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Introdução: Um dos maiores problemas no Brasil que afetam o meio ambiente como
todo é a poluição dos recursos hídricos existentes no planeta, principalmente a água
doce. E na maioria dos casos é consequência do mau uso da água e da inexistência de
serviços públicos para um tratamento de esgoto adequado. Diversas áreas do país
possuem deficiências no tratamento de esgoto, e não muito diferente em alguns
zoológicos de países em desenvolvimento também não há uma preocupação com o
tratamento. Logo, existem saídas de pouco investimento, como o sistema fossa séptica
e filtro anaeróbio que ajudam na proteção dos recursos hídricos. Objetivo: O objetivo
geral desse trabalho é realizar uma estudo de bibliografias sobre água, poluição dos
recursos hídrico, sistemas de tratamento de esgoto doméstico e o melhor destino para
águas residuária, buscando sempre a qualidade do meio ambiente.
 Metodologia: Foi realizada uma pesquisa para a dissertação da revisão de literatura.
Essa pesquisa foi  realizada através de livros de dáticos que abordam o tema de água,
água residuária, sistemas de tratamento de esgoto e saúde. Realizou-se também uma
pesquisa de artigos científicos na base Scielo. Além de busca de resoluções federais do
país. Resultados: Após a revisão de literatura entendeu-se que  apenas 48,3% da
população brasileira possui coleta de esgoto. E que esse esgoto produzido possui
características de acordo com a utilização da água, que muda devido a diversos fatores
como o clima, a condição socioeconômica da população e a cultura populacional.
Além disso, uma questão de grande importância é a relação do esgoto e a saúde
humana, uma vez que diversas doenças estão relacionadas à veiculação hídrica, assim
percebe-se a real importância de um tratamento de qualidade. Então, uma saída
utilizada é a implantação do sistema fossa séptica filtro anaeróbio. Esses dispositivos
tem como função o tratamento de efluente líquido, e este pode receber contribuição de
um ou mais pontos de acordo com a necessidade do projeto. Por ser um tratamento
simples, onde ocorre à sedimentação dos sólidos e a retenção do material contido no
esgoto, é consequentemente de baixo custo de implantação e operação.
 Conclusão: Através da leitura dos artigo e livros sobre água e esgoto foi possível
verificar a necessidade de tratamento de esgoto para impedir a poluição dos corpos
d\\\\\\\'água e águas subterrâneas, a não alteração da bióta aquática e não prejudicar a
utilização do meio como recreação e lazer.
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