and are being implemented in the rural communities of 
the High River basin and Pajeú, more precisely, in their regions near springs. As the 
study was chosen clipping the Settlement Forest Green which is located in Semiarid 
Pernambucano, in the intermediate region between the Cariri Paraibano and 
Hinterland of Pajeú, an area of 1706.07 hectares. This, in turn, is subdivided into 41 
parcels, plus the legal reserve area and a community area. The research aimed to 
identify and assess Social Technologies (TS) applied to basic sanitation, which can 
be used by rural communities in regions of semi-arid climate and low supply of 
sanitary infrastructure. In a study of qualitative and quantitative approach to research 
used interviews as a methodological tool in its standard format semistructured, 
reconnaissance visit to the area of research, field research to collect data that have 
been divided among: laboratory analysis of water quality for consumption human 
health and nesting survey, covering water supply, generation and disposal of 
household waste and sewage produced itself. The study indicated that social 
technologies applied to sanitation focused on the provision of potable water (Clay 
pots and filters) and disposal of waste generated, in the semi-arid pernambucano, 
appear as a promising alternative to help families living with this dry environment, 
increasing its quality of life. However needs greater engagement of the public forces 
in order to extend the area of impact of these technologies in order to reach a larger 
number of beneficiary families and thus make possible the sustainable development 
of this region. 
 
Keywords: social technologies, sanitation, rural settlement.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO, OBJETIVOS E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

No primeiro capítulo se tem uma breve apresentação da temática estudada, 

enfatizando sua importância e contribuição ao desenvolvimento da região semiárida. 

Em seguida, apresentam-se os objetivos geral e específicos e o questionamento 

central da dissertação. E, por fim, descreve-se, sucintamente, a estrutura dos 

próximos capítulos. 

1.1 Introdução 

A bacia hidrográfica do rio Pajeú, região onde está situada a comunidade objeto da 

pesquisa, é composta por muitos municípios e comunidades rurais que vivem em 

condições intermitentes de abastecimento de água, sendo considerada, portanto, 

área de risco potencial à instalação de processo de desertificação. 

Como agravante, a região tem por atividades econômicas básicas a agricultura e a 

pecuária, as quais requerem significativa quantidade de água para serem operadas. 

De fato, a baixa disponibilidade de água doce para a agricultura, a pecuária e, 

sobretudo, o consumo humano, impõe fortes restrições à condição de vida com 

adequado padrão de qualidade. Em particular, por exemplo, a expansão da 

produtividade agrícola e pecuária é, constantemente, restringida, impactando, 

negativamente, a geração de emprego e renda à população. 

As comunidades rurais mais afastadas dos centros urbanos na região do Pajeú, tais 

como as dos assentamentos rurais, além de sofrerem com o problema da falta de 

água — minimizado, em parte, pela existência de cisternas de placas e de açudes e 

poços/cacimbas —, apresentam infraestrutura sanitária precária. Não raramente, 

nem as condições básicas do sistema de saneamento são observadas — por 

exemplo, os subsistemas de limpeza pública e de esgotamento e suas destinações 

finais operam de modo inapropriado. Em particular, os resíduos domésticos gerados 

são desprezados aleatoriamente no solo e/ou queimados a céu aberto, sem 

qualquer tipo de controle, e os efluentes sanitários, quando não desprezados em 

fossas das propriedades, são lançados em rios, lagos, açudes e/ou no solo. 

Contaminações — ou os riscos delas ocorrerem — são uma realidade nestas 

comunidades. 
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Evidencia-se, assim, a importância e a premência da aplicação de mecanismos que 

auxiliem o desenvolvimento da região1. Neste sentido, a introdução de tecnologias 

sociais se apresenta como uma alternativa viável, gerando inúmeros benefícios, tais 

quais: acesso a — e conservação de — águas; destinação apropriada de resíduos 

sanitários — sólidos e líquidos; e aprimoramento de meios de produção agrícolas e 

pecuários. Obviamente, esta introdução estará alinhada a princípios de 

sustentabilidade das dimensões econômica, social, cultural e natural. 

As tecnologias sociais se apresentam como um conjunto de técnicas e metodologias 

que propiciam a participação ativa da comunidade, visando à solução de problemas 

que as afetam direta e indiretamente. Suas implementações estão embasadas em 

adaptações às necessidades e aos estilos de vida locais, já que levam em 

consideração condições financeiras, culturais e educacionais, por exemplo. De 

forma geral, tem o intuito de promover o desenvolvimento, com ênfase especial à 

inclusão social (ITS, 2009). 

Por meio desta dissertação, estudou-se tecnologias sociais para o manejo de águas 

— armazenagem e tratamento — tecnologias que já existem e as que estão sendo 

implementadas no Assentamento Rural Mata Verde, localizado no Município de 

Iguaracy (PE). O Assentamento apresenta, em geral, solos rasos e pedregosos, com 

ausência de matéria orgânica. E as secas prolongadas da região exacerbam a 

manutenção do solo seco. 

O Assentamento conta com 12 açudes, 5 barreiros, 11 poços tubulares e 2 poços 

amazonas. Denota-se que apenas os dois últimos servem ao consumo humano e 

animal. Os demais estão secos ou inviabilizados de utilização. 

O Assentamento Rural Mata Verde, também, apresenta uma associação comunitária 

em sua organização mostrando-se ser uma comunidade em certo grau integrada e 

organizada, o que facilitou o acesso às famílias, bem como, certa disponibilidade 

                                            

 

1 É importante tornar clara a diferença entre “crescimento econômico” e “desenvolvimento 
econômico”. O primeiro significa o aumento de estoques de riqueza e trata de expansão quantitativa 
da capacidade produtiva da economia. O segundo significa a expansão qualitativa da economia e 
requer crescimento econômico vinculado à efetiva elevação de padrão de vida da população 
(BRANCO; MARTINS, 2007). Assim, esta dissertação se pautou pela definição de “desenvolvimento 
econômico”. 
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hídrica no seu território a caracterizando uma região diferente de muitas no 

semiárido pernambucano. 

Espera-se, com base em dados e informações coletados para a elaboração da 

dissertação, comprovar e acrescentar dados, informações e conhecimentos acerca 

da aplicação de tecnologias sociais, como recursos que trazem benefícios ao 

processo de interiorização — isto é, como instrumentos de desenvolvimento do 

semiárido brasileiro — e promoção de equilíbrio ao estabelecimento das dimensões 

econômica, social, cultural e natural, trazendo, por sua vez, melhorias à qualidade 

de vida do sertanejo, reforçando, portanto, seu potencial como agente transformador 

de sua realidade. 

 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar as tecnologias sociais (TS), aplicadas ao saneamento básico, que já 

existem e as que podem ser utilizadas por comunidades rurais, situadas em regiões 

de clima semiárido e com baixa oferta de infraestrutura sanitária, tendo por base o 

Assentamento Rural Mata Verde (ARMV), no município de Iguaracy (PE). 

1.2.1 Objetivos Específicos 

I) Realizar o levantamento sanitário do ARMV por meio de entrevistas; 

II) Identificar as TS, aplicadas ao saneamento básico, utilizadas no ARMV; e 

III) Analisar a eficiência de TS, voltadas para o abastecimento e tratamento de 

água (Cisternas, Potes e Filtros de Barro) utilizadas no ARMV. 

1.2.3 Questionamento Central 

Com base nos objetivos geral e específicos, a dissertação procurou responder a um 

questionamento central amplo: “Como as tecnologias sociais (TS), aplicadas ao 

saneamento ambiental, podem ser utilizadas por comunidades rurais, a fim de 

promover desenvolvimento sustentável?” 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

A seguir, apresenta-se uma síntese dos próximos capítulos da dissertação. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentações teóricas, em função dos assuntos 

“saneamento básico”, “saneamento ambiental” — com ênfase à situação brasileira e, 

em especial, às das comunidades rurais do semiárido; “tecnologias sociais (TS)” — 

com destaque para situação do semiárido brasileiro; e “Bacia Hidrográfica do Pajeú”, 

com dados referentes ao Assentamento Rural Mata Verde (ARMV) e seus aspectos 

socioeconômicos. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia adotada, desde seus aspectos teóricos 

até os procedimentos metodológicos, buscando explicar os critérios de escolhas de 

amostras abordadas e os detalhes de análises laboratoriais. 

O quarto capítulo apresenta resultados e discussões de pesquisa, com ênfase às 

formas armazenamento e tratamento da água para consumo humano, de 

esgotamento sanitário, ao manejo e à destinação final de resíduos adotados no 

ARMV, discutindo alternativas tecnológicas para auxiliar na correta destinação final 

de resíduos domésticos — alternativas possíveis de utilização por comunidades 

rurais com características semelhantes. 

O quinto capítulo apresenta as considerações finais do trabalho trazendo possíveis 

explicações para o quadro sanitário encontrado, bem como, propostas de ações que 

visem trazer melhorias da qualidade de vida da população estudada. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esse capítulo abordará as questões conceituais do saneamento ambiental, bem 

como, sua importância na manutenção da qualidade de vida da sociedade. Traz uma 

breve descrição dos planos, políticas e programas de saneamento já implementados 

no Brasil desde a década de 70. Somado o isso, busca elucidar a situação do 

saneamento nas comunidades rurais do país de forma geral, adentrando na temática 

das tecnologias sociais como alternativa promissora para auxiliar na construção da 

infraestrutura sanitária destas localidades, com foco principal para o semiárido 

brasileiro. Por fim, descreve alguns programas que estão sendo desenvolvidos 

nessa região com propósito de promover o desenvolvimento sustentável da mesma. 

2.1 Saneamento básico 

Com o advento da Lei nº 11.445/07, foi preconizado o conceito de saneamento 

básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem de águas pluviais urbanas. 

Já para o Manual de Saneamento Básico do Instituto Trata Brasil (2012) o 

saneamento é definido como o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar 

as condições do meio ambiente coma finalidade de prevenir doenças e promover a 

saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo e 

facilitar a atividade econômica (MSB, 2012). 

Pode-se concluir que o saneamento básico é uma ferramenta crucial para 

manutenção e organização da vida em sociedade, pois mantém o equilíbrio entre os 

dejetos decorrentes das atividades humanas e a natureza que o cerca. Garante, 

assim, melhores condições de vida para a população e conserva a qualidade dos 

recursos naturais como a água e o solo.    

 

2.2 As políticas de saneamento no Brasil 

No Brasil, foi a partir da década de 1970 que o setor de saneamento básico passou 

a adquirir a configuração atual. Na tentativa de ampliar a cobertura já existente, 

criou-se o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) com o ambicioso objetivo de 

atender 80% da população urbana com serviços de água e 50% com serviços de 
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esgoto no prazo até 1980. Esse mesmo plano incentivou os municípios em questão 

a concederem esses serviços à companhia estadual de saneamento. Esta, por sua 

vez, tinha acesso aos empréstimos do Banco Nacional de Habitação que, assim, 

criou as Companhias Estaduais de Saneamento Básico. Estas foram organizadas 

sob a forma de Sociedade Anônima, que deveriam obter as concessões diretamente 

do poder concedente, as autoridades municipais. Porém, a lógica do PLANASA 

mostrou-se fortemente voltada à construção e à ampliação dos sistemas, com menor 

ênfase nos aspectos de operação (TUROLLA, 2002).  

Na década seguinte, em 1990, as políticas públicas relativas ao saneamento 

mantiveram um padrão comum, caracterizado pela ênfase na modernização e na 

ampliação marginal da cobertura dos serviços. Na Quadro 01podem-se visualizar os 

principais Programas Federais realizados na iniciativa de ampliar o sistema sanitário 

brasileiro e, assim, beneficiar uma maior parcela da população. 
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Quadro 01: Principais Programas Federais em Saneamento na Década de 1990. 

Programa Período Financiamento Beneficiário/Desdobramentos 

PRONURB (Programa 

de Saneamento para 

Núcleos Urbanos) 

1990/1994 FGTS e contrapartida 
População urbana em geral, com prioridade à 

baixa renda. 

Pró-Saneamento 1995 FGTS e contrapartida 
Preponderantemente áreas com famílias com 

renda de até 12 salários mínimos. 

PASS (Programa de Ação 

Social em Saneamento) 

 

1996 
OGU e contrapartida, 

BID e Bird 

População de baixa renda em municípios com 

maior concentração de pobreza 

PROSEGE (Programa 

de Ação Social em 

Saneamento 

1992/1999 BID e contrapartida 

População de baixa renda, privilegiando 

comunidades com renda de até 7 salários 

mínimos. 

Funasa-SB 

(Programa 

Nacional de 

Saneamento 

Básico) 

- OGU e contrapartida 

Apoio técnico e financeiro no desenvolvimento 

de ações com base em critérios epidemiológicos 

e sociais 

PMSS I (Programa de 

Modernização do Setor 

Saneamento) 

1992/2000 Bird e contrapartida 

Estudos e assistência técnica aos estados e 

municípios em âmbito nacional; investimentos 

em modernização empresarial e aumento de 

cobertura dirigidos a Casan, Embasa e Sanesul. 

PMSS II 1998/2004 Bird e contrapartida 

Passa a financiar companhias do Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste e estudos de 

desenvolvimento institucional. 

PNCDA (Programa 

Nacional de Combate ao 

Desperdício de Água) 

1997 OGU e contrapartida 

Uso racional de água em prestadores de serviço 

de saneamento fornecedores e segmentos de 

usuários. 

FCP/SAN (Programa de 

Financiamento a 

Concessionários Privados 

de Saneamento)  

1998 
FGTS, BNDES e 

contrapartida 

Concessionários privados em empreendimentos 

de e ampliação de cobertura em áreas com 

renda de até 12 salários mínimos. 

PROPAR (Programa de 

Assistência à Parceria 

Público-Privada) 

1998 BNDES 

Estados, municípios e concessionários 

contratando consultoria para viabilização de 

parceria público-privada. 

PROSAB (Programa de 

Pesquisas em 

Saneamento Básico) 

1996 Finep, CNPq, Capes 
Desenvolvimento de pesquisa em tecnologia de 

saneamento ambiental. 

Fonte: Adaptado de Turolla (2002). 
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A partir desses e outros incentivos na tentativa de fornecer saneamento básico para 

toda a população pode-se observar certo avanço na condição brasileira de acesso 

ao sistema de esgotamento sanitário. De acordo com dados da Pesquisa Nacional 

de Saneamento Básico (PNSB -2008), houve aumento na proporção de domicílios 

brasileiros com acesso à rede de esgoto que passaram de um total de 33,5%, em 

2000, para 44,0%, em 2008. No entanto, apenas na Região Sudeste mais da 

metade dos domicílios (69,8%) tinham acesso à rede geral. A segunda região em 

cobertura do serviço foi a Centro-Oeste (33,7%), com resultado próximo ao da 

Região Sul (30,2%).Seguindo-se as Regiões com os piores resultados, Nordeste 

(22,4%) e Norte (3,8%) conforme Figura 01(IBGE, 2010a). 

Figura 01: Percentual de domicílios com acesso à rede de esgotamento sanitário e 
taxa de crescimento do número de economias residenciais, segundo as Grandes 
Regiões - 2000/2008. 

 

Fonte: Adaptada da “Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008” (IBGE, 2010a). 

Contudo, cabe ressaltar que dentre os serviços de saneamento é o esgotamento 

sanitário que apresenta a menor abrangência municipal. Segundo os resultados da 

mesma pesquisa a situação revela-se preocupante, pois se verifica até 2008 a falta 

de rede coletora de esgoto em 2.495 municípios, distribuídos pelas Unidades da 

Federação. 

Dados referentes ao acesso à água por rede geral de abastecimento observou-se 

um crescimento de 3,5% nessa cobertura que, em 2008, alcançou a marca de 

99,4% dos municípios do País, podendo ser considerados como difundidos pelo 
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território nacional. Nas Regiões Norte e Centro-Oeste, e interior das Regiões 

Nordeste e Sul são onde se concentram os municípios que não dispunham de rede 

geral de distribuição de água em nenhum de seus distritos, somando um total de 33 

municípios do País, distribuídos entre as regiões brasileiras conforme a Tabela 01 

que descreve a evolução dos municípios sem serviço de abastecimento de água por 

rede geral dos anos de 1989 a 2008. 

Tabela 01: Municípios sem serviço de abastecimento de água por rede geral de segundo as 
Grandes Regiões - 1989/2008. 

Grandes 
regiões 

Municípios sem serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição 

1989 2000 2008 

Total Percentual (%) Total Percentual (%) Total Percentual (%) 

Brasil 180 100,0 116 100,0 33 100,0 

Norte 39 21,7 27 23,0 7 21,2 

Nordeste 90 50,0 65 56,0 21 63,6 

Sudeste 1 0,6 0 0,0 0 0,0 

Sul 23 12,8 17 14,7 3 9,1 

Centro-Oeste 27 15,0 7 6,0 2 6,1 

Fonte: Adaptado de Atlas Saneamento Básico 2011 (IBGE, 2011). 

 

� Resíduos Sólidos 

Observando-se a destinação final dos resíduos, os vazadouros a céu aberto (lixões) 

constituem o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros, 

conforme revelou a PNSB 2008. Foi possível identificar que os municípios situados 

nas Regiões Nordeste e Norte registraram as maiores proporções de destinação de 

resíduos aos lixões – 89,3% e 85,5%, respectivamente.  Enquanto nas Regiões Sul 

e Sudeste apresentaram menores proporções – 15,8% e 18,7%, respectivamente. 

Embora este quadro venha se alterando nos últimos 20 anos, já que algumas 

iniciativas vêm sendo tomadas por parte do poder público para minimizar e reverter 

essa situação. Como exemplo, pode-se citar a implementação da nova Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305) que preconiza em seu artigo 7º a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, dentre outras.  
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Esses dados são um tanto alarmantes, diante de que o saneamento básico, como 

está explicito em sua descrição é uma questão básica e essencial no 

estabelecimento da vida construída em sociedade. À medida que determinada 

localidade inicia seu processo de formação em conglomerados maiores, esses 

passaram a produzir dejetos, sejam eles, líquidos e/ou sólidos, assim, gerando a 

necessidade de tratamento e destinação adequados aos mesmos. Contudo, é 

importante frisar que nem toda comunidade apresenta as mesmas condições 

socioeconômicas e ambientais de possuir uma grande infraestrutura sanitária. 

Porém, cabe destacar que algumas alternativas eficazes existem e podem ser 

aplicadas para solucionar alguns dos problemas apresentados pela inexistência de 

sistemas de saneamento nessas localidades. 

2.3 Saneamento ambiental 

O Saneamento ambiental abrange aspectos que vão além do saneamento básico, 

englobando o abastecimento de água potável, a coleta, o tratamento e a disposição 

final dos esgotos e dos resíduos sólidos, os demais serviços de limpeza urbana, a 

drenagem urbana, o controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças, 

questões da ocupação e de uso da terra e obras especializadas para proteção e 

melhoria das condições de vida (KRONEMBERGER et al., 2011). 

Nessa direção, também, soma-se a necessidade de frisar que as redes de 

saneamento podem estar presentes em áreas restritas da cidade, sede do 

município, e nas vilas, sede dos distritos administrativos. Neste sentido, o 

saneamento é parte da complexidade dos espaços em que está inserido tanto em 

termos de seus equipamentos, isto é, de obras de engenharia que dão conta da 

extensão de suas redes com estações de tratamento, emissários, interceptores, 

dentre outros, e que acabam por promover salubridade à população e cuidado com 

o meio ambiente, como em termos do impacto direto e do indireto de sua ausência 

perante as sombrias condições de vida de parte da população que habita uma 

mesma localidade (RODRIGUES, 2011). 

O saneamento ambiental, também pode ser definido como o conjunto de ações 

socioeconômicas que tem por meta alcançar a salubridade ambiental, com a 

finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural (FUNASA, 

2004).  
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Verifica-se, pois a grande importância do saneamento dentro do processo de 

desenvolvimento de uma região, cidade, estado e, por que não dizer, de um país. Já 

que, partindo-se das ferramentas do abastecimento de água, coleta e disposição de 

resíduos sólidos em lugares adequados, coleta e tratamento de esgotos, vão se 

construindo uma cidade ou localidade com a infraestrutura correta para oferecer um 

estilo de vida digno e de qualidade para a população nela residente, bem como, 

garante a solução para muitos problemas básicos de saúde humana e de poluição 

ambiental que estão sendo enfrentados pela sociedade contemporânea.  

Segundo Cvjetanovic (1986) alguns dos efeitos diretos e indiretos que são 

ocasionados a partir do investimento realizado no saneamento ambiental 

desencadeiam inúmeras outras ações que se refletem na evolução do ser humano 

quanto pessoa com suas necessidades vitais atendidas. Refletem ações no 

desenvolvimento econômico, propriamente dito, bem como, envolve todo esse 

processo juntamente com a promoção de melhores condições ambientais dentro da 

sociedade.   

Essas reações podem ser visualizadas como reflexos da implantação do 

saneamento ambiental numa determinada localidade, devendo ser levadas em 

consideração durante o processo de investigação dos problemas enfrentados, não 

só pelos grandes centros urbanos, mas também, na resolução das problemáticas 

que se apresentam nas comunidades localizadas no meio rural.  Já que nos dias 

atuais, essas localidades em muitos casos, ainda encontram-se desprovidas de 

infraestrutura sanitária básica para seu desenvolvimento. 

Contudo é importante frisar que o saneamento básico visa garantir a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população e, somado a isso contribui na proteção do 

meio ambiente. Evita, portanto, ameaças decorrentes da presença de 

contaminantes, detritos, resíduos, patógenos ou substâncias tóxicas em geral. No 

entanto, para que o saneamento cumpra essa função faz necessária considerar a 

qualidade das redes e dos serviços oferecidos à população que repercutem no nível 

de eficiência e de resposta à demanda existente nesse setor (GUERRA, 2011). 
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2.4 O saneamento ambiental em comunidades rurais 

A negligência das zonas rurais na maioria dos países em desenvolvimento em 

termos de infraestruturas básicas, como água encanada e instalações sanitárias, 

expõem os moradores a uma variedade de problemas de saúde relacionados com a 

água (ADEKUNLE et al., 2007). Segundo Kolsky (1993) as regiões que não 

possuem uma infraestrutura sanitária em condições adequadas apresentam um 

nível relativamente elevado de contaminação fecal nas águas e, o consequente, 

aparecimento de doenças diarreicas torna-se endêmico nessas regiões, 

ocasionando graves danos à saúde pública. 

A oferta de serviços públicos como saneamento, água potável, coleta de lixo reflete 

o quadro precário de acesso a serviços de saneamento geral em comunidades 

rurais. A infraestrutura sanitária encontrada nessas localidades pode ser refletida da 

seguinte forma: escoamento do esgoto em fossa séptica, em alguns casos fossa 

rudimentar e/ou vala, a falta de água canalizada, sendo a sua disponibilidade 

advinda de poços e/ou cisternas de captação de água da chuva; apresentam 

também, em alguns casos, falta de banheiro nas residências. Com relação à 

disposição final lixo, o mesmo é queimado ou enterrado e/ou jogado aleatoriamente 

em terreno baldio. Somado a isso, pode-se observar que essa precariedade, 

potencializa entre a população que reside nessas áreas, o risco de doenças infecto-

parasitárias (VEIGA; BURLANDY, 2001; BORGES et al., 2006). 

É observado com isso que a falta de domicílios com água encanada, com 

esgotamento sanitário adequado e disposição final de resíduos de forma 

inadequada, bem como, a escassez de acesso aos serviços de saúde qualificados 

no meio rural apresentam-se como grandes desvantagens ao desenvolvimento 

dessas regiões, condições estas que estão também associadas às limitações das 

políticas públicas de saúde e de saneamento, ainda não superadas no Brasil 

(SCHIMIDT et al.,1998; LEITE et al., 2004; CARNEIRO et al., 2008). 

Segundo dados do Atlas de Saneamento IBGE (2011) a ausência da rede de 

esgotamento sanitário constitui a realidade de grande parte dos municípios com 

menos de 50 mil habitantes. Com efeito, nesse estrato populacional, concentra-se 

um grande número de municípios preponderantemente rurais e com população 

dispersa, densidade demográfica inferior a 80 hab./km2, o que acarreta maior 
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dificuldade para ofertar os serviços de coleta de esgoto. Diante disso, algumas 

soluções alternativas para o esgotamento sanitário são tomadas por essas regiões 

girando em torno, portanto, das fossas sépticas e sumidouro, fossa rudimentar, 

fossa seca, vala a céu aberto e lançamentos em corpos d’água. Cabe registrar que a 

existência de lançamentos em fossa rudimentar, em valas a céu aberto e em corpo 

d’água, longe de representarem soluções alternativas constitui, antes, a confirmação 

da precariedade da coleta de esgoto no País.  

As comunidades rurais do semiárido podem ser exemplos de localidades que estão, 

na maioria dos casos, localizadas a grandes distâncias dos centros urbanos o que 

inviabiliza, desta forma, nessas regiões a implantação de uma grande infraestrutura 

sanitária. Por outro lado, a população aí residente gera dejetos que precisam de 

cuidados sanitários, já que se os mesmos forem dispostos aleatoriamente no solo, 

virão a ocasionar danos ao ambiente natural. Assim, contaminando águas e solo, 

bem como trazendo graves danos à saúde da própria população com a proliferação 

e transmissão de doenças através desses dejetos e/ou líquidos contaminados que 

são gerados. 

Um total de 826 municípios (14,9% dos municípios brasileiros), preponderantemente 

rurais é abastecido, em parte ou totalmente, por formas alternativas de obtenção de 

água. A Região Nordeste é aquela que apresenta a maior proporção desses 

municípios, 30,1%, número superior ao dobro da proporção verificada para o 

conjunto do País. Destacam-se como formas alternativas para esse abastecimento, 

o chafariz, poço particular, carro-pipa, corpo d’água, cisternas, bica, etc. distribuídas 

proporcionalmente, dentro dos 14,9% dos municípios brasileiros, conforme a Figura 

02 (IBGE, 2011). 
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Figura 02: Total de municípios com as principais soluções alternativas para o 
abastecimento de água - Brasil - 2000/2008. 

 

 

Fonte: Adaptado de Atlas de Saneamento 2011(IBGE, 2011). 

É observada que num período de 08 anos as fontes de água das regiões rurais 

tiveram mudanças significativas, já que as fontes naturais de água como os poços 

sofreram uma redução drástica de 108% para 26% e o chafariz, bica ou mina d’água 

também se tornou uma fonte de água menos ofertada. Já os corpos d’água nem 

aparecem em 2008 como fonte de água destas regiões, caracterizando uma 

diminuição na oferte de água do subsolo do semiárido brasileiro, o que pode 

corroborar com as consequências do processo de desertificação. O carro-pipa 

também aparece como uma fonte que sofreu redução e passa a dividir o espaço 

com as cisternas que em 2008 representavam apenas 4% da fonte de água destas 

famílias. Hoje com o aumento das iniciativas governamentais sabe-se que as 

construções destas cisternas aumentaram de forma significativa e se faz necessária 

cada vez nessas regiões secas a implementação de soluções alternativas 

tecnológicas que visem aproveitar ao máximo as condições características destas 

localidades e que estão agravando-se com o passar dos anos. 
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2.5 Tecnologias Sociais e o desenvolvimento sustentável no Semiárido 

As avaliações realizadas no estudo estiveram permeadas de interpretações que 

levaram em consideração os conceitos de tecnologias sociais, que valorizam a 

inclusão social para a promoção de melhoria da qualidade de vida. Sendo definidas, 

portanto, como o conjunto de técnicas e metodologias transformadoras, que são 

desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, 

representando soluções aos problemas locais (ITS, 2009).  

Outro conceito, preconizado por Sousa (2009, p.27), define a “Tecnologia Social 

como uma forma de criar, desenvolver, implementar e administrar a tecnologia 

orientada a resolver problemas sociais e ambientais, gerando dinâmicas sociais e 

econômicas de inclusão social e de desenvolvimento sustentável”.  

Por fim, o conceito de Santos (2000, p. 62-63) define a tecnologia social como 

transformadora partindo da afirmação de que: “Toda relação do homem com a 

natureza é portadora e produtora de técnicas que se foram enriquecendo, 

diversificando e avolumando ao longo do tempo [d] As técnicas oferecem respostas 

à vontade de evolução dos homens e, definidas pelas possibilidades que criam, são 

a marca de cada período da história.”. 

A disseminação de tecnologias sociais de convívio com a seca, em uso na região do 

presente estudo, se faz necessária para promover medidas de auxílio ao 

desenvolvimento local, já que é sabido que a desertificação advém de um processo 

histórico em que a relação entre a procura e a distribuição dos serviços dos 

ecossistemas das terras secas não foram conquistados sob os princípios do 

equilíbrio. Alguns dos fatores que podem exemplificar a razão do desequilíbrio na 

região são: padrões e práticas do uso da terra, evidenciados pelos sistemas 

produtivos, aspectos políticos e socioeconômicos, assim como pressões exercidas 

pelos mercados externos quanto à produção de alimentos, aliados a variabilidade do 

clima e às instabilidades na demanda de água advindas dos períodos de seca 

(SECTMA, 2010).  

O Governo Federal e o Estado de Pernambuco têm estimulado iniciativas de 

programas e projetos que visam promover o desenvolvimento sustentável da região. 

Como por exemplo, o Programa PAIS (Produção Agroecológica Integrada e 

Sustentável), projetos de Agricultura Florestal e Criação Animal no Semiárido 
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Pernambucano do Centro Sabiá e da Companhia de Desenvolvimento dos Vale do 

São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) com, o Projeto Semiárido, englobando 

iniciativas ao desenvolvimento dessa região. Pernambuco apresentou também 

nesse ano de 2010, como uma de suas prerrogativas a regulamentação da Política 

Estadual de Combate à Desertificação e os Efeitos da Seca (PECDS) tendo como 

um de seus princípios promover a alteração do atual quadro de degradação da terra, 

presente nessas áreas suscetíveis à desertificação, para uma condição de 

sustentabilidade socioambiental, baseada na perspectiva da convivência com esses 

ambientes e de co-responsabilidades com o processo. 

Contudo, fica evidente que a introdução de novas tecnologias capazes de 

aperfeiçoar as formas de manejar esses recursos naturais se faz de crucial 

importância para a sustentabilidade ambiental da Bacia Hidrográfica do Pajeú, 

particularmente em áreas estratégicas como as de nascente, tendo em vista a 

relevância dessas áreas para a recuperação e conservação da água, otimizando a 

oferta nesses setores e proporcionando o uso adequado dos recursos naturais. 

De acordo com o Instituto de Tecnologia Social (2009), a TS pode ser definida como 

o conjunto de técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou 

aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam 

soluções para a inclusão social e melhoria das condições de vida. 

Em face disto pode-se afirmar que a tecnologia social é, portanto, um instrumento 

para auxiliar na promoção do desenvolvimento de uma região com base nos 

princípios e formas de vida sustentáveis. Pode-se, também, expor aqui como 

proposta para o alcance de uma sociedade mais integrada e participante, no que diz 

respeito às decisões e ações socioeconômicas e ambientais, a implantação da 

gestão participativa como forma a englobar ações de planejamento e monitoramento 

participativos que são realizadas como todos os atores envolvidos desde o início do 

processo de forma coletiva reconhecendo a diversidade de saberes; Educação 

ambiental uma vez que o processo de gestão desencadeie a produção de novos 

conhecimentos, problemas enfrentados até a tomada de decisões coletivas e a 

partilha de responsabilidades; Fiscalização que, ao proporcionar socialização de 

informações e esclarecimentos, possibilita mudanças de atitudes, bem como 

intervenções diretas relacionadas às ações criminosas praticadas no bioma 

(COELHO, 2010, p. 111). 



31 

Diante do exposto, é possível observar que instituições públicas e privadas estão 

engajadas na busca pelo desenvolvimento do semiárido brasileiro que concentra 

cerca de 11% da população brasileira chegando por volta de 21milhões de pessoas 

(IBGE, 2006). No sentido de ampliar e contribuir com os estudos que estão sendo 

realizados nessas áreas a presente pesquisa traz uma análise da possibilidade de 

utilização de Tecnologias Sociais voltadas ao saneamento ambiental, pela 

população, promovendo benefícios à saúde da população do semiárido e um melhor 

aproveitamento dos resíduos, com consequente melhoria da produção agrícola, com 

o intuito de promover a diminuição dos processos de degradação instalados nessas 

áreas e fortalecimento das potencialidades locais. 

2.4.1 Tecnologias sociais aplicadas ao manejo das águas 

Segundo dados oficiais do Ministério da Integração (2005), o Semiárido brasileiro se 

estende por 975 mil quilômetros quadrados e a vegetação predominante é a 

caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, rica em espécies vegetais que não 

existem em nenhum outro lugar do planeta. É o Semiárido mais populoso do planeta 

e também o mais chuvoso. Contudo curiosamente, é uma região de grande déficit 

hídrico, ou seja, a quantidade de chuva que precipita é menor do que a água que 

evapora, sendo, dessa forma, vista que, a quantidade de água que evapora é 3 

vezes maior do que a de chuva que cai. Além disso, as chuvas são irregulares e, 

algumas vezes, existindo assim, longos períodos de estiagem (ASA, 2011a).  

Com base nesse contexto, as tecnologias sociais de manejo das águas podem ser 

visualizadas no intuito de proporcionar modificações benéficas na situação de vida 

das pessoas que vivem em regiões semiáridas, pois tornam possível a utilização de 

águas anteriormente perdidas por conta das condições do solo que não possui 

propriedades intrínsecas de reter essa água e também pela alta taxa de evaporação 

da mesma, já que o clima semiárido, típico desta região, apresenta durante os dias 

altas temperaturas e baixa umidade que favorecem esse alto estado evaporativo da 

água. Outro fator importante a ser colocado é a questão da implantação dessas 

tecnologias serem colocadas em prática juntamente com a colaboração da 

população que vai usufruir de seus benefícios, numa forma de educá-las e fazer com 

que compreendam a importância da água para a manutenção da qualidade de vida 

local e dessa água como promotora do desenvolvimento da região, pois estará 
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disponível também para o uso produtivo agrícola familiar, considerado de 

subsistência, em sua maioria, nessa região.  

Como exemplos de tecnologias sociais de manejo das águas podem ser citados: 

a) Cisterna comum (Figura 03): dispositivo de tecnologia simples, de baixo custo, 

para captação e reservação de água, adaptável a qualquer região adaptável a 

qualquer região. A água é captada das chuvas, através de calhas instaladas nos 

telhados das casas. De formato cilíndrico, coberta e semienterrada, o 

reservatório tem capacidade para armazenar até 16 mil litros de água, 

quantidade suficiente para uma família de 5 pessoas beber e cozinhar, por um 

período de 6 a 8 meses – época da estiagem na região. As placas da cisterna 

são construídas de cimento pré-moldadas feitas pela própria comunidade, 

formada e capacitada pelo P1MC. Com a cisterna, cada família fica 

independente, autônoma e com a liberdade de escolher seus próprios gestores 

públicos, buscar e conhecer outras técnicas de convivência com o semiárido e 

com mais saúde e mais tempo para cuidar das crianças, dos estudos e da vida 

em geral.  

Figura 03: Cisterna de captação de água da chuva nas casas. 

 

Fonte: Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA, 2011b). 

 

b) Cisterna-calçadão: cisternas com capacidade maior de reserva (Figura 04) que 

capta a água de chuva, por meio de um calçadão de cimento de 200 m², construído 

sobre o solo. Com essa área do calçadão, 300 mm de chuva são suficientes para 
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encher a cisterna, que tem capacidade para 52 mil litros. Por meio de canos, a 

chuva que cai no calçadão escoa para a cisterna, construída na parte mais baixa do 

terreno e próxima à área de produção. O calçadão também é usado para secagem 

de alguns grãos como feijão e milho, raspa de mandioca, entre outros. A água 

captada é utilizada para irrigar quintais produtivos, plantar fruteiras, hortaliças e 

plantas medicinais, e para criação de animais. 

 

Figura 04: Cisterna-calçadão de captação de água da chuva nas casas. 

 

Fonte: Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA, 2011b). 

 

c) Tanque de pedra:técnica de armazenagem de água a partir do tanque de pedra 

que pode ser também representado por fendas largas, barrocas ou buracos naturais, 

normalmente de granito, construídas em áreas de serra ou onde existem lajedos, 

que funcionam como área de captação da água de chuva. O volume de água 

armazenado vai depender do tamanho e da profundidade do tanque. Para aumentar 

a capacidade, são erguidas paredes de alvenaria, na parte mais baixa ou ao redor 

do caldeirão natural, que servem como barreira para acumular mais água. É uma 

tecnologia de uso comunitário. Em geral, cada tanque beneficia 10 famílias. A água 

armazenada é utilizada para o consumo dos animais, plantações e nos afazeres 

domésticos conforme Figura 05 (ASA, 2011b). 
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Figura 05: Tanque de Pedra. 

 

Fonte: Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA, 2011b). 

 

d) Barragem subterrânea (Figura 06) pode ser definida como um barramento da 

água em áreas de baixio construída dentro do chão. A mesma segura à água no 

solo mantendo-o encharcado através de uma lona plástica que é inserida na fissura 

que foi previamente feita. Essa água que é armazenada dentro da terra abastece 

poços e pode ser utilizada em pequenas irrigações, possibilitando o exercício da 

atividade agrícola das famílias do semiárido durante o ano inteiro. Durante o inverno 

torna-se possível até plantar culturas que exigem uma maior quantidade de água 

como, por exemplo, o arroz (ASA, 2011c). 

Figura 06: Barragem Subterrânea. 

 

Fonte: Pajeú on-line (2012). 
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e) TS para o tratamento da água: 

Depois de realizada a captação da água, por meio das TS supramencionadas, a 

mesma deverá ter sua qualidade adequada ao uso futuro. Para tanto, simples TS 

para o tratamento dessas águas para uso doméstico podem ser utilizadas, 

sobretudo por comunidades rurais e de poucos recursos. O passo a passo do 

tratamento de uma água em uma Estação de Tratamento de Água (coagulação, 

filtração e desinfecção) pode ser transferido, em escala reduzida e simplificada, para 

uma comunidade rural, utilizando TS. A coagulação pode ser realizada com o uso de 

sementes trituradas de moringa (em substituição ao sulfato de alumínio). A filtração 

pode ser por meio de filtros de vela ou de areia. A desinfecção pode ser realizada 

utilizando hipoclorito de sódio, ou ainda, radiação solar, pelo método SODIS 

(SolarwaterDISinfection). O SODIS usa energia solar para a destruição de 

microrganismos patogênicos - organismos causadores da contaminação da água 

com doenças. Os microrganismos patogênicos são vulneráveis a dois efeitos da luz 

solar: radiação no espectro da luz UV-A (comprimento de onda 320-400nm) e calor 

(EAWAG, 2002). A utilização dos procedimentos acima descritos minimizará a 

presença de microrganismos na água, trazendo resultado positivo na saúde da 

população. 

2.4.2 Tecnologias sociais aplicadas ao manejo de resíduos 

Os municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Pajeú promovem uma 

destinação não adequada dos seus resíduos diante dos parâmetros ambientalmente 

corretos (aterros sanitários) (IBGE, 2010a), ocasionando graves danos ao meio 

ambiente local, que já possui em seu histórico o agravante climático promovido pela 

propensão à instalação do processo de desertificação, solo arenoso e pedregoso 

pobre em matéria orgânica que não consegue reter água da chuva. E, portanto, a 

região possui uma grave carência em água, com consequente diminuição do seu 

potencial agrícola.  

Diante disto, pode-se observar que a implementação de tecnologias sociais de 

manejo de resíduos sólidos orgânicos nessa região, visando o reaproveitamento dos 

resíduos sólidos orgânicos produzidos pela população, tem intuito de promover 

melhorias na qualidade do solo e, por conseguinte, na produção agrícola local. 
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Como tecnologias de manejo dos resíduos sólidos orgânicos este estudo irá analisar 

as técnicas de compostagem e biodigestão. 

A compostagem (Figura 07) é um processo aeróbio de decomposição de resíduos 
sólidos orgânicos com posterior formação de adubo orgânico ou húmus. Esta 
tecnologia além de dar um destino útil a esses resíduos, o composto produzido 
serve para melhorar a estrutura do solo, devolvendo a terra os nutrientes de que 
necessita, aumentando a sua capacidade de retenção de água, permitindo o 
controle da erosão e evitando, também, em alguns casos o uso de fertilizantes 
sintéticos (AMCB, 2006).  

Este processo, desde o inicio até a maturação do composto, acontece em fases 

segundo Sítio duas cachoeiras (2011) que podemos observar:  

• Primeira fase (termófila e mesófila): atuam principalmente fungos, bactérias, 

actinomicetos, protozoários e miriápodes; nela se destaca o ‘cozimento’ e a 

decomposição da celulose e hemicelulose; a lignina continua sendo decomposta 

e será modificada mais lentamente.   

• Segunda fase (transformação): atuam principalmente, protozoários e minhocas; 

termina a decomposição de celulose, continua a de lignina e principia a síntese 

de ácidos húmicos.   

• Terceira fase (amadurecimento): besouros, lacraias e formigas; a síntese e 

ressíntese de húmus são concluídas e estabilizadas. Para uma boa atuação, 

deve-se ter equilíbrio, de ar e umidade, suficiente calor e um pH propício. 

Na compostagem, os resíduos são acomodados em pilhas denominadas leiras 

conforme Figura 08 que são reviradas, periodicamente, a fim de se controlar níveis 

de temperatura e os teores de oxigênio, por aproximadamente 150 dias (90 para 

compostagem e 60 para maturação). Durante esse período, os resíduos são 

transformados em um composto final gerado pela atuação de microrganismos. 

Sendo o composto denominado húmus, um produto considerado estável que pode 

ser aplicado no solo com várias vantagens sobre os fertilizantes químicos e se 

manejado de forma adequada traz benefícios ao próprio solo e ao crescimento das 

plantas por conter nutrientes provenientes da matéria orgânica degradada que irá 

enriquecer o solo e assim, aumentar a produção agrícola (CORTEZ et al., 2008). 
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Figura 07: Matérias utilizadas para compostagem. 

 

Fonte: Sítio Duas Cachoeiras (SDC, 2011). 

Figura 08: Pátio de Compostagem. 

 

Fonte: Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO, 2008). 

A biodigestão, por sua vez, consiste na biodegradação da matéria orgânica pela 

ação de bactérias anaeróbias. Este mecanismo é favorecido por fatores como, a 

umidade e o aquecimento, ocorrendo na ausência de ar. Entre outros produtos da 

digestão anaeróbica é formado o biogás (composto principalmente de Metano – CH4 

e em segundo lugar por CO2), cujo conteúdo energético gira em torno de 5.500 kcal 

por metro cúbico e o efluente gerado pelo processo pode ser usado para fins 

fertilizantes como pode ser observado na Figura 09 (ANEEL, 2002). 
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Figura 09: Biodigestor do Semiárido Pernambucano. 

 

Fonte: Visita a campo realizada em 22 de Set. de 2011. 

Existem diversas tecnologias para efetuar a conversão energética do biogás. 

Entende-se por conversão energética o processo que transforma um tipo de energia 

em outro. No caso do biogás, a energia química contida em suas moléculas é 

convertida em energia mecânica por um processo de combustão controlada. Essa 

energia mecânica ativa um gerador que a converte em energia elétrica (CHRISTIAN 

et al., 2011). 

No Brasil o potencial energético a partir de resíduos agrícolas fica concentrado em 

maior proporção na região centro-oeste, sudeste e sul, tendo alguns estados 

nordestinos apresentado maior aproveitamento que o estado de Pernambuco que 

relata menos de 50GWh/ano (ANEEL, 2002). A geração de energia a partir resíduos 

sólidos orgânicos na região do semiárido pernambucano mostra-se então, como um 

campo aberto para implantação de propostas de tecnologias que visem esse 

objetivo e por sua vez, trazendo incentivos ao desenvolvimento nessa área de forma 

a minimizar as condições socioeconômicas locais em contribuição também com 

melhorias ao meio ambiente conforme Figura 10. 
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Figura 10: Potencial de geração energética a partir de resíduos agrícolas. 

 

Fonte: Adaptado por Lívia Machado de “Atlas de Energia Elétrica do Brasil” (ANEEL, 

2002). 

Pode-se considerar que o biogás é uma fonte de energia renovável, com vantagens 

ambientais, sociais, econômicas e tecnológicas significativas, pois utiliza como 

matéria prima os resíduos sólidos orgânicos produzidos pela população que seriam 

jogados fora. Sem captação, o biogás gerado em lixões, por exemplo, é lançado à 

atmosfera (CHRISTIAN et al., 2010), onde promove o lançamento de gases como, o 

metano (CH4) que contribuem de forma impactante para o aquecimento global. 

Sendo a região semiárida uma das áreas que mais sofre com as consequências das 

temperaturas elevadas, já que por seu estado natural é considerada um local quente 

e seco, a técnica de biodigestão se apresenta como uma das alternativas para 

minimizar os impactos gerados na região do alto trecho da Bacia do Pajeú.  

Pode-se destacar ainda uma vantagem adicional no uso do biogás como forma de 

descentralização na geração de energia e consequente redução na necessidade de 

importação da mesma, reduzindo os custos produtivos locais, já que a recuperação 

desse gás formado irá permitir certa autonomia às comunidades rurais que precisam 

de iniciativas que venham auxiliar no desenvolvimento sustentável da região. 

Contudo, diante do exposto pode-se questionar até que ponto é viável afirmar que 

as Tecnologias Sociais de Manejo dos Resíduos Sólidos Orgânicos podem vir a 

garantir de forma satisfatória o desenvolvimento sustentável dos municípios que 

integram a região do semiárido pernambucano, mais precisamente, nas áreas 
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localizadas no alto curso do Rio Pajeú, já que uma série de fatores estruturantes no 

estilo de vida da população está marcado e impregnado num contexto histórico-

social-ambiental- econômico muito mais amplo que o fato de ser ter a intenção, a 

partir de técnicas já vigentes, e a vontade de transformar essa realidade. 

Portanto se faz necessária levar em consideração as características estruturais 

(clima, vegetação, solo e disponibilidade de água) peculiares da localidade, como 

também análises dos aspectos populacionais que englobam as formas de 

organizações, que foram formadas ao longo da história, nos cenários sociais, 

ambientais e econômicos locais.  

2.6 Programas para promoção do desenvolvimento sustentável do Semiárido 

Na tentativa de fortalecer a sociedade civil do semiárido com efetiva construção de 

processos participativos a partir da implementação de tecnologias sociais que visem 

atingir o desenvolvimento sustentável do mesmo e aprimorar a convivência do 

sertanejo com seu local de origem, lidando com as intempéries e aproveitando suas 

potencialidades, vem se instalando nessa região programas promotores dessa 

mudança baseados segundo a Articulação do Semiárido (ASA) (2011b) nos 

seguintes eixos: (i) promoção da agricultura familiar de base agroecológica; (ii) 

respeito às etnias; (iii) valorização do conhecimento dos agricultores e agricultoras; 

(iv) promoção das relações equitativas de gênero; (v) democratização do acesso à 

terra e à água; (vi) combate à desertificação; e (vii) educação para convivência com 

o semiárido.  

2.5.1 Programas de Formação e Mobilização Social para Convivência com o 

Semiárido Pernambucano 

O Brasil abriga, em seu extenso território, de 10 a 12% da água potável do mundo.   

O Nordeste, por sua vez, possui 4,75% desta água, já o semiárido brasileiro é 

marcado por terrenos cristalinos de depressão com densidade e elevada frequência 

de rios e riachos intermitentes (não contínuos) ou com escoamento espasmódico. 

Nas áreas sedimentares, por outro lado, a baixa frequência de rios e riachos é 

compensada por um maior potencial de recursos de águas subterrâneas (BNB, 

2005). 
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Algumas das exceções neste quadro são representadas por dois grandes rios 

perenes que atravessam parte da região: o São Francisco que nasce no Sudeste e 

atravessa o semiárido de quatro estados do Nordeste, desaguando no oceano 

Atlântico; e o rio Parnaíba que divide os estados do Piauí e Maranhão, nasce na 

região Centro Oeste e deságua no Nordeste Setentrional. Rios considerados muito 

importantes na geração de energia, para o abastecimento das cidades e de água 

para os perímetros irrigados (BNB, 2005).  

Não restasse o déficit hídrico apresentado na região Nordeste, onde se localiza o 

semiárido, verifica-se a existência de grandes números de açudes. Alguns dão conta 

de mais de 70 mil unidades construídas. Sendo assim, o semiárido brasileiro tem um 

imenso estoque de águas cercadas, potencial que corresponde a 37 bilhões de 

metros cúbicos de água (RIBEIRO, 2007). Pelos cálculos da Agência Nacional das 

Águas (ANA), aproximadamente 750 bilhões de metros cúbicos de água precipitam 

e passam pelo semiárido anualmente. 

Diante deste contexto, partindo da análise e identificação desta estrutura fechada, 

centralizadora das águas do semiárido, que a sociedade civil agiu criativamente, 

recolocando na pauta a discussão sobre a democratização do acesso à água de 

chuva para matar a sede humana, a partir da construção e da implementação de 

tecnologias que visassem a aproveitamento máximo dessas águas com a finalidade 

de promover melhorias nas condições de vida da população dessa região. Diante 

disso, surgiu e foi implementado no semiárido brasileiro do primeiro programa de 

formação e mobilização social para convivência com o semiárido o programa de um 

milhão de cisternas (P1MC), desenvolvido por 61 organizações da sociedade civil, 

elaborado e coordenado pela Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA). 

Iniciado em julho de 2003, o P1MC vem desencadeando um movimento de 

articulação e de convivência sustentável com o ecossistema do semiárido, através 

do fortalecimento da sociedade civil, da mobilização, envolvimento e capacitação 

das famílias, com uma proposta de educação. Tendo, sobretudo, como beneficiários 

membros das famílias residentes na zona rural dos municípios da região semiárida 

brasileira, sem fonte de água potável nas proximidades de suas casas, ou com 

precariedade nas fontes existentes. Dos resultados alcançados a partir deste 

programa podem ser citados em dados do ano de 2009 em que: 265.103 mil famílias 

foram mobilizadas, 244.651 mil famílias receberam capacitação em Gestão dos 



42 

Recursos Hídricos, 251.658 mil cisternas foram construídas, 5.425 mil pedreiros/as 

foram capacitados/as, 5.561 comissões municipais também foram capacitadas, 3,5 

mil jovens capacitados em construção e instalação de Bombas Manuais e por volta 

de 1.018 municípios estavam envolvidos (ASA, 2010b). 

Diante da atual, emergente e crescente necessidade por água e também o 

consequente aumento na escassez de fonte alimentícia, oriunda da terra, na região 

semiárida está sendo implantado nessa região desde 2007 pela ASA e em parceria 

com outras intuições não governamentais e iniciativas privadas o segundo programa 

de formação e mobilização social para convivência com o semiárido, o Programa 

uma terra e duas águas (P1+2), inicialmente, implementado com o intuito de 

desencadear um processo de mapeamento, intercâmbio, sistematização e 

implementação de experiências. O P1+2 tem como objetivo estratégico garantir 

acesso e manejo sustentável da terra e da água, promovendo a segurança alimentar 

(produção animal e vegetal) por meio da construção de processos participativos da 

população rural. O número “1” significa a luta pela terra, proporcionando assim, terra 

suficiente aos produtores locais para que nela sejam desenvolvidos processos 

produtivos visando segurança alimentar e nutricional. O número “2” representa dois 

tipos de água, sendo uma para o consumo humano (potável) e a outra para a 

produção de alimentos, de forma que, as famílias de agricultores e o contingente por 

elas influenciado vivam dignamente. Sendo, portanto, evidenciado que esse 

programa tem como objetivo ir além da captação de água de chuva para o consumo 

humano, avançando para a utilização sustentável da terra e o manejo adequado dos 

recursos hídricos para produção de alimentos (animal e vegetal), promovendo a 

segurança alimentar e a geração de renda na localidade (GNADLINGER; SILVA; 

BRITO, 2007). 

Com base no exposto acima, tem se verificado a realização de inúmeras iniciativas 

no semiárido pernambucano com o intuito de propiciar o desenvolvimento 

sustentável desta região tão assolada por graves condições socioambientais. 

Pesquisas realizadas nessa localidade pela ONG DIACONIA desde 1999, ano 

marcado pela grande seca do rio Pajeú, mais precisamente na região do Alto trecho 

Pajeú-PE demonstraram que, durante todo o ano, as famílias despendiam mais de 1 

hora/dia na obtenção de água para seu consumo. Sinalizando, desta forma, uma 

média de, pelo menos, 30 horas/mês, ou quatro dias de trabalho/mês. Dados dessa 
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mesma pesquisa revelaram que os gastos com água de beber, cozinhar e higiene 

bucal (consumo humano) são, em média, da ordem de 8,9 litros/pessoa/dia, ou 

16.000 litros/família/ano (DIACONIA, 2001). 

Segundo estudos realizados pela a EMBRAPA, na época da seca, uma família com 

cinco pessoas depende de uma média mensal de três dias-homem para obter água. 

Registram-se, ainda, perdas de cinco semanas por ano de trabalho, em decorrência 

de diarreias contraídas pelo consumo de águas contaminadas. O Fundo das Nações 

Unidas para Infância – UNICEF, a partir de dados do Ministério da Saúde, alerta 

para o fato de que, a cada quatro crianças que morrem na região, uma deixa a vida 

acometida por diarreia, consequência indesejável do consumo de água imprópria 

(FEBRABAN; AP1MC, 2003). 

Com isso, fica evidenciada a grande importância de iniciativas que visam implantar, 

no semiárido, tecnologias promotoras do melhor convívio com as condições locais e 

que garantam acima de tudo saúde e qualidade de vida ao ser humano e ao meio 

ambiente. Fazendo-se necessário, portanto, identificar possíveis e eventuais 

danos/falhas das tecnologias que envolvam o manejo da água a partir da captação 

através de cisternas e/ou de armazenagem para o consumo humano. E também do 

manejo da terra, a partir do aproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos na 

produção agrícola e geração de energia, sobretudo, em conjunto com a manutenção 

da qualidade ambiental local.  

2.5.2 Contribuição para o Desenvolvimento Sustentável do Semiárido 

Pernambucano 

Com relação aos conceitos desenvolvimento sustentável primeiramente considerado 

como o processo de transformação em que a exploração dos recursos, a direção 

dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial do presente e do futuro, sendo, 

portanto, aquele que atende às necessidades presentes, sem, no entanto, 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades (IBGE, 2010b).  

E o conceito de Rattner (2009) preconizando que a implementação de estratégias de 

desenvolvimento sustentável terá que ser baseada na lógica de servir a todos, todo 

o tempo, sem destruir ou exaurir os recursos existentes e produzir riscos e 
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consequências ambientais e insuportáveis. Um paradigma alternativo estipulado 

para satisfazer as necessidades básicas de todos, em todos os lugares e não 

somente nos pólos de crescimento, em oposição às estratégias de crescimento 

insustentável e terão que ser caracterizadas pela viabilização econômica, equidade 

social, sustentabilidade, tratando dos problemas ambientais. E frisa que é importante 

para obtenção do desenvolvimento sustentável a mobilização e motivação de toda a 

sociedade, definindo, assim, um estilo de vida com padrões de consumo e produção 

de acordo com as necessidades básicas e estratégicas de prioridades determinada 

através de processos democráticos pelos atores sociais.   

No caso do semiárido, no entanto, a necessidade de iniciativas que visem à 

promoção do desenvolvimento sustentável torna-se mais gritante, já que, grande 

parte da população que aí reside carece das condições mais básicas de 

sobrevivência que um ser humano precisa. Da comida na mesa, da água para 

beber, da oferta de um serviço de saúde adequado, de uma coleta de lixo, todas 

essas condições que fazem a cidadania das pessoas encontra-se na maioria dos 

casos deficitária.  

É nesse sentido que as iniciativas de programas governamentais em crescimento no 

nosso país estão vindo contribuir no desenvolvimento das regiões secas de forma 

sustentável, valorizando o saber local, as condições climáticas que essa localidade 

apresenta e a situação socioeconômica das pessoas que vivem e dependem do que 

sua terra tem a oferecer. 

De acordo com os programas e as pesquisas desenvolvidas pela ASA e seus 

parceiros observa-se que nas últimas décadas está sendo construída uma nova 

concepção de construir o semiárido e muitas experiências de convivência estão 

sendo desenvolvidas e vivenciadas por diversas famílias agricultoras. A 

concentração baseia-se na valorização das experiências locais, na troca de 

conhecimentos entre agricultores, nas muitas formas de captação e manejo da água 

da chuva, o aproveitamento das águas subterrâneas para o uso coletivo, 

fortalecimento dos processos de reforma agrária, busca de crédito aos produtores, 

educação contextualizada, assessoria técnica adequada e qualificada, todas essas 

constituem juntas a efetiva e sustentável convivência com o semiárido (ASA, 2011b). 

Contudo, com base no que foi encontrado pela presente pesquisa muito ainda se 

tem para fazer e por em prática. Percebe-se em muitos casos que falta o 
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engajamento efetivo dos órgãos do poder público na região e que esse não pode 

simplesmente liberar a verba para as ONGs que estão em ação na localidade e não 

fiscalizar e atuar de perto. Diante da situação encontrada é fato que muito já foi 

realizado mais ainda se tem uma grande distância em poder dizer que o semiárido 

encontra-se perto de atingir seu desenvolvimento sustentável. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

Aqui, são tratados os aspectos que fundamentam teoricamente a metodologia da 

dissertação, indicando como foram escolhidas as abordagens e os procedimentos 

metodológicos, detalhando-se inclusive os experimentos realizados. 

3.1 Aspectos teóricos 

A presente pesquisa fez o uso do “método misto”, que emprega a combinação de 

abordagens qualitativas e quantitativas, indicada para pesquisas de natureza 

interdisciplinar, as quais incorporam tanto a necessidade de explorar quanto de 

explicar problemas enfrentados pela sociedade (CRESWELL, 2010). 

A abordagem qualitativa, uma alternativa ao positivismo, visualizou holisticamente 

fenômenos, isto é, considerou componentes de situações peculiares, com suas 

interações e influências recíprocas (ANDRÉ, 2000). 

Por seu turno, a abordagem quantitativa, fundamentada no paradigma clássico 

positivista, tratou de medidas numéricas e de análises estatísticas, estabelecendo 

padrões de comportamento — descrevendo, compreendendo e explicando fatos 

(HAYATI; KARAMI; SLEE, 2006). 

Com base no método misto (CRESWELL, 2010), os procedimentos metodológicos 

da dissertação obedeceram ao seguinte conjunto de etapas (Quadro 02): 

Quadro 02: Planejamento dos Procedimentos Metodológicos. 

 
Distribuição do 

Tempo 
Atribuição de Peso Combinação Teorização 

Dados qualitativos, 
coletados inicialmente 

Quantitativo Incorporando Implícita 

Fonte: Adaptado de Creswell (2010). 
 

Os dados e informações da dissertação foram coletados sequencialmente. Os 

qualitativos — coletados por meio de visita a campo, em abril de 2012 — permitiram 

o reconhecimento da localidade e de sua população. Por sua vez, os quantitativos — 

coletados no período de julho a novembro de 2012 (uma coleta a cada 2 meses, 

totalizando 3 coletas) —, os quais representam o maior peso em análise e 

discussão, permitiram a observação de fatos objetivos e, não raramente, de relações 

de causa e efeito. As combinações de tais dados e informações — quantitativos e 
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qualitativos — tiveram por fim se complementares, para proporcionarem 

conhecimentos abrangentes. 

3.2 Instrumentos de coleta de dados e informações 

Os procedimentos e instrumentos de coletas de dado e informações adotados são 

apresentados a seguir: 

• Levantamentos de literatura técnico-científica, com base, sobretudo, em 

consultas a: livros, artigos e documentos — estes relacionados à “Pesquisa 

nacional de saneamento básico” (IBGE, 2010a) e ao Plano Regional de Inclusão 

Social (PNIS, 2003). 

• Observações diretas em campo, com incursão: (i) à região do Pajeú — em 

particular, ao alto Pajeú —, a fim de se definir a área específica adequada à 

realização da pesquisa — o Assentamento Rural Mata Verde (ARMV); (ii) à área 

específica de pesquisa — o ARMV —, a fim de se coletar dados e informações 

qualitativos e quantitativos referentes a esgotamento sanitário, manejo de 

resíduos domésticos, captação e distribuição de águas e outros aspectos 

relevantes; e, por fim, (iii) ao ARMV, a fim de se realizar pesagem única de 

resíduos domésticos produzidos por 14 famílias assentadas — n = 14 —, que 

corresponderam a 34,1% das famílias do Assentamento, com erro amostral de 

E0= 21% (Quadro 03 e Quadro 04). 

Quadro 03: Cálculo de “n” Amostral. 

 
N0= 1/E0

2 
n=N.n0/N+n0 

 

 

Quadro 04: Dados dos Cálculos de “n” Amostral. 

 

Erro amostral tolerável 
Tamanho da 
População 

Aproximação do 
Tamanho da amostra 

Tamanho da amostra 

11% 41 82,64 28 
21% 41 22,67 14 

 

• Entrevistas semiestruturadas: aplicadas em 28 famílias — n = 28 —, que 

corresponderam a 68,3% dos titulares das parcelas do ARMV, com erro amostral 
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de E0 = 11%. Inicialmente, os dados e informações resultantes das aplicações 

foram tabulados e processados de modo quantitativo. Depois, parte deles foi 

também submetida à abordagem qualitativa. O roteiro de entrevista se encontra 

no Anexo 1. 

Observe-se que as entrevista foram utilizadas para se tecer explicações 

quantitativas relacionadas, por exemplo, ao manejo de resíduos sólidos — 

destino dos resíduos domésticos e animais —, ao manejo da água — fonte e 

tratamento para consumo humano e para produção agrícola — à infraestrutura 

sanitária; e explicações qualitativas relacionadas a aspectos comportamentais 

gerais, inviáveis à abordagem quantitativa. 

• Análises laboratoriais: (i) físico-químicas, com 8 parâmetros — pH, turbidez, cor 

real, cor aparente, alcalinidade, sólidos dissolvidos totais, cloretos e dureza; e (ii) 

microbiológicas de duas classes — coliformes totais e E. coli — da água para 

consumo humano, no período de julho a novembro de 2012, com uma coleta a 

cada 2 meses, totalizando 3 coletas de 8 cisternas de placas, 4 potes e 3 filtros 

de barro. Adianta-se que os resultados foram plotados em gráfico estatístico 

“Boxplot”, que apresenta mediana, tendência, quantis superior e inferior, e 

valores mínimos e máximos que podem ser atingidos. Tal gráfico é usado para 

avaliar a existência de “outliers”, ou seja, valores que apresentam grande 

variação. 

3.3 Procedimentos de coleta de dados e informações 

3.3.1 Resíduos Sólidos Domésticos 

Um grupo de 14 famílias do ARMV foi, previamente, orientado a armazenar resíduos 

domésticos produzidos em um dia. No dia seguinte, os resíduos produzidos por cada 

família foram pesados uma única vez, a fim de se mensurar a massa de resíduos de 

cada uma, individualmente. Assim, tornou-se possível estimar a quantidade de 

média de resíduos produzidos por cada família e pelo ARMV. Em seguida, dividiu-se 

o peso total dos resíduos produzidos pela quantidade de pessoas que o produziram. 

Chegou-se, então, à estimativa de geração de resíduos per capita do ARMV. 
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Os valores encontrados para a realização da caracterização da geração dos 

resíduos domésticos do assentamento foram calculados através das seguintes 

fórmulas apresentadas no Quadro 05: 

Quadro 05: Fórmulas para o cálculo da geração de resíduos domésticos. 

Variáveis Símbolo Fórmulas 

Média de pessoas residentes por casa  
Mp Mp= y/z 

Peso per capita - Dia p p=x/y 

Estimativa de Número Total de Pessoas 
Residentes no Assentamento 

h h= Mp x z 

Peso Produzido pelo Assentamento - Dia  
P 

P= h x p 

 

A participação de um total de 14 famílias esteve relacionada com a disponibilidade 

espontânea de cada uma em contribuir para o presente estudo. 

3.3.2 Qualidade da Água 

Selecionou-se um grupo de 8 famílias — cujas cisternas recebiam águas de diversas 

fontes, às vezes trazidas pelo Exército Brasileiro, às vezes trazidas pela Prefeitura, 

impossibilitando, assim, a realização de análises quanto à origem —, tendo em vista 

se identificar a qualidade das águas de suas cisternas e residências, antes da 

instalação de TS a serem propostas. 

Observe-se que, antes do início do experimento, fez-se um diagnóstico do ciclo de 

tratamento da água pós-cisterna, o qual compreendeu apenas decantação em potes 

de barro e de plástico.  

Em seguida, o grupo de 8 famílias foi dividido em dois subgrupos (Quadro 06). A um 

subgrupo, composto por 3 famílias, foi fornecido uma TS de manejo da água a mais: 

o filtro de barro. Por sua vez, ao outro, composto por 5 famílias, foi mantida a sua 

situação original. 

Das cisternas das 8 famílias do experimento foi coletada a água bruta como sendo a 

amostra controle, sem uso de tecnologia adicional. Somado a isso, foram coletadas 

amostras dos 5 potes e 3 filtros de barro, que já se encontravam nas residências 

para se analisar a capacidade destas tecnologias em fornecer uma água de melhor 
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qualidade ao consumo humano e, também, para se verificar qual ou quais 

tecnologias apresentam maior eficácia em “purificar” a água fornecida pelos carros-

pipa ao abastecimento das cisternas. 

Observe-se que, a proposta inicial do experimento — analisar amostras de 4 filtros 

de barro e de 4 potes, para se manter uma mesma amostragem — não foi bem-

sucedida, haja vista uma família ter inviabilizado o filtro doado a si. 

Quadro 06: Programação de Amostragem de Águas de Abastecimento. 

Cisterna 01 -------> Filtro de Barro 01 

Cisterna 02 -------> Pote de Barro 01 

Cisterna 03 -------> Pote de Barro 02 

Cisterna 04 -------> Filtro de Barro 02 

Cisterna 05 -------> Filtro de Barro 03 

Cisterna 06 -------> Pote de Barro 03 

Cisterna 07 -------> Pote de Barro 04 

Cisterna 08 -------> Pote de Plástico 05 
Nota: Procedimento realizado em campo, em setembro de 2012. 

Para a realização da análise de qualidade da água fornecida para o consumo 

humano e para a verificação da eficácia das tecnologias sociais em “purificar” a água 

fornecida, foi utilizado método comparativo para análise de parâmetros de qualidade 

da água, de acordo com a Portaria nº 2914/11, do Ministério da Saúde, a qual dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

A avaliação ocorreu por meio da realização de análises físico-químicas, conforme 

metodologia descrita no “Standard methods for examination of water and waste 

water” (RICE et al., 2011), e de exames microbiológicos, conforme metodologia da 

USEPA (2002) (Quadro 07 e Quadro 08). 

Quadro 07: Parâmetros Físico-químicos, Métodos e Local das Análises de Água para 
Consumo. 

Parâmetro Físico-químico Método Local de Análise 
pH Potenciométrico 

Laboratório LEA (UFPE – 
Campus Agreste) 

Sólidos Dissolvidos Totais 
(SDT) 

Gravimetria 

Turbidez Nefelométrico 
Cor aparente e Cor verdadeira Espectrofotométrico 
Alcalinidade, Dureza e Cloretos Titulométrico 
Coliformes totais e E-Coli Chromocult 
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Quadro 08: Parâmetros Microbiológicos, Métodos e Local das Análises de Água para 
Consumo. 

 

Parâmetro Método Diluições Incubação 
Resultados 
Expressos 

Local de 
Análise 

Coliformes 
totais Filtração em 

membrana que 
utilizou como 

meio de 
cultura o 

Chromocult® 
Coliform Agar 
(Merck - Cat. 

1.10426) 

10-2 e 10-3 
36ºC± 1ºC por 

24 h ± 1h. 
UFC/100ml 

Laboratório 
LEA (UFPE – 

Campus 
Agreste) E. coli 

 

3.4 Caracterização do local de pesquisa – o Assentamento Rural Mata Verde 

O Assentamento Rural Mata Verde está localizado no município de Iguaracy, leste 

da bacia do rio Pajeú com as seguintes coordenadas geográficas em UTM: 

9.139.106 mN 701.937 mE. Tal bacia destaca-se por ser a maior Unidade do estado 

de Pernambuco, com 16.685,65 km2 e ocupação de 16,97% da área do estado como 

pode ser observado na Figura 11(SRHE-PE, 2012). 

Figura 11: Localização da Bacia do Pajeú. 

 

Fonte: Adaptado da “Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de 

Pernambuco” (SRHE – PE, 2012). 
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A Bacia do Pajeú (Figura 12) apresenta clima semiárido, predominando, na quase 

totalidade de seu território, médias pluviométricas anuais inferiores a 800 mm, 

concentradas nos meses de fevereiro, março e abril, período no qual as 

precipitações representam até 70% do total anual (SECTMA-PE, 2006).  

 

Figura 12: Mapa de Representação da Bacia do Pajeú. 

 

Fonte: Mendonça et al. (2012). 
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Outras características socioambientais da região da bacia do rio Pajeú encontram-se 

resumidas no Quadro 09. 

 

Quadro 09: Características socioambientais da região da bacia do rio do Pajeú. 

Indicador Valor Fonte 

Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) 

 

0,640 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Regional de Inclusão 

Social (PRIS, 2003). 

Taxa de domicílios com 

abastecimento d’água 

inadequado 

 

27,5% 

Taxa de domicílios com 

esgotamento sanitário 

inadequado 

 

57,1% 

Taxa de mortalidade infantil 33 em 1.000 nascidos vivos 

População economicamente 

ativa 

125.240 habitantes dos quais 

112.381 estão ocupados nos 

seguintes setores produtivos: 

agropecuária (51,6%), comércio 

e serviços (12,0%), 

administração pública (5,3%) e 

educação (5,0%). Os demais 

26,1% em outros setores. 

Nota: Elaboração realizada pela autora. 

O município de Iguaracy apresenta uma área de 838,127 km2 e população total 

residente, segundo Censo de 2010, de 11.779 habitantes, estes distribuídos em 

6.110 de população urbana e 5.669 de população rural. A densidade demográfica do 

município está em 14,05 hab./km², seguido de uma taxa de urbanização de 51,87% 

e uma taxa de crescimento entre 2000-2010 de 0,25% ao ano (IBGE, 2010a).  

O relevo do Município de Iguaracy está classificado em Planalto da Borborema e, o 

mesmo possui solo areno-argiloso e terras agricultáveis de potencial restrito, regular 

e não muito indicadas para atividades agrícolas, destinam-se preferencialmente as 

culturas do sorgo, algodão herbáceo e milho. Como vegetação predominante 

apresenta a Caatinga Hiperxerófila (BDE, 2012). 
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3.4.1 Aspectos físicos 

O Assentamento Mata Verde apresenta solos rasos e pedregosos de forma geral, 

com pequenas manchas de solos evoluídos – Litossolos e afloramentos rochosos 

nas serras. Os mesmos possuem ausência de matéria orgânica e as secas 

prolongadas da região influenciam na manutenção desse solo pobre e seco, bem 

como, as queimadas que favorecem a sua degradação lenta e gradual; imagem 

representada pela Figura 13 (INCRA, 2003). 

 

Figura 13: Representação dos Tipos de Solo do Assentamento Mata Verde – PE. 

 

Fonte: Planta de Representação Geral do Assentamento Mata Verde (INCRA, 2011). 

 

O Assentamento possui 12 açudes, 05 barreiros, 11 poços tubulares e 02 poços 

amazonas; apenas estes dois últimos estão servindo para o consumo humano e 

animal, pois os demais estão secos ou inviabilizados de utilização, ora pela 

qualidade da água ou porque estão quebrados. O mesmo não apresenta resistência 

significativa à seca, justificando a necessidades de recuperação dos poços 

artesianos, cuja representação pode ser vista na Figura 14 (INCRA, 2003). 
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Figura 14: Representação Esquemática do Assentamento Mata Verde. 

Fonte: Planta de Representação Geral do Assentamento Mata Verde (INCRA, 2011). 
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3.4.2 Aspectos socioeconômicos 

O Assentamento Mata Verde é considerado uma região tradicionalmente produtora 

de feijão vigna, com condições climáticas satisfatórias para a exploração. A mão-de-

obra é quase em sua totalidade familiar por se tratar de cultura de subsistência. Em 

cada parcela assentada está destinada uma área de aproximadamente 1 hectare 

para a exploração de culturas (INCRA, 2003). 

Com relação à disponibilidade de água para consumo humano no assentamento 

provém de poços, barreiros, cacimbas e de cisternas. O mesmo pode se destacar 

para a questão da produção de lixo na comunidade que representa outro problema, 

uma vez que, não há coleta e nem destinação adequada. O grau de instrução e 

escolaridade dos assentados está dividido da seguinte forma: 8,99% não tem idade 

escolar, 13,48% são analfabetos, 6,18% assinam o nome, 5,62% sabem ler e 

escrever, 4,49% possui o ensino fundamental completo, por sua vez 43,82% 

possuem o ensino fundamental incompleto, 3,93% tem o ensino médio completo, 

3,37% tem o ensino médio incompleto e por fim, a minoria, cerca de 0,56% possui o 

ensino superior completo. Sobretudo, o assentamento é beneficiado com o EJA 

(Educação para Jovens e Adultos) (INCRA, 2003). 

O Assentamento Mata Verde apresenta uma assistência médica precária; não há 

calendário fixo de visita do médico para o atendimento às famílias. No período de 15 

em 15 dias os membros do assentamento recebem uma visita do agente comunitário 

de saúde para a distribuição de material acerca do tratamento da água e orientação 

sobre saúde coletiva. Um grande problema do atendimento médico enfrentado pelos 

membros do assentamento está relacionado à localização do mesmo que fica a 64 

km no sede do município de Iguaracy, legalmente responsável em disponibilizar 

esse serviço. Sendo assim, os problemas de saúde de menor gravidade recebem 

atendimento em postos de saúde e hospitais localizados no Município de Monteiro – 

PB a 15 km do assentamento. Já os casos mais graves são encaminhados para o 

Município de Campina Grande – PB. As doenças que surgem com mais frequência, 

principalmente em crianças, são: verminoses, gripes, bronquites, anemias e 

desnutrição (INCRA, 2003). 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

Este capítulo mostra a análise dos resultados na pesquisa de campo e os relaciona 

a dados encontrados na literatura e legislação pertinentes. Inicialmente, tem-se o 

diagnóstico sanitário do Assentamento Rural Mata Verde que teve como foco o 

manejo da água para consumo doméstico e produção agrícola, a destinação do 

resíduo doméstico e do esgoto. Por fim, mostra-se um retrato da qualidade das 

águas utilizadas para o abastecimento de algumas famílias do Assentamento, antes 

e depois da introdução de simples Tecnologias Sociais: o pote de barro e o filtro de 

vela. 

4.1 Diagnóstico sanitário do Assentamento Rural Mata Verde 

A pesquisa de campo foi realizada no período de abril a novembro de 2012, onde 

foram realizadas observações in situ e entrevistas, com aplicação de 28 

questionários. A realização dos mesmos ocorreu duas vezes durante o período 

mencionado acima, uma aplicação em abril com 18 famílias e outra em novembro 

com as 10 famílias restantes. O universo de entrevistados abrangeu 68,30% dos 

assentados. 

O Gráfico 01apresenta a caracterização da destinação final dos resíduos domésticos 

produzidos pelas 28 famílias assentadas. Sendo observada que a população maciça 

(87%) destina seu resíduo de forma inadequada queimando- o a céu aberto. O 

restante das famílias enterra o resíduo produzido ou descartam de forma aleatória 

no solo sem nenhum critério de escolha e/ou controle. Esse comportamento das 

famílias é observado por falta de infraestrutura de coleta pública. 
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Gráfico 01: Destino dos Resíduos Domésticos no Assentamento Mata Verde. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 

Outra questão sanitária analisada pelo presente estudo foi à destinação dos dejetos 

dos animais de criação doméstica e/ou comercial realizada por 68,3% dos 

assentados, como pode ser melhor visualizada no Gráfico 02. 

Gráfico 02: Destino dos Dejetos dos Animais no Assentamento Mata Verde. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 

Primeiramente ficou verificada que a maioria dos parceleiros destina os dejetos de 

seus animais para adubar o solo, mas com base nas entrevistas realizadas verificou-

se que isso não é feito de forma sistematizada a fim de se aproveitar o máximo 
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potencial desse adubo e, sim, de forma isolada não garantindo o benefício a todos 

os assentados criadores de animais.  

A fonte de água para consumo humano no referido assentamento é basicamente 

ofertada à custa das cisternas que, no período da pesquisa, estavam sendo 

abastecidas pelos carros-pipa. Nota-se, também, com base nos dados do Gráfico 

03que todas as famílias estavam buscando mais de uma fonte para garantir seu 

abastecimento, já que no período da pesquisa a região passava por a maior seca 

que já houve nas últimas quatro décadas. 

Gráfico 03: Fonte de Água para Consumo Humano no Assentamento Mata Verde. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 

Essas outras fontes de água utilizadas estão dividas entre os açudes e/ou poços que 

ainda possuem água dentro do assentamento. A população ainda enfrenta 

problemas para fazer a captação dessas águas, já que não possuem bombas 

hidráulicas e muitos têm que se deslocar a longas distâncias para consegui-las. 

Somado a isso, ainda, precisam dividir muitas dessas fontes de água para 

dessedentação dos animais e para produção agrícola.  

Contudo, um grande problema dessas fontes de água é a qualidade que, na maioria 

dos casos, estão impróprias para o consumo humano. O tratamento que é realizado 

pela maioria das famílias, conforme pode ser visto no Gráfico 04, para consumir 

essa água é de certa forma não suficiente para garantir e ofertar uma qualidade 
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satisfatória podendo tornar essa água, em alguns casos, geradora de problemas de 

saúde para essa população. 

As famílias que aplicam a solução de hipoclorito de sódio a 2,5% aplicam-na 

conforme recomendação das ONG’s: uma colher da solução para 1 litro de água. 

Contudo, a mensuração exata dos volumes é deficiente, já que nos recipientes em 

que a água é armazenada (Pote e Filtro de Barro) não há escala volumétrica 

definida. 

Gráfico 04: Tratamento de Água para Consumo Humano no Assentamento Mata 
Verde. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 

As fontes de água para produção como podem ser vistas no  

Gráfico 05 estão representadas em sua maioria pela cisterna de produção somada 

aos açudes encontrados no assentamento. Em segundo lugar tem-se a produção 

agrícola dependendo direta e indiretamente da água da chuva para que a mesma 

venha crescer e fornecer seus produtos para o consumo familiar e para a 

comercialização.  A situação encontrada não fornece conforto às famílias 

assentadas já que os grandes períodos de estiagem trazem enormes prejuízos à 

sobrevivência das mesmas. Por outro lado, observou-se que quase metade 47% dos 

entrevistados possuía cisterna de produção fator que pode ser considerado até certo 

ponto positivo. 
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Gráfico 05: Fonte de Água para Produção Agrícola no Assentamento Mata Verde. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 

O resultado referente ao estado do esgotamento sanitário do assentamento mata 

verde não é insatisfatório, como pode ser visualizado no Gráfico 06, já que 32% dos 

assentados entrevistados ainda dispõem seus efluentes sanitários em solo, rios, 

lagos e/ou açudes do assentamento contaminando-os. E como essas mesmas 

fontes de descarte estão servindo neste período de seca como fonte de água para o 

consumo humano tem-se um grave problema instalado.  

Gráfico 06: Esgotamento Sanitário do Assentamento Mata Verde. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 

A situação sanitária do Assentamento Mata Verde encontrada pelo presente estudo 

não é realidade única e isolada entre as comunidades do alto trecho do Pajeú. A 
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pesquisa realizada por Mendonça et al. (2012) observou situação semelhante nas 

comunidades Monte Alegre (Iguaracy – PE), Sitio Baixio (Tabira – PE) e Lagoa da 

Cruz (Quixaba – PE)que apresentaram também uma situação sanitária precária. Nos 

períodos de estiagem, além das cisternas, os açudes e poços são as fontes de 

águas mais utilizadas. Quanto aos resíduos gerados, a coleta não está presente e 

os resíduos são queimados a céu aberto. Os dejetos de animais são, em sua 

maioria, destinados a adubar o solo de forma não sistematizada pelas famílias. 

Nesses locais não foi observada a implantação de tecnologias sociais, fora as 

cisternas, a fim de melhorar as condições vivenciadas por essa população.  

Após uma analise dos dados nas entrevistas também foi possível verificar algumas 

prováveis relações entre resultados. O Gráfico 07 mostra que há uma relação entre 

renda e forma de tratamento da água de abastecimento. 100% das famílias de maior 

renda (1 a 2 salários mínimos) realizam um tratamento mais completo da água que 

consomem, utilizando filtração (em pano) prévia à cloração, o que garante maior 

eficiência na ação bactericida do hipoclorito, pela remoção de alguns sólidos. 

Conforme o poder aquisitivo vai decrescendo, os cuidados com as águas de 

abastecimento vão decrescendo também. 

Gráfico 07: Relação entre renda e o Tratamento da Água de Consumo Humano. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 

Outro aspecto observado com relação à renda mensal está à questão da produção 

agrícola (Gráfico 08), já que as famílias com maiores rendas possuem cisterna de 

100%

0% 0%

71%

24%

6%

25%

50%

25%

Filtro de pano +

hipoclorito

Hipoclorito Não trata

1 a 2 Salários Mínimos 1/2 a 1 Salário Mínimo

Menos de 1/2 Salário Mínimo

famílias 



63 

produção, tecnologia social que potencializa a capacidade de irrigação das culturas 

aumentando a produção e as famílias com menores rendas ficam a mercê da chuva 

para garantir suas colheitas. 

Gráfico 08: Relação entre renda e produção agrícola. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 

O Gráfico 09 mostra que há uma relação entre usos de tecnologias sociais. Todos 

os entrevistados que utilizavam a tecnologia social “cisterna de produção” afirmaram 

utilizar os dejetos de animais como condicionador e fertilizante para os solos. 

Enquanto que a maioria daqueles que apenas dependem exclusivamente de chuva 

como fonte de água para produção desconhecem o uso ou simplesmente não 

utilizam os dejetos de animais como biofertilizante. Nesse caso específico, não foi 

observada relação entre renda e uso da tecnologia social “adubação de solo com 

dejetos de animais”. Pode-se inferir que há uma relação crescente entre 

conhecimento e uso de tecnologias sociais por essas comunidades. 
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Gráfico 09: Relação entre usos de algumas tecnologias sociais. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em abril de 2012. 

4.1.1 Caracterização da geração de resíduos sólidos 

A caracterização in situ dos resíduos sólidos domésticos produzidos no 

Assentamento Mata Verde encontra-se no Quadro 10. 

Quadro 10: Caracterização da Geração de Resíduos Domésticos do Assentamento Mata Verde. 

Classes Analíticas Unidade Simbologia 

Total de Famílias Analisadas 14 z 

Total de Pessoas nas 14 Famílias 56 y 

Média de Pessoas Residentes por Casa 4 Mp 

Peso (Kg) do Lixo Produzido por 14 Famílias - Dia 11,36 x 

Peso (Kg) Per Capita - Dia 0,203 p 

Total de Famílias Assentadas 41 z 

Estimativa de Número Total de Pessoas Residentes no 
Assentamento 

164 h 

Peso (Kg) de Lixo Produzido pelo Assentamento - Dia 
33,3 P 

Nota: Pesquisa de Campo realizada de jul. a nov. de 2012. 

O valor estimado de produção diária de resíduos é de aproximadamente 33 kg, com 

geração per capita de 0,203 kg. Estes, por sua vez, não são coletados pela 
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Prefeitura municipal obrigando a população a destinar de forma inadequada 

(queima/enterra/disposição aleatória em solo) ou, do contrário, esses se 

acumulariam aos arredores das propriedades tornando-se ambiente propício para 

proliferação de vetores transmissores de doenças o que agravaria ainda mais a 

situação de sobrevivência das famílias que aí residem.  

4.2 Experimento de utilização de TS para obtenção de água de abastecimento 

potável com medição da eficiência alcançada 

A presente pesquisa se propôs a avaliar a qualidade da água utilizada por algumas 

famílias do Assentamento Mata Verde, antes e depois da introdução de uma TS. 

Para tanto, realizaram-se análises físico-químicas e bacteriológicas dessas águas. A 

ideia inicial do estudo era avaliar a qualidade das águas de chuva armazenadas nas 

cisternas. No entanto, por conta do grande período de seca por qual a região está 

passando, as análises foram realizadas com as águas de carro-pipa que estavam 

sendo armazenadas nas cisternas. A origem dessas águas são açudes, poços e 

barreiros da região. As amostras das cisternas foram representadas por C mais o 

número da família (ex: C1; C2, C3, C4; C5, C6, C7 e C8). Em seguida, foram 

analisadas amostras de água após tratamento no domicílio (Pote de Barro, Pote de 

Plástico e Filtro de Barro). Sendo essas amostras representadas como 

anteriormente, adicionada da letra F para filtro e P para pote (ex: C1F; C2P, C3P, 

C4F; C5F, C6P, C7P e C8P), totalizando 16 amostras de água analisadas segundo 

Quadro 11. 

Quadro 11: Descrição das amostras de água de abastecimento do Assentamento Mata Verde 
analisadas no período de Julho a Novembro de 2012. 

Nº 
Família 

Nº 
Amostra 

Amostra Símbolo 
Nº 

Família 
Nº 

Amostra 
Amostra Símbolo 

1 1 Cisterna 1 C1 1 9 Filtro de Barro 1 C1F 

2 2 Cisterna 2 C2 2 10 Pote de Barro 2 C2P 

3 3 Cisterna 3 C3 3 11 Pote de Barro 3 C3P 

4 4 Cisterna 4 C4 4 12 Filtro de Barro 2 C4F 

5 5 Cisterna 5 C5 5 13 Filtro de Barro 3 C5F 

6 6 Cisterna 6 C6 6 14 Pote de Barro 3 C6P 

7 7 Cisterna 7 C7 7 15 Pote de Barro 4 C7P 

8 8 Cisterna 8 C8 8 16 Pote de Plástico 1 C8P 
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A seguir serão discutidos os resultados das análises físico-químicas e 

bacteriológicas encontradas a partir das coletas realizadas em campo no período de 

julho a novembro de 2012. 

 

pH 

O primeiro parâmetro analisado foi o Potencial Hidrogeniônico (pH) que segundo 

Bassoi e Guazelli (2004) define o caráter ácido, básico e/ou neutro de determinada 

solução e que estando fora da faixa dos valores recomendados podem alterar o 

sabor da água e contribuir para corrosão (degastes) do sistema de distribuição 

dificultando a descontaminação da água. 

De acordo com os dados do Gráfico 10das oito cisternas analisadas os valores de 

pH estiveram em 100% dentro da faixa estabelecida na portaria nº 2914/11 do 

Ministério da Saúde (pH= 6,0 – 9,5) variando entre os valores de 7,5 a 9,13. 

Apresentando concordância com os resultados de Brito et al. (2005a) que analisou 

50 cisternas no município de Ouricuri – PE e encontrou valores de pH entre 6,9 – 

7,8. Os dados de Brito et al. (2005b) que verificaram a qualidade da água de 60 

cisternas no município de Petrolina – PE encontrando valores de pH entre 7,10 – 

8,10. A pesquisa de Silva (2006) que apresentou amostras de cisternas com valores 

de pH entre 8,3 e 8,4 ao avaliar a qualidade da água de chuva destinada ao 

consumo humano, armazenada em cisternas, no município de Araçuaí, região 

semiárida mineira. Os valores de Souza et al. (2011) que estiveram entre 7,2 a 8,7 

nas amostras de águas de 06 cisternas de Caruaru e Pesqueira – PE. 

Corroborando, também com os resultados de Tavares (2009) ao analisar a 

qualidade da água em cisternas da Paraíba, apresentando valores de pH maiores ou 

igual a 7,8. Todos os trabalhos citados acima analisaram água de cisternas oriundas 

da chuva e de misturas (chuva + água de carro pipa).  

É observado, também, que as cisternas que estão sendo abastecidas com essa 

água sofrerão menos desgaste com tempo. Outro ponto a ser destacado é que nem 

o tratamento (filtração com pano e a filtração do filtro) realizado pela maioria das 

famílias investigadas, nem o tratamento em potes e filtragem alteram 

significativamente o pH das amostras de água que apresentaram valores na faixa 
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entre 7,5 – 9,17, semelhante aos observado nas respectivas cisternas; conforme 

mostra o Gráfico 11. 

Gráfico 10: Valores de pH das Cisternas Abastecidas por carros-pipa obtidos em 
coletas entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

Gráfico 11: Valores de pH das águas de Potes e Filtros de Barro obtidos em coletas 
entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

Turbidez 

O Segundo parâmetro estudado foi a turbidez que influencia no desenvolvimento de 

comunidades biológicas aquáticas afetando, também, adversamente o uso 

doméstico, diminuindo a eficiência bactericida da cloração (BASSOI; GUAZELLI, 
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2004). De acordo com os dados encontrados nos Gráfico 12 e Gráfico 13, a grande 

maioria das amostras analisadas apresentaram os valores de turbidez dentro do 

padrão de potabilidade da portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde (5 UNT) 

apresentando valores na faixa de 0,4 – 5 UNT.  

No caso particular da amostra (cisterna C1)na 2ª e 3ª coleta apresentaram valores 

acima do estabelecido. Esse fenômeno pode ser explicado de acordo com a forma 

de retirada da água, na qual, na 1ª coleta com turbidez de 5 UNT foi realizada com 

balde, amostra mais superficial pobre em sedimentos, pois a bomba estava 

quebrada. Já na 2ª e 3ª coleta a amostra foi retirada com o auxílio de bomba da 

camada mais profunda da cisterna, rica em sedimentos, apresentando valores de 

turbidez entre 27 – 13 UNT. Contudo, a amostra do respectivo tratamento com o 

filtro de barro (C1F) apresentou redução de valores para a faixa de 0,4 e 1,1UNT, 

caracterizando o tratamento significativamente efetivo na diminuição de sólidos em 

suspensão na água. 

Gráfico 12: Valores de Turbidez das Cisternas Abastecidas por carros-pipa obtidos 
em coletas entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 
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Gráfico 13: Valores de Turbidez dos Potes e Filtros de Barro obtidos em coletas 
entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

No caso dos valores da amostra C4, na 1ª e 3ª coleta apresentam-se acimado 

estabelecido na portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde (5 UNT) por conta do 

nível de água da cisterna, sendo encontrados valores de 6,15 e 16,61 UNT 

respectivamente e a mesma estava praticamente vazia, lâmina de água rica em 

sedimentos. Contudo, esses valores foram reduzidos significativamente e 

enquadrados dentro da portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, já que na 1ª e 3ª 

coleta a amostra C4F apresentou resultados de 0,6UNT e de 0,40 UNT. 

O caso do pote de barro C2Pem sua 2ª coleta foi o único dentre todos os potes 

analisados que esteve fora do padrão de potabilidade (5 UNT), considerado caso 

atípico, já que apresentou turbidez um pouco elevada de 8 UNT em uma única 

coleta e ficou incompatível com a normalidade já que o valor encontrado na cisterna 

de origem C2 foi de 1,1 UNT. 

Os resultados de turbidez encontrados estiveram em sua grande maioria de acordo 

com Silva (2006) que encontrou valores entre <1 – 4 UNT, os de Souza et al. (2011) 

que encontrou valores sempre abaixo de 1,6 UNT e os resultados de Tavares (2009) 

que apresentou valores sempre inferiores a 5 UNT. Sendo, desse último estudo, os 

menores valores encontrados durante o período de chuva e os maiores valores 
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quando as cisternas receberam água de caminhão pipa. De certa forma os 

resultados da presente pesquisa foram positivos, já que todas as cisternas 

receberam exclusivamente água de caminhão pipa e, mesmo assim, a maioria dos 

resultados apresentaram-se abaixo de 5 UNT.  

Portanto, pode-se concluir que, com relação aos valores de turbidez a água de 

abastecimento do assentamento está com qualidade já que os valores encontrados 

estão abaixo do exigidos pela portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde (5UNT). 

Outro ponto a ser destacado é que o tratamento (pote de barro e/ou filtração do 

filtro) realizado pela maioria das famílias investigadas alteram significativamente os 

valores de turbidez das amostras de água, pois todas as amostras dos potes e filtros 

oriundas de cisternas que apresentaram altos valores de turbidez mostram-se dentro 

dos padrões da portaria citada acima. 

 

Cor 

O terceiro e quarto parâmetro analisado foi a cor aparente e real das amostras. 

Segundo Bassoi e Guazelli (2004) a relação entre cor acentuada e risco sanitário é 

pouco frequente, sendo o problema maior das águas muito coradas é estético, o que 

causa repulsa nos consumidores.  

Contudo, o que podemos observar baseando-se nos dados encontrados no Gráfico 

14 e no Gráfico 15 é que quase a totalidade das amostras analisadas tem os valores 

de cor entre <1 – 15uH, estando dentro da normalidade exigidos pela portaria nº 

2914/11 do Ministério da Saúde (15uH). 
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Gráfico 14: Valores de Cor Aparente das Cisternas Abastecidas por carros-pipa 
obtidos em coletas entre julho e setembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

 

Gráfico 15: Valores de Cor Aparente dos Potes de Filtros de Barro obtidos em 
coletas entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 
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Exceto a amostra da cisterna C1 que tem seus valores entre 18 e 22uH, 

considerados acima do tolerado pela portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde que 

é de 15uH. Vale destacar que mesmo a água da cisterna C1 estando com valores 

elevados de cor, a amostra do C1F que é armazenada no filtro de barro, água 

consumida de fato, mediante filtração segue valores dentro da normalidade (2uH) 

nas três coletas realizadas, mostrando que esse processo de filtração é uma 

eficiente barreira em melhorar os aspectos de coloração da água.  

As amostras C5 e C6 em sua 3ª coleta apresentaram valores isolados de cor de 18 e 

22uH respectivamente e a amostra C4 em sua 2ª coleta apresentou o valor de 22uH. 

Contudo no restante das análises essas amostras apresentaram valores entre <1 e 

13uH, estando dentro da normalidade (15uH) estabelecida pela portaria nº 2914/11 

do Ministério da Saúde; sendo estes resultados caracterizados como atípicos. 

Embora os valores de cor destas amostras acima citadas tenham se apresentado 

elevados em ocasiões pontuais as amostras dos referidos potes e filtros mantiveram 

seus valores sempre abaixo de 15uH, caracterizando a eficiência dos mesmos em 

oferecer uma água de coloração adequada. 

Os valores de cor real das cisternas, potes e filtros encontrados pela presente 

pesquisa estiveram praticamente constantes e variando entre <1 – 15uH. Vale 

destacar no  Gráfico 16 e no Gráfico 17 que os valores das cisternas C1 e C2 

tiveram seus valores de 15 e 14uH reduzidos significativamente para 8uH (C1F) e 

9uH (C2P) quando suas amostras passaram pelo filtro de barro e filtro de pano 

respectivamente. 

 

Os valores de cor real e aparente encontrados por Souza et al.(2011) e Tavares 

(2009) apresentaram seus valores entre 15 a <1uH. A maioria dos resultados 

encontrados pela presente pesquisa tirando-se as particularidades é semelhante a 

esses resultados e corroboram com o que é estabelecido pela portaria nº 2914/11 do 

Ministério da Saúde (15uH). 
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Gráfico 16: Valores de Cor Real das Cisternas Abastecidas por carros-pipa obtidos 
em coletas entre julho e setembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

Gráfico 17: Valores de Cor Real dos Potes de Filtros de Barro obtidos em coletas 
entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 
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Sólidos Dissolvidos Totais 

Os sólidos dissolvidos totais (SDT) foram o quinto parâmetro analisado. De acordo 

com Bassoi e Guazelli (2004) os sólidos podem reter bactérias auxiliando, desta 

forma, sua consequente proliferação. Assim sendo, pode-se considerar que altos 

teores de SDT favorecem a contaminação da água por fornecer suporte a 

microrganismos alterando, portanto sua qualidade. Baseando-se nos dados de SDT 

do Gráfico 18 e do Gráfico 19 encontrados pela presente pesquisa, 100% das 

amostras de água analisadas, as 08 cisternas, os 06 potes de barro, 01 pote de 

plástico e os 03 filtros de barro estão dentro do padrão de normalidade, 

apresentando seus valores entre 222,5 a 250 mg/L, bem abaixo do que está 

estabelecido na portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde que é de 1000 mg/L. 

 

Gráfico 18: Valores de Sólidos Dissolvidos Totais das Cisternas Abastecidas por 
carros-pipa obtidos em coletas entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

25th
Percentile
Minimum

Mean

50th
Percentile
Maximum

75th
PercentileS

D
T

(m
g

/L
)

CISTERNAS



75 

Gráfico 19: Valores de Sólidos Dissolvidos Totais dos Potes e Filtros de Barro 
obtidos em coletas entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

Os resultados apresentados pelas 08 cisternas analisadas estão de acordo e 

próximos dos dados da pesquisa de Brito et al. (2005a) que encontrou valores que 

variaram entre 57,60 – 236,80 mg/L, dos resultados de Brito et al. (2005b) 179,20 – 

230,40 mg/L e do estudo de Tavares (2009) que encontrou valores que chegaram a 

ultrapassar os resultados da presente pesquisa apresentando intervalos que 

flutuaram entre 46 – 526 mg/L.  

Pode-se destacar com base nos dados encontrados, que o processo de filtração 

com o pano e o filtro de barro não altera os valores de SDT das amostras, já que os 

resultados encontrados a partir das amostras das cisternas são praticamente iguais 
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Dureza 
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A mesma segundo o Manual da Funasa (2004) pode ser temporária ou permanente. 

A dureza temporária caracterizada pela presença de bicarbonatos de cálcio e 

magnésio, porque os bicarbonatos, pela ação do calor, se decompõem em gás 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

C1F C2P C3P C4F C5F C6P C7P C8P

25th
Percentile
Minimum

Mean

50th
Percentile
Maximum

75th
Percentile

S
D

T
(m

g
/L

)

POTES E FILTROS



76 

carbônico, água e carbonatos insolúveis que se precipitam, resistindo à ação dos 

sabões e provocando incrustações. Já a dureza permanente caracteriza-se pela 

presença de sulfatos, cloretos e nitratos de cálcio e magnésio resistindo, também, à 

ação dos sabões, por sua vez não se decompõem pela ação do calor e não produz 

incrustações, já que seus sais são muito solúveis na água. 

Constata-se, portanto, que as características da alta dureza da água trazem consigo 

como consequências, a dificuldade de se efetuar a limpeza do corpo humano, de 

objetos (roupas, pratos, etc.), com o uso dessa água e qualquer que seja o fim 

desta, já que, uma água que apresenta uma dureza elevada dificulta a ação dos 

sabões, não se formando a espuma que é responsável em aglutinar gorduras e 

outros poluentes. Sem esquecer-se de destacar, a questão do processo de 

incrustação dos sais, que podem causar danos aos sistemas de transporte e 

armazenamento da água, no caso particular deste estudo, trazendo danos aos 

carros-pipa e as cisternas de placas. 

Contudo, de acordo com os dados do Gráfico 20 e do Gráfico 21 todos os valores de 

dureza encontrados nas amostras analisadas estavam 100% em concordância com 

os parâmetros estabelecidos na portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde 

(500mg/L), variando entre 249,2 a 250 mg/L.  

Gráfico 20: Valores de Dureza das Cisternas Abastecidas por carros-pipa obtidos em 
coletas entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 
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Gráfico 21: Valores de Dureza dos Potes e Filtros de Barro obtidos em coletas entre 
julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

Os resultados de dureza encontrados pelo presente estudo nas 08 cisternas 

analisadas, independentemente da sua água de origem, apesar de não terem sofrido 

grande variação nos seus valores (249,2 a 250 mg/L) estiveram acima dos dados da 

pesquisa de Silva (2006) 20 – 100 mg/L e de Tavares (2009) 24,5 – 255 mg/L, 

porém de acordo com a portaria nº2914/11 do Ministério da Saúde que estipula 

valores máximos de 500 mg/L.  

Alcalinidade 

De acordo com o Manual da Funasa (2004) a medida da alcalinidade é muito 
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capaz de reagir com o sulfato de alumínio ou outro produto utilizado no tratamento 

da água.  
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Segundo Bassoi e Guazelli (2004) durante os processos químicos de tratamento da 

água o uso do alumínio entra na etapa de coagulação e floculação. Tendo a função 

de aglutinar possíveis impurezas em partículas maiores para serem removidas pelos 

processos de sedimentação e/ou filtração (PHILIPPI; MARTINS, 2005). 

As 08 amostras de cisternas analisadas por esse estudo apresentaram valores de 

alcalinidade entre 97,86 a 155,88 mg/L condizentes com o estudo de Tavares (2009) 

realizado no semiárido paraibano que encontrou valores de alcalinidade de amostras 

cisternas que recebiam somente água de chuva e cisternas que recebiam água de 

carros-pipa obtendo valores entre 25,50 a 147,50 mg/L CaCO3. Tendo entre seus 

resultados os maiores valores para as cisternas que foram sendo abastecidas com 

água de carro-pipa, dados esses que corroboram com os dados encontrados pelo 

presente estudo segundo o Gráfico 22. 

 

Dentre os resultados encontrados por Souza et al. (2011) a alcalinidade apresentou 

valores entre 191,67 e 310,79 mg/L nas cisternas que tinham 1 e 2 anos de 

construídas respectivamente, apresentando valores bem acima dos encontrados no 

presente estudo. Porém, nas quatro outras cisternas analisadas por eles que tinham 

mais de 2 anos de construídas apresentaram valores de alcalinidade sempre inferior 

a 200 mg/L, dados esses que corroboram com os da pesquisa em questão. 

Pode-se observar no Gráfico 23que as 08 amostras de água provenientes dos potes 

de barro (C2P, C3P, C6P, C7P), filtros de barro (C4F e C5F) e do pote plástico 

(C8P) analisadas apresentaram os valores de alcalinidade semelhante aos 

encontrados nas respectivas cisternas e estiveram entre 94 e 157 mg/L. Exceto a 

amostra do filtro de barro C1F que apresentou valores entre 42 e 86,3 mg/L, bem 

abaixo do que foi encontrado na amostra coletada na sua respetiva cisterna (131 – 

122 mg/L) caracterizando-se, portanto, como caso atípico dentre os outros 

resultados encontrados. 
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Gráfico 22: Valores de Alcalinidade das Cisternas Abastecidas por carros-pipa 
obtidos em coletas entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

Gráfico 23: Valores de Alcalinidade dos Potes e Filtros de Barro obtidos em coletas 
entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 
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Cloretos 

 

A análise seguinte foi a de cloretos; que de acordo com o manual da Funasa (2004), 

geralmente, está presente em águas brutas e tratadas em concentrações variáveis. 

E quando os mesmos estão em altas concentrações pode restringir o uso da água 

em razão do sabor que confere e pelo efeito laxativo que pode provocar. Os 

resultados encontrados nas 16 amostras de água analisadas descritos no Gráfico 

24.  

Gráfico 24: Valores de Cloretos das Cisternas Abastecidas por carros-pipa obtidos 
em coletas entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 
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Já quando comparamos os valores encontrados pela presente pesquisa em que as 
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de cloro para a desinfecção da água com os resultados encontrados por Souza et al. 

(2011) em amostras de cisternas abastecidas por água de chuva nos Municípios de 

Caruaru e Pesqueira-PE que tiveram todos os seus valores inferiores a 18,98 mg/L, 
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os resultados estão acima. Contudo, vale salientar que as amostras analisadas pelo 

estudo são de a água da chuva. 

Gráfico 24: Valores de Cloretos das Cisternas Abastecidas por carros-pipa obtidos 
em coletas entre julho e novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

Gráfico 25: Valores de Cloretos dos Potes e Filtros obtidos em coletas entre julho e 
novembro de 2012. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 
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saúde das pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada ano, 

a água de qualidade inadequada e a falta de saneamento causam aproximadamente 

3,1% de todos os óbitos (1,7 milhão de pessoas) no mundo, somam-se a isso a 

perda dos 3,7% anos de vida através de problemas de saúde que podem ser 

atribuídos às doenças mais impactantes transmitidas pela água(OMS, 2002). 

Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 2011) as principais classes de 

doenças relacionadas à água podem ser divididas em quatro: problemas contraídos 

durante o banho; problemas relacionados a vetores que se reproduzem na água; 

problemas provocados pelo contato com água contaminada e problemas 

transmitidos pela água ingerida (fecal-oral) resultando, portanto, em sua baixa 

qualidade. Entre essas classes se encontram a maioria das doenças entéricas e 

diarreicas causadas por bactérias, parasitas e vírus. Portanto, quando a água de 

beber se apresenta contaminada por excremento humano ou animal é considerada a 

principal causa de doenças relacionadas à água. Podendo-se citar dentre os 

patógenos responsáveis pelas causas mais comuns de graves doenças diarreicas, a 

E. coli.  

Os coliformes totais e a E.coli são os microrganismos mais utilizados para indicar a 

qualidade microbiológica da água. Os coliformes totais possuem representantes 

capazes de se reproduzirem no meio ambiente livremente, portanto não são 

considerados de forma isolada bons indicadores de contaminação fecal. Entretanto, 

a E.coli, por ser de origem exclusivamente intestinal de animais de sangue quente 

(inclusive de humanos), é reconhecida como o melhor indicador de contaminação 

recente, podendo sugerir a provável presença de organismos patogênicos (WHO, 

2004). 

As bactérias do grupo coliforme segundo o Manual da FUNASA (2004) são definidas 

como bacilos gram-negativos, em forma de bastonetes, aeróbios ou anaeróbios 

facultativos que fermentam a lactose a 35-37ºC. Sendo a escolha desse grupo como 

indicador de contaminação da água, ligada aos fatores como: sua presença na água 

possuir uma relação direta com o grau de contaminação fecal; ser facilmente 

detectáveis e quantificáveis por técnicas simples e economicamente viáveis, em 

qualquer tipo de água; possuir maior tempo de vida na água que as bactérias 

patogênicas intestinais, por serem menos exigentes em termos nutricionais, ser mais 

resistente à ação dos agentes desinfetantes do que os germes patogênicos. 
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Diante disso, a presente pesquisa realizou as análises microbiológicas das 16 

amostras de águas, entre 8 cisternas e 8 recipientes de armazenamento, baseadas 

na presença e/ou ausência dos coliformes totais e da E. coli nas amostras de água 

analisadas. Ficando o resultado referente a coliformes totais visualizado na Tabela 

04caracterizados pela presença em 100% das amostras analisadas e apresentando 

valores de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) entre 300 e 57.000 UFC. 

Estando, portanto, fora da normalidade estabelecida portaria nº 2914/11 do 

Ministério da Saúde que é de ausência em 100 ml de amostra analisada.  

Os dados mostraram que independentemente da forma de retirar a água da cisterna, 

seja com bomba ou através do balde, não deixa essa água livre e da contaminação 

por coliformes totais. Contudo, pode-se observar que as famílias (C5 e C6) que 

manusearam sua cisterna exclusivamente através da bomba apresentaram valores 

relativamente mais baixos, de 300 UFC a no máximo 2900 UFC, que as outras 

famílias que retiram a água da cisterna hora com balde hora com a bomba que 

chegaram a um grau de contaminação até 57.000 UFC conforme pode ser 

visualizado na Tabela 02. 

Tabela 02: Valores de Coliformes Totais das Cisternas, Potes e Filtros de Barro obtidos em 
coletas entre julho e novembro de 2012. 

RESULTADO MICROBIOLÓGICO 
Coleta 1ª 2ª 3ª Coleta 1ª 2ª 3ª 

Amostra
s 

Coliforme
s Totais 
(UFC) 

Coliforme
s Totais 
(UFC) 

Coliforme
s Totais 
(UFC) 

Amostra
s 

Coliforme
s Totais 
(UFC) 

Coliformes 
Totais 
(UFC) 

Coliforme
s Totais 
(UFC) 

C1 5.100 36.000 300 C5 300  500 700 

C1F 2.000 13.000 10.000 C5F 6000 600 2.800 

C2 10.400 32.000 5.000 C6 1.800 2.900 1.700 

C2P 3.710 48.000 8.000 C6P 10.400 57.000 12.000 

C3 5.300 10.000 8.000 C7 2.500 74.000 * 

C3P 20.000 22.000 20.000 C7P 3.500 15.000 * 

C4 4.600 1.800 4.000 C8 7.000 42.000 9.000 

C4F 12.000 700 6.400 C8P 44.200 19.000 2.000 

Nota: Pesquisa de campo realizada de Jul. – Nov. 2012. 

Todas as amostras analisadas tanto de cisternas quanto de potes e filtros de barro 

estiveram contaminadas por coliformes totais. Foram encontradas nas amostras do 

filtroC5F e dos potes C3P e C6P aumento de contaminação em relação à amostra 

da cisterna de origem nas 3 coletas realizadas. No restante das amostras dos potes 
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e filtros no mínimo em uma das coletas realizadas a contaminação também 

aumentou em relação à amostra de origem (cisterna). Isso evidencia que apesar do 

tratamento (filtração no pano e/ou a aplicação do hipoclorito 2,5%), há contaminação 

no manuseio desta água dentro da residência. Devido à seca e, consequentemente, 

o difícil acesso à água, a frequência de lavagens de mão e utensílios utilizados para 

o manuseio da água pode ter sido reduzida, aumentando os riscos de contaminação. 

Os resultados encontrados corroboram com os dados de Brito et al. (2012) que 

analisou cisternas de 225 famílias dos municípios de Ouricuri e Petrolina em 

Pernambuco, Canudos e Uauá na Bahia. Seus resultados mostraram que 100% das 

amostras analisadas estavam contaminadas por coliformes totais. Ficou evidenciado 

que dentro do universo estudado que poucas famílias realizaram a cloração da 

água, tornando-a mais propicia a contaminação por bactérias do grupo coliformes.  

Os dados da presente pesquisa estiveram bem acima dos resultados encontrados 

por Blackburn et al. (2005) que realizou uma análise microbiológica de cisternas na 

área do Pajeú –PE e no município de Caraúbas – RN que apresentaram 80% e 

100% de contaminação microbiológica por coliformes em suas cisternas 

respectivamente. Já após o tratamento da água com hipoclorito de sódio 2,5%, os 

resultados caíram para 30% e 50%. Caracterizando certa eficiência do tratamento 

doméstico em reduzir o grau de contaminação. 

Existem, portanto, outros estudos que visam aprimorar a tecnologia da cisterna a fim 

de melhorar a qualidade da água armazenada na mesma. Recentemente uma 

pesquisa realizada por Souza et al. (2011) que propôs a implantação de desvios 

automáticos para os primeiros milímetros das águas da chuva que caem dos 

telhados das casas nos municípios de Caruaru e Pesqueira em Pernambuco. 

Analisou a qualidade da água de 6 cisternas em que todas apresentavam 

inicialmente contaminação por coliformes totais e após a instalação do desvio de 

fecho hídrico essa contaminação foi reduzida em 95,50%.  

Os resultados microbiológicos da contaminação por E. coli foram um pouco 

diferentes dos coliformes totais, as amostras apresentaram resultados positivos e 

negativos de forma variável que dependeram de certa forma, do manuseio da 

cisterna e dos potes de armazenamento de água de acordo com as: Tabela 03, Tabela 

04 e Tabela 05.Estando algumas amostras em conformidade com a portaria nº 
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2914/11 do Ministério da Saúde, que estabelece ausência em 100 ml de amostra 

analisada, outras amostras não. As placas microbiológicas utilizadas nas análises 

laboratoriais para identificação da contaminação das amostras de água por 

coliformes totais e E. coli podem ser visualizadas na Figura 15. 

Figura 15: Placas Bacteriológicas com Contaminação por Coliformes Totais e E. coli 
da amostra C1 

 

Fonte: Análise Bacteriológica no Laboratório de Engenharia Ambiental (LEA – 

Caruaru) realizada entre jul. a nov. 2012. 

Cada ponto de coloração vermelha corresponde a uma unidade formadora de 

colônia (UFC) dos Coliformes Totais e o de coloração azul reflete a UFC da E. Coli. 

Ambas são visualizadas a olho nu não se fazendo necessária a utilização de 

microscópio. 

Tabela 03: Valores de E. coli das Cisternas, Potes e Filtros de Barro obtidos em coletas entre 
julho e setembro de 2012. 

RESULTADO MICROBIOLÓGICO 
Coletas 1ª 2ª 3ª Coletas 1ª 2ª 3ª 

Amostras 
E. coli 
(UFC) 

E. coli 
(UFC) 

E. coli 
(UFC) 

Amostras 
E. coli 
(UFC) 

E. coli 
(UFC) 

E. coli 
(UFC) 

C1 2.100 0 0 C5 100  0 900  

C1F 1.000 0 100  C5F 100  0 6. 000  

C2 3.200 5000 1.000  C6 700 0 400 

C2P 0 0 1. 200  C6P 9. 000 13.000  2.000 

C3 0 0 5. 000  C7 0 300  * 

C3P 0 0 9. 000 C7P 800 0 * 
C4 0 0 0 C8 100  0 100 

C4F 0 0 100  C8P 0 200 0 
Nota: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 
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Tabela 04: Comportamento da Contaminação por E.coli das amostras nos potes e filtros de 
barro oriundos das águas das cisternas não contaminadas no Assentamento Mata Verde. 

  Amostras Recipientes Amostras Coletas Nota 

Cisterna não 
contaminada 

C3 
Pote não 

contaminado 
C3P 1ª e 2ª  Manuseio 

Doméstico 
correto. C1, C4 e C5 Filtro não 

contaminado 
C1F, C4F e C5F   2ª  

C6 
Pote 

contaminado 

C6P 2ª  

Manuseio 
Doméstico 
incorreto. 

C7 C7P 1ª  

C8 C8P 2ª  

C1 Filtro 
contaminado 

C1F 3ª  

C4 C4F 3ª  

Nota: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 

 

As amostras das cisternas C1, C3, C4 e C5 apresentaram-se descontaminadas nas 

1ª e 2ª coletas e seus respectivos potes e filtros permaneceram descontaminados. 

Isso reforça que o manuseio correto feito nas coletas descritas, como a filtração no 

pano limpo, seguida da descontaminação com a aplicação do hipoclorito 2,5% foi 

eficiente no processo de tratamento da água, pois garantiu o consumo de uma água 

livre da bactéria patogênica causadora de muitas doenças - a E. coli. 

Já as cisternas C6, C7 e C8 apresentaram-se descontaminadas nas 2ª, 1ª e 2ª 

coletas, porém seus respectivos potes foram contaminados pelo manuseio 

doméstico incorreto e/ou inexistente. O mesmo aconteceu para as cisternas C1 e C4 

na 3ª coleta em que suas amostras estavam descontaminadas, mas seus filtros de 

barro apresentaram contaminação por E. coli. 

No caso das cisternas C2 e C3 e C6, de acordo com a Tabela 05, apresentaram 

suas amostras de água de água contaminadas nas 1ª e 3ª coletas e seus referidos 

potes de barro permaneceram com as amostras de água contaminadas. Evidencia-

se, pois um tratamento doméstico, filtração no pano limpo e a aplicação do 

hipoclorito 2,5%, ineficiente ou inexistente. 

Já as amostras das cisternas C2, C7 e C8 estavam contaminadas nas respectivas 1ª 

e 2ª, 2ª, 1ª e 3ª, contudo os potes apresentaram amostras livres da contaminação 

por E. coli, evidenciando a importância e eficiência do tratamento doméstico quando 

este é realizado de forma correta e eficaz. 
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Tabela 05: Comportamento da Contaminação por E. coli das amostras nos potes e filtros de 
barro oriundos das águas das cisternas contaminadas no Assentamento Mata Verde. 

  Amostras Recipientes Amostras Coletas Nota 

Cisterna 
contaminada 

C2 e C3 
Pote 

contaminado 

C2P e C3P 
 

3ª  Tratamento 
Doméstico 
Ineficiente 

   
C6 C6P 1ª e 3ª  

C2 
Pote não 

contaminado 

C2P 1ª e 2ª  Tratamento 
Doméstico 
Eficiente 

C7 C7P 2ª  

C8 C8P 1ª e 3ª  

C5 Filtro 
contaminado 

C5F 3ª coleta 
Tratamento 
Doméstico 
Ineficiente 

Nota: Pesquisa de campo realizada de Jul. - Nov. 2012. 

 

A cisterna C5 mostrou-se contaminada em sua 3ª coleta e sua respectiva amostra 

do filtro de barro também, evidenciando a não existência de tratamento doméstico 

por parte da família, já que outras amostras oriundas da água de cisternas 

contaminadas foram descontaminadas após tratamento correto e eficaz. 

Os resultados da presente pesquisa corroboram e ainda se apresentam melhores do 

que os resultados de Tavares (2009) que analisou 16 cisternas em São João do 

Cariri e Paus Brancos na Paraíba no período de dezembro de 2007 a dezembro de 

2008 e encontrou contaminação por E. coli em 100% das cisternas analisadas. E 

apenas encontrou uma cisterna dentre as estudadas que apresentou ausência de E. 

coli, graças aos hábitos de higiene correto, numa única coleta realizada durante o 

período de seu estudo. Reforçou ainda com suas análises que as cisternas que 

recebiam água de caminhão pipa apresentaram maior grau de contaminação do que 

as cisternas que foram abastecidas apenas com água de chuva.  

Tornando o resultado encontrado pela presente pesquisa em certo grau positivo, já 

que as 8 cisternas analisadas estavam sendo abastecidas por caminhão pipa e, 

mesmo assim, 1 cisternas apresentou-se totalmente livre de E. coli (C4) nas três 

coletas realizadas. A cisterna C3 manteve-se descontaminada nas duas primeiras 

coletas e a cisterna C1 na 2ª e 3ª coleta. O restante das cisternas (C5, C6, C7 e C8) 

apresentaram-se livres em uma das coletas realizadas e apenas 1 cisterna (C2) 

estava contaminada nas três coletas realizadas.  
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Dados da pesquisa de Araújo et al. (2007) corroboram com os resultados 

encontrados pelo presente estudo. Já que foi realizada no Assentamento Santa 

Bárbara localizado no semiárido cearense, município de Jaguaretama, análises da 

qualidade da água de três cisternas; em que duas delas apresentaram alto grau de 

contaminação por E. coli, estando apenas uma delas totalmente livre. Dados 

semelhantes foram encontrados por Silva (2006) que ao analisar 112 cisternas 

abastecidas com água de chuva no município de Araçuaí, localizado no Médio 

Jequitinhonha – MG identificou a presença de E. coli em 70% das amostras 

analisadas.  

Pode-se constatar que, a aparição da contaminação por E. coli é encontrada de 

forma variável, tanto nas cisternas quanto nos potes e filtros de armazenamento 

dessa água enfatizando, desta forma, a importância de hábitos de higiene e 

manuseio corretos a fim de manter essas amostras de água livres desse tipo de 

contaminação. Já que bactérias como a E. coli estão presentes nos excretas dos 

animais de sangue quente, neste caso especial o destaque para o ser humano como 

agente carreador e contaminador dessa água. 

Dados da pesquisa de Gusmão (2012) para FUNASA reforçam os resultados 

encontrados pela presenta pesquisa, pois encontrou valores variáveis na capacidade 

de descontaminação microbiológica da água partindo da passagem por três tipos de 

filtros domésticos (filtros tipo Gravidade, filtros tipo Pressão e filtros tipo Pressão 

acoplados a reservatórios auxiliares). Concluindo que a eficiência dos filtros em 

descontaminar a água depende da concentração inicial de microrganismos 

patogênicos, da taxa de filtração do mesmo, devendo apresentar valores inferiores a 

5,5 m3/m2.dia, e do modo de limpeza da “vela”, a qual deve preservar, parcialmente, 

a camada biológica que se desenvolve sobre sua superfície durante a filtração. Na 

água bruta com concentrações de E.coli até 291 NMP/100 ml os filtros de Pressão 

com reservatório auxiliar e os filtros de Gravidade produziram efluentes com 

ausência de E. coli logo após o início de operação.  

Essa afirmação pode ser reforçada através dos resultados de Souza et al. (2011) 

que na sua pesquisa realizada em Caruaru e Pesqueira – PE encontrou a 

contaminação por E. colinas cinco de seis cisternas analisadas. Contudo, após a 

instalação de desvios automáticos de fecho hídrico e de vasos comunicantes, 

conseguiram eliminar em 100% a contaminação por E. coli das amostras de água 
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analisadas. Podendo ser considerada, portanto, essa contaminação advinda e 

dependente do manejo inadequado por parte dos usuários.  
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste último capítulo foram abordados os aspectos finais da pesquisa apresentando 

o balanço geral e sugerindo algumas potencialidades da região para mudar sua 

infraestrutura sanitária, bem como, os impactos causados pelo manejo inadequado 

da água de abastecimento. Ao final apresentam-se as limitações que a pesquisa 

sofreu impactando, de certa forma, sua execução e sugerem-se algumas novas 

pesquisas que podem ser desenvolvidas na região semiárida. 

5.1 Conclusões 

O saneamento básico é um direito legalmente garantido no Brasil nos dias atuais, 

porém sua abrangência ainda está limitada e sua universalização distante de ser 

alcançada, em especial no semiárido nordestino. A pesquisa realizada mostrou um 

quadro de saneamento básico precário em um assentamento rural do Nordeste do 

Brasil — o Assentamento Rural Mata Verde (ARMV), localizado no Semiárido 

Pernambucano, mais precisamente no Sertão Central, na região entre o Cariri 

Paraibano e o Sertão do Pajeú —, com algumas iniciativas pontuais e individuais 

para minimizar o problema, na ausência de serviços públicos coletivos. 

O levantamento sanitário realizado no ARMV mostrou que os resíduos sólidos 

domésticos têm como principal destino a queima a céu aberto, uma vez que a coleta 

pública não chega à maior parte da zona rural. Tal prática, além de trazer danos à 

saúde das famílias, pode causar impactos ambientais negativos, dependendo da 

quantidade e tipologia dos resíduos queimados. Os dejetos dos animais criados 

pelas famílias têm por principal destino o reaproveitamento como adubo para 

condicionar e fertilizar o solo — iniciativa realizada, sobretudo, pelas famílias que já 

possuem tecnologias sociais (TS) em pleno uso. O esgotamento sanitário deveria 

ser tratado por fossa, conforme projeto padrão das casas do ARMV. No entanto, 

verificou-se esgoto a céu aberto, bem como a ausência de fossas na maioria das 

casas — os residentes que informaram ter fossas, apenas apontaram a sua 

localização. O abastecimento de água para consumo humano e produção agrícola 

sofre influência, direta e indireta, das condições climáticas locais, especificamente, 

da ocorrência de chuva. Já que todas as famílias utilizam a própria cisterna e, em 

muitos casos, os açudes e poços do entorno do ARMV. Nos períodos secos, as 

cisternas de consumo humano são abastecidas por carros-pipa, fornecidos pelo 



91 

poder público e/ou, em alguns casos, as águas são compradas pelas famílias, 

medida ainda considerada uma fonte significativa. 

O experimento realizado com 8 famílias para medir a eficiência da TS — cisterna de 

abastecimento doméstico — já utilizada pelas famílias assentadas mostrou que as 

águas ali armazenadas estão contaminadas por coliformes totais e E. coli. Estas 

águas, em geral, apresentaram melhora de qualidade quando tratadas com as TS 

“potes de barro” e “filtro de vela”. No entanto, mesmo com a utilização das 

tecnologias, a qualidade da água sofre influência das condições de higiene da 

residência — tais como: (i) utilizar a bomba para coletar a água da cisterna e, 

quando a mesma estiver quebrada; (ii) usar um único recipiente que esteja 

reservado e, frequentemente, limpo para a retirada da água; (iii) manter o pote e o 

filtro de armazenamento fechados e limpos, evitando seu contato com o ar e o 

manuseio da água com as mãos sujas —, o que acarretou em presença de 

contaminação por coliformes totais e E.coli, mesmo após tratamento. 

As TS voltadas ao saneamento já utilizadas pelas famílias assentadas se resumem 

ao uso de cisterna para captação/armazenamento de água para consumo 

doméstico, potes de barro para o armazenamento interno da água, cisternas de 

produção e uso de dejetos de animais, como biofertilizante e condicionador do solo. 

De modo geral, as famílias que participaram da pesquisa apresentaram algum tipo 

de conhecimento quanto a técnicas simples de abastecimento de águas e de manejo 

de resíduos, contudo de forma não sistematizada, a fim de aproveitar todo o 

potencial que as TS têm a oferecer. Também foi observado que o ARMV tem 

potencial para receber outras TS que podem trazer diversos benefícios, a exemplo 

de barragens subterrâneas e biodigestores para o tratamento dos dejetos de 

animais. Percebeu-se, portanto, a necessidade de complementação e 

aprimoramento desses conhecimentos para que se possam alcançar resultados 

positivos que interfiram positivamente na qualidade de vida da população e na 

conservação do seu ambiente. 

5.2 Limitações da pesquisa 

A pesquisa em questão apresentou algumas limitações, primeiramente com relação 

ao levantamento sanitário. O acesso às famílias foi o fator limitante, pois muitas 

delas realizam atividades fora do assentamento não estando presente nos 
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mementos de realização das entrevistas, dificultando a abordagem com o total de 

assentados.  

No diz respeito ao acompanhamento do manejo das águas de abastecimento e a 

inserção dos filtros de barro, junto às famílias analisadas, a maior dificuldade foi a 

distância; que em primeiro lugar acarretou na falta de um controle e fiscalização 

mais próximo das famílias a fim de observar as ações tomadas e poder corrigi-las 

quando fosse o caso. E como segundo fator limitante a distância dificultou a 

realização de análises durante um período e frequência maiores, o que daria maior 

respaldo aos resultados. 

5.3 Sugestões para novas pesquisas 

Este estudo levanta oportunidades para realização de novas pesquisas na área com 

a implantação de projetos voltados ao saneamento ambiental de localidades rurais, 

sobretudo, semiáridas com vistas na organização de uma equipe multiprofissional 

fixada na localidade por períodos estratégicos a fim de garantir a obtenção de 

resultados eficazes e promotores de reais mudanças na qualidade de vida da 

população sertaneja. 

Uma pesquisa que pode ser realizada, por exemplo, é o acompanhamento do 

abastecimento de água na região durante os períodos chuvosos e de seca 

retratando um estudo mais detalhado e que pode trazer soluções para enfrentar as 

dificuldades da escassez de sistemas de fornecimento e abastecimento de água nas 

regiões semiáridas. 

Outra possível pesquisa seria voltada para uma maior análise dos resíduos sólidos 

gerados e da estrutura de esgotamento sanitário nessas regiões do semiárido; de 

forma a encontrar soluções práticas e aplicáveis para o enfrentamento dos 

problemas com o manejo e a destinação desses resíduos e efluentes gerados pelas 

atividades domésticas.  
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ANEXO 

ANEXO 01: PROJETO DE PESQUISA PRODEMA-UFPE/CNPq: TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA GESTÃO 

E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE NASCENTE DEGRADADAS NO ALTO PAJEÚ – PE. 
 
ROTEIRO PARA LEVANTAMENTO EM SÍTIO, FAZENDA E PROJETO DE ASSENTAMENTO (PA) RURAL 

Entrevista No____ 
 
I) Identificação do Produtor e do Imóvel 

1) Nome do Informante _____________________________________Telefone (      ) ___________. 

2) Tempo de propriedade ou de posse do imóvel ____________     No de pessoas da família _____ 

    No de pessoas da família que trabalham no imóvel __________. 

4)Localização do imóvel: Município _______________________   Localidade ______________    
Bacia do rio/riacho _____________Coordenadas da sede: _________  e   ________________. 

II) Características do Imóvel 

6) No e tipos de construções existentes no imóvel: _____ moradias de alvenaria    _____ moradias de 
taipa_______ galpões _______ estábulos      cisternaoutras:_______________________________ 

7) Aspectos naturais (relevo, solo, vegetação nativa, período chuvoso, olhos d’água, presença de 
erosão): 

 

 

 

 

III) Atividades Praticadas pela Família e Renda Familiar 

8) Agricultura 

 
Cultura 

No de co-
lheitas/ano 

Téc. Irrigação e 
fonte de água 

Insumos 
ind.ou 
naturais  

Máquinas (tra-
tor, arado etc) 

Mão-de-obra 
familiarcontrat. 

Finalidade 
autocons.  vend. 

     (  )       (  ) (  )       (  ) 

     (  )       (  ) (  )       (  ) 

9) Variação da produção nos últimos (   ) 5  ou  (   ) 10 anos: (   ) aumentou   (   ) diminuiu   (   ) não 
variou. Se variou, a causa foi:  (   ) Seca    (   ) Chuva    (   ) Solo   (   ) Outra__________________. 

10) Como prepara da terra para plantar? (   ) desmata  (   ) capina ou roça  (   ) queima  (   ) destoca     
(  ) outra/qual? ___________________________________________________________________.   

11) Planta sempre no mesmo terreno?  (   ) Sim    (   ) Não    Por que?_______________________. 

12) Observa erosão ( ou desgaste) do solo? (   ) Não (   ) em alguns lugares (   ) em vários lugares do 
sítio   

Se observa: Onde ocorre?__________________________________________________________. 

O que causa a erosão?____________________________________________________________. 

13) Na sua opinião, além da falta ou da diminuição da chuva, o que lhe impede de conseguir um bom 
resultado na agricultura? Se tem obtido bom resultado, o que tem contribuído para isto? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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14) Criação   

Tipo de animal* No de 
cabeças 

Técnica de manejo 
utilizadaconfinadosemi-conf. 
solto 

Forrageira ou 
ração utilizada 

Mão-de-obra utiliz. 
familiar  
contratada 

Finalid. da criação 
autocons.   venda 

  (  )         (  )      (  )   (  )        (  ) (  )          (  ) 

  (  )         (  )      (  )  (  )        (  ) (  )          (  ) 

(*)Gado de corte; gado de leite;  búfalo; cavalo; caprino; ovino; suíno; frango de corte; galinha poideira; 
codorna; coelho; abelha; outro (especificar). 

15) Que produtos da criação são vendidos? (   ) Sempre____________________________________ 

(   ) Eventualmente______________________________________________________________. 

16) Onde vende os produtos da agricultura? __________________ e da criação?________________. 

17) Que destino dá aos dejetos dos animais? (  ) aduba o solo    (  ) gera energia ( )utiliza em 
biodigestor (  ) dispõe aleatoriamente no solo      ( ) outros __________________________________. 

18) Meios de transporte dos produtos agrícolas e da criação para o mercado:___________________. 

19) Nessa região, está havendo corte da vegetação para:  

a) plantar lavoura (   ) Sim   (   ) Não               b) plantar capim(   ) Sim   (   ) Não 

c) vender a lenha (   ) Sim   (   ) Não               d) fazer carvão(   ) Sim   (   ) Não 

e) outrafinalidade(   ) Sim.  Qual? ________________________________________________. 

f) manejo(  ) Qual? ____________________________________________________________. 

20) Estrutura da renda familiar: 

a) Fonte de renda principal da família: (  ) agricultura própria   (   )trabalho assalariado (se for 
o caso, informar onde) _________________________________________________________ 

 b) Outras fontes de rendimento da família:(   ) aposentadoria    (   ) bolsa família    (   ) outra   
(informar) _____________________________________________________________________. 

 
 c) Renda mensal da família em Salário Mínimo (SM=R$ 622,00): (  ) menos de ½ SM   (  ) de ½ 

até 1         SM     (  ) mais de 1 até 2 SM    (  ) mais de 2 até 3 SM     (  ) mais de 3 até 5 SM     (  ) 
mais de 5 SM. 

IV) Acesso a Infraestrutura e Serviços 

21) Escolas freqüentadas pelos filhos (nível de ensino e localização): 
_________________________________________________________________________________. 

22) Serviços médicos utilizados pela família (tipo e localização): ____________________________. 

23) Doenças mais freqüentes na família:_______________________________________________. 

24) Fonte da água para consumo humano: (  ) cisterna  (   ) poço ou cacimba na propriedade   (  ) 

poço ou cacimba fora da propriedade    (   ) açude ______________ localizado na Faz.________ 

 (   ) carro-pipa. Qualidade da água: do poço __________________do açude ________________. 
            (doce, salobra, salgada)                      (doce, salobra, salgada) 

25) Origem e manejo da água das cisternas: (  ) água de chuva   (  ) carro-pipa    (  ) outra _________ 

 Forma de desvio das 1as águas:(  ) manual    (  ) através de dispositivo automático     (  ) captação 

sem desvio     (  ) outras __________________________________________________  
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 Dispositivo utilizado para retirada da água da cisterna: (  ) bomba     (  ) outro dispositivo     (  ) 

balde exclusivo      (  ) qualquer recipiente       (  ) outro __________________________________ 

 Finalidade da água: (  ) beber    (  ) cozinhar    (  )  banho e afazeres domésticos (lavar roupa, piso 

etc.)  (  ) outras _________________________________________________________________ 

 Duração da água armazenada na cisterna:(  ) 6 meses     (  ) 1 ano     (  ) 1 ano e meio      (  ) 2 

anos    (  ) outra _________________________________________________________________ 

 Número de pessoas que fazem uso da água: _________________________________________ 

 Como é feita a limpeza da cisterna? _________________________________________________ 

 Com que periodicidade?__________________________________________________________ 

 Melhoria na saúde domiciliar com diminuição de: (  ) dor de barriga    (  ) diarréias    (  ) enjôos e 

vômitos  (  ) ocorrência de febre    (  ) outras ________________________________________. 

26) Trata a água para consumir? (   ) Não   (   ) Sim.  Como? (  ) aplicação de hipoclorito   (  ) uso de 

pano para coar  (  ) decantação    (  ) outros _________________________________________. 

27 ) Fonte da água para produção: (  ) poço ou cacimba na propriedade   (  ) poço ou cacimba fora da 

propriedade   ( ) cisterna de produção   ( ) açude ______________ localizado na Faz. ________. 

Quais dessas fontes secam nos anos normais? _______________________________________. 

28) Destino do lixo: (  ) coletado pela prefeitura    (  ) queimado     (  ) enterrado   (  ) disposto no solo 

aleatoriamente     (  ) outro _______________________________________________________. 

29) Esgotamento sanitário: (  ) rede de esgoto   (  ) fossa ________________    (  ) disposição no 
solo, em rios, lagos ou açudes       (  ) outras formas  __________________________________. 

30) Localidades onde compra: alimentos ________________________________________________  

medicamentos _________________________    roupa e calçados ________________________. 

 

31) Outras Informações que Julga Importantes 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 

Pesquisador: _____________________ Data ____/ ____/ 2012. 


