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Introdução: Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Extensão titulado
por Ações de Saneamento e Meio Ambiente em Açucena. A região é formada por
núcleos habitacionais na zona rural, que corresponde a uma população maior que a
residente na sede urbana. Foi constatada na zona rural, a necessidade de se implantar
um sistema de tratamento de esgoto, pois o efluente é lançado in natura nos corpos
receptores. Este projeto justifica-se por sua abrangência acadêmica, porque envolveu
alunos de Engenharia Sanitária e Ambiental e Engenharia Civil, além de contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da população de Açucena. Objetivo: O trabalho
objetiva melhorar as condições de saneamento básico e ambientais da região através do
projeto da estação de tratamento de esgoto simplificada para os núcleos habitacionais
da zona rural e trabalho de educação ambiental com os moradores, buscando a
conscientização dos mesmos quanto à preservação do meio ambiente. Metodologia:
Para a realização do projeto, foram feitas pesquisas bibliográficas sobre tratamento de
esgoto e visitas ao município para levantamento de dados sobre a região e número de
habitantes a serem atendidos, visando estimar o volume de esgoto produzido. A partir
desses dados, dimensionou-se um sistema de tratamento de esgoto que atendesse à
população rural. Fez-se um desenho gráfico do projeto e o orçamento, que foram
repassados à Prefeitura de Açucena juntamente com o relatório técnico. Realizou-se
um trabalho de educação ambiental com os moradores, quanto à importância da
implantação do sistema projetado e à destinação adequada dos resíduos sólidos.
Resultados: Segundo dados levantados, Açucena possui 10276 habitantes distribuídos
por 815 Km². Esta população encontra-se, na sua maioria, estabelecida na área rural do
município: são 5471 habitantes na área rural e 4805 habitantes na sede urbana. As
comunidades rurais atendidas pelo projeto foram: Açucena (2762 hab.), Aramirim
(1929 hab.), Felicina (333 hab.), Gama (152 hab.) e Naque-Nanuque (295 hab.). Com
base nestas informações e nas pesquisas bibliográficas, o sistema de tratamento de
esgoto escolhido, com melhor custo-benefício para as localidades rurais, foi o sistema
fossa-filtro, que consiste em um tanque séptico, no qual o esgoto é detido por um
período de tempo e onde se inicia o processo de degradação da matéria orgânica,
seguido pelo filtro anaeróbio, no qual ocorre a finalização do processo de biodigestão.
Por questões de vida útil do projeto, no orçamento considerou-se a construção do
sistema em alvenaria. O sistema foi dimensionado para atender a um grupo de 150
pessoas. Portanto, para Felicina e Naque-Nanuque seria necessário implantar dois
sistemas para cada núcleo; para Gama, apenas um. Para os núcleos de Açucena e
Aramirim, foi dimensionado um reator UASB devido ao maior número de habitantes e
por apresentar uma boa eficiência na remoção de matéria orgânica. Conclusão: Com o
trabalho realizado, concluiu-se que as técnicas simplificadas de tratamento de esgoto
são de baixo custo e eficientes, o que permite às populações com menos recursos
financeiros implantá-las, o que de fato contribuirá para a preservação dos recursos
hídricos do município.
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