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Ordenar a formação de recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) por meio do planejamento, coordenação e apoio às 
atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área de saúde 

tem sido um compromisso constante do Ministério da Saúde, sobretudo, 
a partir da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES). 

Para garantir o direito à saúde, previsto na Constituição Federal e no âm-
bito de seu escopo de atuação, a SGTES realiza parcerias com as demais 
secretarias do Ministério da Saúde, bem como com as Escolas Técnicas do 
SUS (ETSUS), docentes e profi ssionais de saúde de instituições de ensino 
e de serviços de saúde. A partir dessas parcerias, a SGTES defi ne diretrizes 
para a formação e qualifi cação dos profi ssionais, produzindo materiais di-
dáticos e de apoio ao desenvolvimento dos cursos, sob a coordenação do 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES)/Coordenação 
Geral de Ações Técnicas da Educação na Saúde. 

Este material é uma ação conjunta entre a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI) em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a partir 
do reconhecimento da importância da missão do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) no contexto da quali-
fi cação das ações de saúde junto às famílias indígenas.

Os AIS e os AISAN estão distribuídos em todas as regiões do país e con-
tribuem signifi cativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos 
povos indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução 
da mortalidade infantil, cobertura pré-natal, melhorias nas condições sani-
tárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento das crianças, vacina-
ção e vigilância à saúde da população indígena em geral.

Esta iniciativa pretende, portanto, contribuir e facilitar o trabalho dos 
AIS e AISAN na desafi adora missão diária de ser um promotor de saúde 
e um agente de cidadania. Com base neste objetivo central, este material 
didático oferece subsídios para a otimização dos seus resultados e melhor 
utilização das ferramentas de trabalho disponíveis. Agradecemos a todas 
e todos que contribuíram para a elaboração do presente material didático, 
trazendo os seus conhecimentos teóricos e práticos, numa construção co-
letiva, democrática e participativa, valorizando mais ainda o resultado fi nal 
do trabalho.

Desejamos, por fi m, que este curso contribua para a qualifi cação dos 
AIS e AISAN, tornando-os mais preparados para o cumprimento de suas 
missões sociais.

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
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MANEJO DAS ÁGUAS
neste texto vamos estudar o manejo das águas dos rios, lagos, 

lagoas e mares e as diferentes formas de compreender e uti-
lizar as águas nas sociedades e nos povos indígenas. Estuda-

remos, ainda, os sistemas simplifi cados de abastecimento de água 
existentes nas aldeias, seu funcionamento, operação e manuten-
ção.

TEXTO 1

O MANEJO DAS ÁGUAS ENTRE OS 
POVOS INDÍGENAS

PARA REFLETIR, VAMOS LER JUNTOS A 
NARRATIVA DO POVO TARIANO
As cachoeiras, ilhas, igarapés e as pedras dos Tarianos

Há muito tempo os Diroá marcaram, na memória do 
povo Tariano, fatos importantes, tais como a criação e 
identifi cação das cachoeiras, pedras, ilhas e igarapés, 
desde a boca do rio Papuri até a Cachoeira de Aracapá.
Tudo começou assim: da boca do rio Papuri (akomissa), 
os Diroá começaram a identifi car as cachoeiras e as 
pedras que encontravam pelo caminho, com nomes de 
animais e vegetais. À primeira cachoeira que encontraram 
deram o nome de Ohsopa (morcego) e a uma grande 
pedra que se encontrava nas suas proximidades deram o 
nome de Ohsoa (pedra de morcego).

Ricardo Chagas e Rosana Lima Viana.
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Um pouco adiante, os Diroá encontraram outra cachoeira, 
q que chamaram de Yétoapéa (caba). Ao passar por ela, 
outra, Maha Panaduri (jacu, monte), e, mais longe, a 
Heudéhkari (cipó-timbó).
Prosseguindo, encontraram a cachoeira Dihtasoampé 
(amarelo, branco e terra), onde, bem pertinho, há um 
paraná e várias ilhas Heudéhkári (cipó-timbó).
Seguindo viagem, viram uma cachoeira a que deram o 
nome de Waupéo (macaco) e, adiante, muitas pedras 
históricas, chamadas Wéhképânaduri (anta escorregando).
Encontraram, em seguida, um paraná. Nele, o igarapé 
Pamoa-Kó (tatu-buraco),com uma pedra grande de nome 
Pamoá (tatu).
 Em seguida, aproximaram-se da ilha Wahtô Nehkêno 
(borboleta, ilha), onde em seguida viram uma pedra que 
denominaram Nunitarro (ponta cortada).
Do outro lado desse rio, outra ilha recebeu o nome de 
ilha de Bii Nékéno (rato,ilha). Depois dela, aproximando-
se da ilha Japurá, nomearam a ilha que encontraram 
de kaahpikumuno (bebida alucinógena), onde os Diroá 
tomavam bebida forte.
Bem próxima a essa ilha, tem uma pedra identifi cada pelos 
Diroá como Kohtoá (chibuí). Passando um pouquinho 
desta, outra, Tubia (piaba). Além dela, outras pedras foram 
identifi cadas como Mushsinapá (gafanhoto, pedra).
Num outro paraná do Japurá, os Diroá encontraram um 
lago, que chamaram Wahkéra Dihtará (comprido lado). Na 
ponta da ilha Japurá, outra ilha, pequena, Wahkéra Déhpoa 
Néhkéno (cabeça, ponta).
Ao atravessarem o paraná, depararam-se com uma ilha, a 
Kuisi Néhkéno (mutum, ilha). No meio dela, duas pedras 
Saápa (poraquê, pedra) e, mais à frente, a Winô-Noa (ilha 
vento). Viajando distante, encontraram a pedra Kalean 
Pii (abiu, uaturá). Subindo encontraram a Oakaro (mala, 
mucura) e, em seguida, a pedra Ditirogã (pássaro, pedra). 
Ao chegarem ao remanso de Aracapá, por fi m, encontraram 
uma pedra chamada de Ñamadéhpoa (veado, cabeça).
Os igarapés se originaram assim. Por onde passavam, iam 
dando os nomes: 
Igarapé Opésaya
Igarapé Tanasãn
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Igarapé Ohtoma
Igarapé Pamoma
Igarapé Wisãyã
Igarapé Biiyãn
Igarapé Soãnyan
Igarapé Diawekó
Igarapé Serakaya
Igarapé Péruya
Igarapé Kuisiya
Igarapé Kuruwaya
Igarapé Kuruwaya Emperó
Igarapé Wahkariya
Igarapé Winôkó
Igarapé Sukoaya
Igarapé Késaria
Igarapé Serama
Igarapé Kuranaya
Igarapé Tuiyôma (apelido do meu tio Marcelino)
Igarapé Anhã
Todos esses nomes de igarapés encontram-se na boca do 
rio Papuri, até o remanso de Aracapá.
*Em “Contos e lendas mitológicas do povo Tariano” (Moreira, 2001).
* Diroá foi o nome originário dos índios Tariano. O nome Tariano foi 

dado pelos padres missionários que tiraram essa palavra de outra, 
chamada tariásse, ou tária, que quer dizer “nascido do fogo do 
relâmpago”.

* Os Tarianos vivem na região do rio Negro do estado do Amazonas.

Após a reflexão, vamos compartilhar com os colegas as histórias 
dos rios, lagos, remansos e igarapés do território de sua aldeia.

ATIVIDADE PROPOSTA

Na narrativa acima, conhecemos a história das cachoeiras, ilhas, 
igarapés e pedras dos Tarianos, povo indígena que vive na região 
do rio Negro. Foram os Tarianos (os Diroá) que deram nome a cada 
uma das pedras e águas dos rios e igarapés, como também dos 
animais que lá habitam.

A vida e a história dos Tarianos nascem nas águas do rio Negro, 
seus igarapés e remansos. 
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Neles se encontram seus mitos criadores, donos desses lugares 
e águas.

Assim como os Tarianos, todos compartilharam as histórias dos 
rios, remansos e igarapés do território de sua aldeia. De acordo com 
as histórias contadas, podemos dizer que a água representa para 
os povos indígenas muito mais do que um recurso natural para ser 
utilizado para beber, cozinhar, lavar roupa, tomar banho, molhar a 
roça e muitas outras atividades que os não indígenas também fa-
zem.

A água para os povos indígenas é um elemento central em inú-
meros mitos e lendas de criação do mundo. Esses mitos organizam 
a vida desses povos e a forma que eles devem agir em relação à 
natureza e aos demais seres que habitam o território.

Portanto, a relação tradicional dos povos indígenas com as 
águas, sejam elas salgadas ou doces, é de respeito, porque para 
muitos povos foram a partir das águas que os povos surgiram e se 
organizaram. O respeito que os povos indígenas têm pelas águas e 
a terra resultou no conhecimento acumulado sobre o manejo sus-
tentável desses recursos naturais. Muitos povos indígenas conhe-
cem a vida dos rios, os tipos e os hábitos dos peixes, para onde eles 
vão e quando voltam (migrações), sua alimentação e onde eles 
se reproduzem (desova). Sabem, principalmente, como e quando 
pescar, sem que os rios sejam agredidos ou degradados.  

Desse modo, é a partir do conhecimento dos povos indígenas 
sobre as águas que nesta unidade vamos estudar o manejo das 
águas dos rios, lagos, lagoas e mares e as diferentes formas de 
compreender e utilizar as águas nas sociedades e nos povos indí-
genas. Estudaremos, ainda, os sistemas de abastecimento de água 
existentes nas aldeias, seu funcionamento, manutenção e opera-
ção.

OS CAMINHOS DAS ÁGUAS NO 
TERRITÓRIO

Em uma roda de conversa, a partir do desenho “O caminho das 
águas na nossa aldeia após a chuva,” que construímos na unidade 
“Território: sustentabilidade, ambiente e saúde”, identifique na 
sua língua cada caminho que a água percorre na aldeia.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Na conversa com os colegas, foi possível lembrar os diversos 
caminhos que a água percorre na natureza, ou seja, o ciclo hidroló-
gico. Na unidade “Território: sustentabilidade, ambiente e saúde”, 
apresentamos o Ciclo Hidrológico e discutimos o comportamento 
da água nos ecossistemas.

Agora, vamos retomar este importante conceito para discutir-
mos o manejo das águas. De acordo com o conceito que estuda-
mos, o ciclo hidrológico é o contínuo movimento da água em nosso 
planeta. É o caminho que a água realiza na terra e suas relações 
com os demais recursos naturais, como a terra e o ar, e com a vida 
nos diferentes ecossistemas. 

Podemos, então, denominar cada etapa ou fase da água na na-
tureza como: precipitação, escoamento superfi cial, evaporação, in-
fi ltração, transpiração e condensação:

FASES OU ETAPAS DO CICLO HIDROLÓGICO
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FIGURA 1: ciclo hidrológico

A água em seus caminhos na terra fi ca principalmente acumu-
lada nos mares e/ou oceanos (água salgada), atingindo 97,2% do 
total de água existente no planeta. Uma parte desta água está sob 
forma de gelo no oceano Glacial Antártico, que acumula cerca de 
90% de toda água potável do planeta.

Oceanos são grandes porções de água salgada, que separam os 
continentes. Existem no mundo cinco oceanos: Pacífi co, Atlântico, 
Índico, Glacial Ático e Glacial Antártico.

Mas nem toda água salgada pode ser chamada de oceano, 
porque existem mares, canais, golfos, entre outras águas, que 
também possuem água salgada. As diferenças entre cada um 
deles têm relação com o formato, o local onde estão e, no caso 
dos oceanos, da quantidade de sal presente na água (salinidade). 
Grande parte dos oceanos estão a mais de 3000 metros de 
profundidade e por isso não são ainda explorados totalmente.
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FIGURA 2 (da esquerda para a direita / de 
cima para baixo): Mar de Siete Colores. 
Foto: João Carlos Medau.
Rio Pardo. Foto: José Reynaldo da Fonseca
Gêiser solitude no Parque Nacional de 
Yellowstone. Foto: Brocken Inaglory.
Gruta do Lago Azul - caverna na cidade de 
Bonito, MS. Foto: Sidney Michaluate.
Perito Moreno, Glaciar na Patagônia 
Argentina. Foto: Luca Galuzzi.

Apesar do planeta possuir uma grande quantidade de água, a 
disponibilidade de água doce é muito pequena em relação à água 
salgada. É por esta razão que o manejo sustentável da água doce 
no território é muito importante, pois é principalmente por meio 
dos mananciais de água doce localizados nos rios, lagos e dentro 
do solo (água subterrânea) que as populações e os povos se abas-
tecem.
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Retome o mapa do território da sua aldeia construído na unidade 
“Territórios e Povos Indígenas no Brasil” e converse com os 
colegas sobre como e onde o rio da sua aldeia se encontra com o 
da aldeia dele.  Após a conversa, identifique os rios que existem 
no DSEI que sua aldeia pertence e faça um mapa localizando:
a) Onde os rios nascem e desaguam
b) Onde os rios se encontram
c) Nome dos rios principais e dos rios menores. Coloque o nome 
dos espíritos donos dos rios e dos locais sagrados para seu povo, 
caso haja essa situação.
Faça as marcações na sua língua.

ATIVIDADE PROPOSTA

No mapa construído foi possível identifi car os rios existentes na 
sua aldeia e, também, onde eles se encontram com os demais rios 
das aldeias dos colegas. Nas unidades anteriores, estudamos que 
quando as terras são banhadas por um rio principal e vários rios 
menores, que desaguam no rio principal (afl uentes), temos uma 
bacia hidrográfi ca.

PARA LEMBRAR

No Brasil existem 12 grandes bacias hidrográfi cas: 
Amazônica, São Francisco, Tocantins-Araguaia, Paraná, 
Parnaíba, Uruguai, Paraguai, Atlântico Nordeste Oriental, 
Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Leste, Atlântico 
Sudeste e Atlântico Sul. A maior bacia hidrográfi ca do planeta 
é a Bacia Amazônica, cujo  rio principal é o Amazonas.

Nas unidades “Território: sustentabilidade, ambiente e saúde” 
e “Saneamento Ambiental” discutimos sobre a poluição e conta-
minação que afetam as águas dos rios e das bacias. As bacias que 
contêm mananciais de abastecimento devem receber um manejo 
adequado e sustentável, pois a qualidade da água depende da for-
ma pela qual os demais trechos da bacia são manejados dentro do 
território.
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PARA LEMBRAR
Existem diferenças importantes entre a 

contaminação e a poluição: 
A água poluída é a água que apresenta 

alterações no cheiro, turbidez, cor ou sabor. 
Essa alteração é causada pela presença de 
substâncias ou de elementos estranhos ou 
tóxicos ao ecossistema aquático (da água).

A água contaminada é a água que 
apresenta vírus, bactérias e parasitos, 
dentre outros seres que provocam doenças, 
ou substâncias químicas e tóxicas em 
concentração nociva ao homem. Essa água 
não serve para beber (não é potável) e nem 
para ser utilizada. 

Na unidade “Território: sustentabilidade, ambiente e 
saúde”, ressaltamos que os povos indígenas desenvolveram, 
ao longo de suas histórias, diferentes formas de manejos 
sustentáveis que permitem o uso dos recursos naturais, 
como a água, sem que ocorra a degradação da natureza.

Assim, o manejo inadequado dos rios e das bacias pode tornar 
as águas desses mananciais poluídas ou contaminadas. Em mui-
tas aldeias do país esta questão é uma realidade e prejudica as 
condições de vida das populações que fazem uso da água, como 
também dos animais e das plantas, ou seja, dos ecossistemas que 
dependem da água para sobreviver.

CONTAMINANTES E POLUENTES 
DA ÁGUA

Como já discutimos, a poluição e a contaminação da água acon-
tecem quando se introduzem substâncias químicas e/ou resíduos 
em alta quantidade ou em concentração superior à capacidade de 
recuperação dos mananciais. 
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TURBIDEZ
A turbidez na água é causada por partículas sólidas (argila, silte, 

matéria orgânica, por exemplo) que fazem com que a luz do sol 
não seja absorvida e refl etida na água. A turbidez é considerada 
um importante indicador de poluição da água e pode ser medida 
com a utilização de aparelhos específi cos, como o turbidímetro.

FIGURA 3: Principais poluentes da água.
(da esquerda para a direita / de cima para 
baixo): Queimada. Foto: José Cruz/ABr.
Erosão. Foto: José Reynaldo da Fonseca.
Garimpo. Foto:Renata Fernandes.
Produtos Químicos. Foto: John Messina. 
Resíduos e detritos. Foto: Mark Wolfe.

No desenho do ciclo hidrológico que fi zemos, foi possível obser-
var que a água, ao cair sob forma de chuva, leva (carreia) muitas 
substâncias que a terra possui. A chuva também já traz e carreia 
impurezas do ar. Quando atinge o solo, absorve e altera ainda mais 
suas qualidades devido às substâncias que carreia e absorve do 
solo e do ar. 
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ÁGUA DURA
É aquela água que tem excesso de bicabornato, ela não ensaboa. 

CIANOBACTÉRIAS
As cianobactérias são micro-organismos parecidos com 

bactérias, que possuem somente uma célula e fazem fotossíntese 
como as plantas.

Como a água tem a capacidade de dissolver muitas substâncias, 
por onde passa ocorrem diversas alterações em sua composição. 
Por exemplo, quando a água passa por terrenos que têm muito fer-
ro ou substâncias ferruginosas, sua cor e sabor fi cam alterados por 
estas substâncias, que tornam a água dura.

Muitos elementos químicos da indústria e da agricultura alte-
ram a composição da água, tornando-a, pelas características ad-
quiridas, imprópria para o consumo humano. 

As substâncias em suspensão que a água carreia podem ser as 
partículas fi nas dos terrenos por onde passa. Essas partículas dão 
turbidez à água. 

Vale dizer que a água também pode carrear organismos pato-
gênicos quando passa por terrenos que tem atividade humana ou 
animal. Estes organismos provocam doenças nas pessoas, como 
as bactérias e os vírus. A água também carreia organismos que 
modifi cam o seu odor e gosto, além de liberar toxinas. Temos como 
exemplo as algas e as cianobactérias. 

ATIVIDADE PROPOSTA
Escreva abaixo as três doenças que mais ocorrem na sua aldeia 
e que podem ser relacionadas com a contaminação da água. 
Explique como ocorre a transmissão, os sinais, os sintomas, as 
medidas de controle que podem ser adotadas e a atuação do 
AISAN no controle dessas doenças. Utilize a unidade saúde e 
natureza como fontes de pesquisa.
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Conforme a pesquisa que realizamos, foi possível lembrar que 
existem várias doenças que ocorrem na aldeia que estão relaciona-
das com a água. Essas doenças podem ser causadas por meio da 
ingestão direta de água contaminada, pelo contato de água conta-
minada com a pele e mucosas, pela quantidade insufi ciente ou pela 
ausência de água de qualidade para higiene e limpeza e, também, 
pela relação ou veiculação da água no ciclo de transmissão de al-
gumas doenças.

Entre as doenças que podem ser causadas por meio da ingestão 
direta da água e pelo contato com a pele e mucosas, podemos ci-
tar: diarreias, hepatite A, cólera, febre tifoide, shigeloses, leptospi-
rose, amebíase, giardíase, criptosporidíase e esquistossomose.

Essas doenças ocorrem normalmente em locais onde não há sis-
tema de abastecimento de água tratada e as pessoas fazem uso de 
minas, poços, bicas ou utilizam água mineral de fontes contamina-
das. Pode, também, ocorrer acidentes no sistema de abastecimen-
to de água tratada ou problemas em sua manutenção e operação, 
que provocam contaminações na água transportada.

As doenças relacionadas à quantidade de água de qualidade 
para efetuar limpeza e higiene têm relação com os demais aspec-
tos da disposição inadequada de esgotos domésticos. Dentre es-
sas doenças, podemos citar a ascaridíase, teníase, ancilostomíase, 
enterobiose, pediculose, conjuntivite bacteriana e tracoma.

A malária, a febre amarela e a dengue são doenças cujos agen-
tes não são veiculados por meio da água, mas os vetores (os mos-
quitos) das mesmas apresentam relação com o ecossistema hídri-
co em seu ciclo biológico, pois encontram neste meio as condições 
adequadas para seu desenvolvimento em determinados estágios 
de vida.  

A Unidade Saúde e Natureza traz de forma detalhada essas 
doenças, suas formas de transmissão e suas associações com 
o ambiente.  Esse conhecimento é importante para atuação 
conjunta do AISAN, AIS e da Equipe Multidisciplinar de 
Saúde Indígena no controle das doenças que se relacionam 
com a água.
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Conforme a legislação do país, toda água fornecida a uma 
população deve ser submetida a um controle que garanta 
sua qualidade, ou seja, para que as pessoas não fi quem 
doentes quando utilizarem água é necessário que ela seja 
potável e não ofereça risco de contaminação. 

FONTES DE ÁGUA PARA 
ABASTECIMENTO 

Escreva ou desenhe quais as principais fontes de abastecimento de 
água utilizadas na sua aldeia.

ATIVIDADE PROPOSTA

De acordo com as respostas de vocês, na aldeia existem diver-
sas formas de abastecimento de água. Assim, o abastecimento 
pode ser feito por meio das águas dos rios, lagos e canais (águas 
ou mananciais superfi ciais) ou das águas subterrâneas (lençóis ou 
mananciais subterrâneos, como os poços rasos, artesianos e pro-
fundos).

No ciclo hidrológico discutimos que as águas desses mananciais 
superfi ciais e subterrâneos não estão sempre separadas, porque a 
água em seu deslocamento na terra em determinado local pode ser 
superfi cial e, depois, pode se tornar subterrânea em uma próxima 
etapa, até voltar a ser superfi cial novamente. 

As águas de superfície são as de mais fácil captação e por isso 
são mais utilizadas pelas populações para consumo humano. No 
entanto, na área indígena a opção atual é a utilização de manan-
ciais subterrâneos, em função desses mananciais oferecerem, pela 
sua localização no solo, maior proteção natural às contaminações, 
evitando a utilização de estruturas muito difíceis de serem instala-
das para o tratamento da água. 

Cabe apontar que a água da chuva, conforme a necessidade e 
a realidade local, pode ser uma excelente alternativa para o abas-
tecimento da população, mas depende da instalação adequada 
para sua captação, dentre outros fatores. Este tipo de captação já é 
considerado como política de governo para o meio rural de regiões 
onde tem pouca chuva, como no Nordeste brasileiro.
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O controle da qualidade da água para consumo humano 
é o conjunto de atividades exercidas pelo órgão ou entidade 
responsável pela operação do sistema (ou solução alternativa de 
abastecimento de água). Destina-se a verifi car se a água fornecida 
à população é potável, assegurando a manutenção desta condição. 

A portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério 
da Saúde, dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância 
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. O artigo 8º da referida portaria estabelece que:

“Compete à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/
MS) executar, diretamente ou mediante parcerias, incluída a 
contratação de prestadores de serviços, as ações de vigilância 
e controle da qualidade da água para consumo humano nos 
sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água das 
aldeias indígenas.” 

A SESAI, por meio do Departamento de Saneamento e Edifi -
cações de Saúde Indígena, publicou no ano de 2014 as Diretrizes 
para Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo em 
Aldeias Indígenas – DMQAI, material técnico de trabalho diário 
do AISAN. Este material será disponibilizado ao AISAN para de-
senvolvimento de suas funções no monitoramento da qualidade da 
água nas aldeias.

A publicação “Diretrizes para Monitoramento da 
Qualidade da Água Para Consumo em Aldeias Indígenas 
(DMQAI)” é um guia técnico e operacional para orientar 
os profi ssionais envolvidos na execução das ações de 
melhoria dos serviços de saneamento e da qualidade da 
água com vistas à promoção da saúde das populações 
atendidas. Portanto, deverá ser consultado e trabalhado 
pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, 
como o norteador das ações de qualidade da água na 
área indígena.
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Em uma roda de conversa, leia o texto abaixo:
O DSEI Rio das Gaivotas do povo Tanamaru, tem uma população 
de cerca de 600 pessoas. 

ATIVIDADE PROPOSTA

No Polo Base, o AIS e o AISAN perceberam, em dias seguidos, casos de diarreia em 
crianças, idosos e alguns índios jovens. Esses casos de diarreia coincidiram com a falta 
de pastilha de cloro no Sistema de Abastecimento de Água. As pastilhas de cloro servem 
para fazer o tratamento da água em um processo chamado de desinfecção. O sistema 
de abastecimento utiliza uma nascente para captação da água. Percebeu-se que houve 
um desmate de árvores para plantar mandioca e, posteriormente, uma queimada em 
volta da nascente. Nesta nascente não havia cerca de proteção e isso ocasionou a 
presença de animais de grande porte que utilizavam esta nascente para beber água e 
defecavam em volta da nascente. Considerando essas informações discuta e responda 
às questões ao lado.

Discuta com seus colegas e responda: 
1. O que deve ser feito de forma prioritária nesta situação? 
2. Qual foi o fato mais importante que gerou os casos de diarreia na comunidade?
3. Qual é a relação entre os casos de diarreia, a falta de cloro no sistema de água e a 

situação da nascente?
4. Quais providências de saneamento ambiental devem ser tomadas no Polo Base, no 

sistema de abastecimento de água, na nascente e na comunidade? 
5. Como deverá ser desenvolvido o trabalho entre o AIS, o AISAN e a EMSI para enfrentar 

esta situação da diarreia?

Na atividade anterior, a aldeia teve um aumento no número de 
casos de diarreia na população, que foi verifi cado pelo AIS e pelo 
AISAN. Esses casos podem estar relacionados aos problemas exis-
tentes no sistema de abastecimento da aldeia.

O sistema de abastecimento da aldeia possuía diversos pro-
blemas, como ausência de desinfecção da água e desmatamento, 
queimadas e a presença de animais na nascente que servia de cap-
tação para o sistema. Esses problemas devem ser resolvidos para 
que a população não faça uso de água contaminada.

O sistema de abastecimento de água é uma estrutura que fun-
ciona como um conjunto. A contaminação na nascente pelas fezes 
dos animais, por exemplo, é levada pelos tubos ou tubulação para 
as casas, levando a população, que faz uso da água do sistema, a 
se contaminar.
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As pastilhas de cloro são uma forma de tratamento fi nal que o 
sistema recebe para garantir a eliminação de possíveis contami-
nantes na água que chega às casas. Por exemplo, a Echerichia coli, 
grupo de bactérias presentes nas fezes humanas e de alguns ani-
mais, que pode causar a diarreia, entre outras doenças, geralmente 
é eliminada pelo cloro das pastilhas.

As questões que discutimos na atividade anterior são importan-
tes para começarmos a compreender a estrutura e o funcionamen-
to dos sistemas de abastecimento de água existentes em muitas 
aldeias do país.

Conhecendo esses sistemas, é possível evitar a contaminação 
da água nas etapas que fazem parte de sua estrutura. Desse modo, 
o AISAN e toda a equipe de saúde pode atuar na vigilância da qua-
lidade da água.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ATIVIDADE PROPOSTA
Desenhe (ou descreva) o sistema de abastecimento de água de 
sua aldeia e discuta com os colegas as fases ou etapas que você 
identificou no sistema.

No desenho que produzimos foi possível identifi car as fases de 
um sistema simplifi cado de abastecimento, que é implantado em 
muitas aldeias do país. Esses sistemas foram assim chamados por-
que utilizam estruturas (ou partes delas) que compõem um siste-
ma de abastecimento.

Os sistemas simplifi cados de abastecimento de água são utiliza-
dos em pequenas comunidades, onde a população é pequena em 
comparação com a população das cidades.

De acordo com a legislação de nosso país, a água antes de ser 
consumida deve ser tratada para remover a sujeira e os contami-
nantes presentes nela.

Desse modo, a água para o uso da comunidade deve ser capta-
da, transportada, tratada, armazenada e distribuída. Essas diversas 
etapas formam o sistema de abastecimento de água, que deve ser 
construído com equipamentos e materiais adequados.
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O controle da qualidade da água para consumo humano é o conjunto de 
atividades exercidas pelo órgão ou entidade responsável pela operação do 
sistema (ou solução alternativa de abastecimento de água). Destina-se a 
verifi car se a água fornecida à população é potável, assegurando a manutenção 
desta condição. A portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério 
da Saúde, dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade 
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. O artigo 8º da 
referida portaria estabelece que: “Compete à Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI/MS) executar, diretamente ou mediante parcerias, incluída 
a contratação de prestadores de serviços, as ações de vigilância e controle da 
qualidade da água para consumo humano nos sistemas e soluções alternativas 
de abastecimento de água das aldeias indígenas.” 

FIGURA 4: - Etapas de um Sistema de Abastecimento de Água

Nas cidades, os sistemas de abastecimento possuem uma es-
trutura maior que a existente nas aldeias. A água passa por diver-
sas etapas até chegar às casas,  fábricas e comércios. 

Componentes do sistema simplifi cado de abastecimento de 
água

De acordo com o desenho que cada um de vocês elaborou, po-
demos identifi car as seguintes etapas que compõem um sistema 
de abastecimento de água, que iremos chamar de: a) manancial; 
b) captação; c) adução; d) bombeamento ou estações elevatórias; 
c) tratamento; d) reservatórios; e) rede de distribuição; f) ligações 
domiciliares.
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Escreva ou desenhe:
1. Onde seu povo pega a água para beber, tomar banho, lavar louça 

e roupa, dentre outras atividades?
2. O seu povo realiza algum tipo de proteção nas fontes de água 

contra os perigos que representam alguns espíritos ou outros 
seres?

3. De que forma o seu povo protege as fontes de água do 
desmatamento, poluição e contaminação?

ATIVIDADE PROPOSTA

MANANCIAIS
A atividade que participamos permitiu que identifi cássemos 

como os povos indígenas realizam o que chamamos de captação 
da água na sua fonte ou nascente, como também as formas tradi-
cionais de proteção utilizadas nas fontes de água de abastecimen-
to (mananciais).  

Esse conhecimento foi acumulado ao longo da história de cada 
povo e são muito importantes para compreendermos as diversas 
formas de manejo tradicional das águas de abastecimento existen-
tes nos territórios indígenas.

Nos livros de saneamento, chama-se de “manancial abastece-
dor” ou “manancial do sistema de abastecimento de água” a fon-
te de água onde se encontra água em quantidade sufi ciente para 
atender a demanda do número de pessoas da aldeia e de onde se 
retira a água em condições sanitárias adequadas. 

Para escolher um manancial, é preciso saber se ele tem capaci-
dade de atender o consumo de água do número de pessoas exis-
tentes no local que queremos abastecer e, também, se ele tem 
capacidade de atender a população no fi nal de um período deter-
minado pelo projeto (em 20 anos, por exemplo).

A consulta à comunidade é um momento fundamental 
na escolha do manancial, pois, como já discutimos, para as 
populações indígenas a água representa não só uma forma 
de abastecimento, mas também faz parte de suas histórias, 
mitos e das diversas maneiras que se organizam.

30   PREVENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SANEAMENTO  |  Manejo das Águas, dos Esgotos e dos Resíduos Sólidos



Os mananciais podem ser: manancial atmosférico ou  água de 
chuva, manancial superfi cial (rios, lagoas, lagos e igarapés) e  ma-
nancial subterrâneo (poços e nascentes).

Manancial atmosférico ou de água de chuva
São as águas de chuva que podem ser utilizadas como fonte de 

abastecimento individual (para a casa ou a escola, por exemplo). A 
água da chuva deve ser captada, armazenada e tratada com fi ltra-
ção e cloração. 

A coleta de água de chuva é uma solução para localidades que 
não têm água, como as comunidades de difícil acesso ou com pou-
ca chuva, que passam por um longo período de estiagem.

Para o manejo de água de chuva, são usadas cisternas de alve-
naria ou concreto, que são reservatórios utilizados para acumular 
água da chuva que cai na superfície dos telhados, sendo captadas 
por calhas e tubulações. Há também os reservatórios mais sim-
ples, que são os tambores metálicos e os de plástico.

Os telhados adequados para a coleta da água de chuva são 
aqueles que utilizam telhas de barro, visto que as telhas de fi broci-
mento contêm propriedades não adequadas para a coleta de água 
potável. Os telhados de palha também não são apropriados por 
carrear muito material orgânico.

As primeiras águas de chuva irão lavar o telhado, retirando a 
sujeira dos pássaros, dos animais e a poeira e, por causa disso, de-
verão ser desprezadas.

FIGURA 5: Coleta de água de chuva
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Abaixo temos um esquema básico para aproveitamento da água 
de chuva.

FIGURA 6: Esquema básico para captação de água de chuva

Manancial superfi cial
São as águas que estão na superfície do solo, nos rios, riachos, 

lagos, açudes, igarapés e outros locais. A origem de um manancial 
superfi cial é chamada de nascente, ponto de onde a água jorra atra-
vés da superfície do solo, formando os rios e lagos. As nascentes 
também são conhecidas como olho d’água, fi o d’água, mina d’água, 
cabeceira e fonte. As nascentes dos mananciais superfi ciais devem 
ser protegidas e manejadas, pois as nascentes são a origem das 
águas.

Como discutimos anteriormente, a água é um recurso natural 
essencial para a manutenção da vida. Nos últimos tempos, vários 
fatores têm contribuído para diminuição da quantidade e da qua-
lidade da água, como o desmatamento das encostas e das matas 
ciliares, bem como o uso inadequado dos solos.

Então, cada vez mais o mundo necessita cuidar de suas águas e 
de povos que possam compartilhar seus conhecimentos de mane-
jos sustentáveis, acumulados e transmitidos de geração em gera-
ção. Na atividade anterior, foram apresentadas por vocês as formas 
de proteger as nascentes dos rios, das matas, fl orestas e plantas 
que cada povo possui. A seguir relacionamos alguns manejos ado-
tados pelos não indígenas, que também são utilizados por alguns 
povos indígenas para proteção dos rios e suas nascentes e, tam-
bém, do solo, das matas, fl orestas e plantas.
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FIGURA 7: Manejos de proteção das águas, solo, matas, fl orestas e plantas

A utilização de um manancial superfi cial em um sistema de 
abastecimento de água deve ser feita por meio de um estudo e 
de consulta à comunidade a ser benefi ciada. Nesse estudo temos 
que levar em consideração muitos fatores antes de escolher um 
manancial superfi cial, como por exemplo:  o número de pessoas a 
serem abastecidas e o quanto a população vai crescer ao longo dos 
anos; se o manancial tem capacidade ou volume de água sufi ciente 
para atender a população; qual o nível máximo e mínimo de água 
no manancial e em qual época do ano ocorrem cheias e secas; ca-
racterísticas físicas, químicas e bacteriológicas da água.

Um levantamento sanitário da bacia é outra etapa fundamental 
para o estudo. Nesta etapa são identifi cados os principais usos da 
terra e da água e realizado um levantamento das atividades degra-
dadoras das matas, fl orestas e plantas e das atividades poluidoras 
da água, do solo e do ar.

Segundo a legislação, quando utilizamos um manancial superfi -
cial para abastecimento de água, obrigatoriamente temos que fazer 
um tratamento da água que inclua as etapas de fi ltração e cloração. 

Manancial subterrâneo
Conforme o ciclo hidrológico que estudamos, quando a água pe-

netra no solo depois de uma chuva, infi ltra-se no solo em lençóis 
que fi cam dentro da terra. Quando a água de chuva cai na terra, ela 
se infi ltra e forma um primeiro lençol chamado de freático ou aquí-
fero freático. Esse lençol é mais próximo à superfície e está subme-
tido à mesma pressão atmosférica local. Quando o lençol freático 
afl ora à superfície da terra, dá origem às nascentes ou minas.

O lençol artesiano ou confi nado (aquífero confi nado) fi ca entre 
rochas consolidadas dentro da terra e está submetido a uma pres-
são superior à atmosférica.
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FIGURA 8: Lençol freático e lençol de água artesiano ou confi nado

A água que fi ca acumulada nos lençóis subterrâneos é conside-
rada manancial subterrâneo. Esta fonte deverá receber um trata-
mento que inclua a etapa de cloração da água, para garantir prote-
ção contra as contaminações .

Os mananciais subterrâneos, por estarem no subsolo, são me-
nos expostos à contaminação. No entanto, a contaminação pode 
acontecer em um processo chamado de lixiviação. Este processo 
ocorre quando a água de chuva ou de irrigação se infi ltra, podendo 
levar as substâncias dissolvidas ao lençol freático ou a um manan-
cial subterrâneo mais profundo.

Como discutimos em outros textos e unidades, o uso intenso de 
agrotóxicos na agricultura industrial está contaminando não só as 
águas superfi ciais, como também os mananciais subterrâneos. As-
sim como os agrotóxicos, outros contaminantes químicos podem 
atingir os mananciais subterrâneos por percolação. 
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Mananciais utilizados para abastecimento de água na área 
indígena

A defi nição do manancial para abastecimento de água na área 
indígena é a mais importante das fases a se defi nir, pois esta esco-
lha do manancial é que vai garantir a boa qualidade da água a ser 
servida para a população indígena. Para a escolha do manancial, 
temos que seguir análise técnica:

1. A primeira escolha é o manancial subterrâneo profundo, por 
ser mais protegido da contaminação e com turbidez da água 
próximo de zero. Isto signifi ca que não teremos que usar o 
tratamento convencional de adição de produtos químicos 
de outras fases do tratamento da água, como a fl oculação, 
decantação e fi ltração. Para este manancial é necessário so-
mente a cloração da água.

2. Mananciais de superfície, como as minas e nascentes, são 
uma segunda alternativa. Para estes tipos de mananciais te-
mos que realizar a fi ltração e cloração. A fi ltração se faz ne-
cessária para eliminar possíveis matérias orgânicas presen-
tes, sendo também importante para evitarmos a formação de 
compostos tóxicos chamados de trihalometanos, formados 
com a adição de cloro na água. 

3. Quando utilizamos um rio, terceira opção de escolha como 
manancial, temos que observar a turbidez deste manancial. A 
turbidez é medida por um aparelho chamado de turbidímetro, 
que vai fornecer o valor correto. Para usar a água deste ma-
nancial, com uma turbidez acima de 5 ut, é necessário realizar 
um procedimento de fl oculação e decantação, para que pos-
samos dimensionar a dosagem a utilizar do produto químico. 

FLOCULAÇÃO
É uma etapa utilizada no tratamento da 

água que utiliza produtos químicos, como o 
sulfato de alumínio, para que as partículas que 
não são água (como areia e outros materiais, 
produtos ou substâncias) se juntem e possam 
ser retiradas ou decantadas.
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DECANTAÇÃO
Quando na água existem partículas de materiais ou produtos 

que não fazem parte da água (como a areia e outros), podemos 
utilizar a decantação para separar esses materiais, deixando a 
água descansar e, então, as partículas mais pesadas vão fi car no 
fundo e as mais leves na parte de cima. Conforme a fi gura abaixo:

TRIHALOMETANOS
São substâncias formadas nos processos de tratamento da 

água. Eles se formam quando adicionamos o cloro na água não 
tratada e que tem matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode 
ser esgoto, lixo, areia, restos de folhas e animais, dentre outras.

Os trihalometanos são substâncias que podem causar câncer, 
por isso o cuidado que devemos ter de não clorar uma água suja 
ou com turbidez elevada.

FIGURA 9: Agua antes da decantação (esquerda) e água após a decantação (direita)

ATIVIDADE PROPOSTA
Vamos realizar uma visita ao Sistema Simplificado de 
Abastecimento de Água da aldeia que estamos realizando o 
curso. Desenhe ou escreva o manancial do sistema dessa aldeia: 
1. Se o manancial for poço profundo, descreva as características 

do poço referente a: qualidade da água, profundidade, vazão, 
diâmetro do poço, ano de construção, bomba utilizada e suas 
características. Descreva o manejo que é feito no poço ou o 
que você considera necessário que seja feito.
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2. Se o manancial for nascente ou mina, descreva  a qualidade da 
água (se é escura, se tem dejetos próximos, se está em área 
de desmatamento ou queimadas; e se há presença de animais, 
por exemplo); se usa bomba ou se é retirada por gravidade; a 
distância até a aldeia; e o manejo que é realizado na nascente 
ou que você considera necessário que seja feito.

3. Se o manancial for rio, descreva onde nasce este rio, a qualidade 
da água, se tem turbidez, se tem peixe neste rio e quais, como 
a comunidade utiliza este rio e qual o tipo de manejo que a 
comunidade aplica neste rio ou que você considera necessário 
que seja feito.

CAPTAÇÃO
Captação é o conjunto de estruturas e dispositivos que retiram 

a água para o abastecimento de um povo ou população. A capta-
ção pode ser feita nos mananciais superfi ciais (rios, lagos, igara-
pés, entre outros), subterrâneos (poços) ou atmosféricos (água de 
chuva), como já apresentamos.

Captação em mananciais superfi ciais
A água de fonte superfi cial pode ser captada por meio de bom-

ba que se coloca no manancial. Chamamos de captação fl utuante 
quando a bomba pode ser colocada diretamente no manancial su-
perfi cial. A captação em mananciais superfi ciais também pode ser 
feita em barragens de nível ou acumulação, de acordo com a fi gura 
abaixo:

FIGURA 10: Tipos de captação em manancial superfi cial. Foto: Assessoria DEPASA 
Rio Branco.
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FIGURA 10.1: Captação em barragem de nível ou acumulação - Foto: Manu Dias / 
AGECOM.

FIGURA 11: Vertedouro destinado a medição da vazão da nascente de um rio. Local: 
Parque Nascentes do Rio Tietê, em Salesópolis. Domino Público.

Em fonte superfi cial de águas pouco profundas, as barragens de 
nível ou barragens de acumulação são utilizadas para facilitar a re-
tirada da água, permitindo que a tubulação fi que mergulhada.

A captação direta no rio é feita através de canal de tomada de 
água ou de tubulações, poços de sucção e casa de bomba.

Captação em mananciais subterrâneos
A captação em mananciais subterrâneos é realizada por meio 

de uma fonte de encosta e poços. A fonte de encosta é construída 
para retirar água das nascentes que afl oram nas encostas, serras e 
grotas de regiões montanhosas.  
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FIGURA 12: Lençol freático e lençol artesiano ou confi nado

Para construção de uma captação na nascente devemos construir 
uma caixa de tomada, que possui uma tubulação e uma bomba para 
captar a água, sendo construída com tampa, paredes impermeabi-
lizadas e canaleta de proteção para impedir a entrada de água de 
chuva. Vale lembrar os cuidados necessários para preservar uma 
nascente de possíveis fontes de degradação e contaminação: prote-
ger as nascentes de desmatamentos, queimadas, presença de ani-
mais, dejetos, produtos químicos e outros possíveis contaminantes 
da água. Vamos agora discutir como a água é captada nos poços, 
opção de captação existente em muitas aldeias do país. Vamos es-
tudar, também, quais são os tipos de poços e como são realizadas as 
suas perfurações.

Poços
Os poços podem ser rasos ou profundos. Os poços rasos são as-

sim chamados porque realizam a captação da água no lençol freático 
da terra. Já nos poços profundos a água é captada nos lençóis confi -
nados ou artesianos.

A) Poços rasos
Os poços rasos podem ser: escavado, cravado e amazonas.

Escavado - É quando escavamos manualmente um buraco cilín-
drico na terra com o uso de uma picareta ou pá. Por ser escavado 
manualmente, este poço não é recomendável pelo risco de execu-
ção e pela facilidade de contaminação da água. 
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O poço escavado é o tipo mais utilizado pela população rural 
brasileira e recebe nomes distintos, dependendo da região: cister-
na, cacimba, cacimbão, poço amazonas, poço caipira ou simples-
mente poço. 

FIGURA 13: Poço escavado.Foto: Mánel.

FIGURA 14: Poço cravado

Poço cravado - É um tipo de poço utilizado quando se quer re-
baixar o nível do lençol freático e a profundidade que a água se 
encontra é pequena. Esse poço é construído com uma tubulação 
de aço que possui uma ponteira de aço ou madeira. A ponteira é 
fi ncada no solo com marreta ou jato de água até atingir o lençol 
freático. Os tubos conectados na ponteira devem ser vedados para 
impedir a entrada de ar e permitir que a água suba. O diâmetro 
desses poços é 4 a 5 centímetros.
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FIGURA 15: Poço amazonas. Foto: Cataclasite.

Poço amazonas - A escavação desse poço também é manual e 
eles são revestidos em alvenaria de tijolo ou com anéis de concre-
to até acima do nível do terreno, para proteger o poço da água de 
chuva. Possuem diâmetro de 1,5 a 6 metros e profundidade de 4 a 
15 metros.

B) Poço tubular profundo
Os poços tubulares captam água dos lençóis ou aquíferos pro-

fundos. Os diâmetros mais utilizados são os de 100 a 200 milíme-
tros e a profundidade pode variar de 60 a 300 metros ou mais, de-
pendendo da profundidade do lençol confi nado. Para a construção 
desses poços são utilizadas máquinas. A perfuração de um poço 
demanda conhecimento técnico especializado, com acompanha-
mento de um geólogo. 

Os poços profundos são perfurados por um equipamento de-
nominado perfuratriz, que tem a fi nalidade de perfurar a terra até 
encontrar o lençol d’água que servirá para o abastecimento. 

As perfuratrizes podem ser de percussão e rotativas. As perfu-
ratrizes de percussão perfuram a terra com uma ferramenta cha-
mada trépano que realiza batida para cima e para baixo. As per-
furatrizes rotativas perfuram a terra com um trépano e possuem 
também uma broca que realiza um movimento rotatório. Esse tipo 
de perfuratriz é usada em profundidades maiores.
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FIGURA 16: 
Perfuratriz em 
operação

Vazão, na engenharia, que dizer o volume de água que 
passa por uma determinada  seção, por uma unidade de 
tempo.Então, podemos dizer que a vazão é a rapidez com que 
um volume de água escoa em um determinado tempo.

Nível estático é a distância ou profundidade existente 
entre a boca do poço e o nível que a água se encontra quando 
não está sendo bombeada.

Nível dinâmico é a distância ou profundidade existente 
entre a boca do poço e o nível que a água se encontra quando 
está sendo bombeada.

ATIVIDADE PROPOSTA
Vamos agora revisar algumas informações que vocês já 
desenharam ou escreveram sobre o sistema simplificado de 
abastecimento de água de sua aldeia, acrescentando mais 
alguns dados:

a. Tipo de manancial. Se for poço, informe a profundidade, vazão, nível estático e 
dinâmico, caso você já tenha esses dados.

b. Tamanho, em metros, da tubulação que sai do manancial até o reservatório e qual o 
seu material.

c. Tamanho, em metros, da tubulação que sai do reservatório até a tubulação principal 
que distribui água às casas e qual o seu material.

d. Bomba utilizada no sistema.
e. Tratamento que a água recebe.
f. Volume do reservatório.
g. Tipo de material do reservatório.
h. Número de casas com torneiras ou ligações domiciliares.
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Nesta atividade, anotamos algumas características do sistema 
de abastecimento.

No sistema de abastecimento, observamos e anotamos os seus 
dados, que servirão para compreendermos melhor as suas demais 
fases ou etapas, que são: adutora, bombeamento ou estações ele-
vatórias, tratamento, reservação, rede de distribuição e de ligações 
domiciliares.

ADUTORA

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS OU 
BOMBEAMENTO

É a tubulação que liga a captação ao local onde se realiza o tra-
tamento de água (nas aldeias, no reservatório) e, também, o local 
de tratamento à rede de distribuição de água. Podemos dizer que a 
adutora é toda a tubulação que liga unidades do sistema de abas-
tecimento anteriores à rede de distribuição.

As estações elevatórias de água são instalações utilizadas com o 
objetivo de transportar a água para pontos mais distantes ou mais 
elevados ou para aumentar a vazão nas linhas adutoras. 

Para escolhermos uma bomba para um sistema de abasteci-
mento, temos que levar em consideração diversos itens do projeto, 
como: altura do recalque, profundidade do poço, disponibilidade 
de energia e custo, qualidade de água, facilidade de reparo e ma-
nutenção, vazão (quantidade de água captada) necessária e dura-
bilidade.

O recalque é a fase do sistema de 
abastecimento em que utilizamos uma 
bomba para elevar a água de um ponto 
mais baixo para um ponto mais alto. Nos 
poços profundos ela é colocada dentro do 
poço.
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Nos sistemas de abastecimento de água em áreas indígenas, as 
bombas mais usadas são:

A) Deslocamento por sucção
As bombas funcionam a partir de um êmbolo localizado dentro 

de um cilindro, que aspira e comprime a água. As mais conhecidas 
são:

• As bombas manuais de embolo: usadas em baixas vazões e 
profundidades. Exemplo: a roda d’água.

• As bombas de êmbolo: utilizadas em poços de até 40 metros 
de profundidade e instaladas com cata ventos, de onde reti-
ram a energia para o sistema.

• As bombas de cavalete: a energia é obtida a partir de placas 
solares. Normalmente estas bombas são usadas para bombe-
ar pequenas vazões de água (poços com até 200 metros de 
profundidade).

FIGURA 17: 
Roda d’água. 
Foto: Tony Denn.

FIGURA 18: Sistema de 
abastecimento de água com 
bomba de êmbolo
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FIGURA 19: Bomba centrífuga

FIGURA 20: Bomba com ejetor

B) Bomba centrífuga – eixo horizontal
É uma bomba muito utilizada e possui bom rendimento para 

elevar água a grandes e pequenas alturas. O rotor da bomba fi ca 
dentro de sua carcaça, que desenvolve um movimento de rotação 
a partir de um motor elétrico.

C) Bomba com ejetor
Esta bomba fi ca fora do poço e seu funcionamento se dá por 

meio de duas tubulações que saem da carcaça da bomba e são 
ligadas ao ejetor, localizado dentro do poço e abaixo do nível da 
água.
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D) Bomba submersa
São as bombas utilizadas em poços tubulares profundos. A 

bomba e seu motor funcionam embaixo d’água. 

FIGURA 21: Bomba submersa

FIGURA 22: Bomba com 
compressor : Foto: KVDP

E) Bomba com compressor
É a bomba que utiliza um compressor próximo ao poço, que joga 

ar por uma tubulação dentro de um tubo mergulhado na água. O 
ar misturado faz a água fi car mais leve e subir pelo tubo até um 
reservatório na superfície.

Fontes de energia para elevar a água
Os sistemas de abastecimento de água existentes nas aldeias 

utilizam principalmente a energia elétrica obtida da rede pública 
para o funcionamento das bombas.
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Outras fontes de energia também podem ser utilizadas, como:
• Gerador de energia elétrica a óleo diesel ou gasolina;
• Placas fotovoltaicas (solares) para a transformação de energia 

solar em elétrica;
• Cata-vento, que usa a força do vento para movimentar um 

êmbolo que bombeia a água;
• Carneiro hidráulico, que utiliza a própria força da água em mo-

vimento;
• Roda d’água, que utiliza o peso e o movimento da água para 

bombeamento.

TRATAMENTO
O objetivo fi nal dos sistemas de abastecimento de água é forne-

cer água de qualidade de forma contínua e em quantidade sufi cien-
te para atender à população. O tratamento da água é uma etapa do 
sistema que visa atender os padrões de potabilidade estabelecido 
pela legislação, para que a água não ofereça nenhum risco sani-
tário à população. Na etapa do tratamento, a água passa por um 
processo para eliminação da cor, do sabor, do cheiro e da presença 
de substâncias químicas e micro-organismos que podem causar 
doenças. Nas cidades, o sistema de abastecimento de água deve-
rá possuir uma estação de tratamento de água (ETA), que possui 
várias etapas para que a água possa atingir a qualidade necessária 
para chegar às casas. 

Nesses sistemas existem mais construções, equipamentos, ma-
teriais e produtos a serem utilizados em todas as fases, em relação 
aos sistemas simplifi cados de abastecimento de água construídos 
para pequenas comunidades e aldeias indígenas.

Vamos agora entender algumas formas ou etapas de tratamento 
da água mais conhecidas: desinfecção, fi ltração e fervura.

Desinfecção
A desinfecção ou coloração da água é feita para eliminar os mi-

cro-organismos patogênicos (germes que causam doenças), que 
possam estar presentes na água.

A desinfecção no sistema de abastecimento de água é realizada 
principalmente no reservatório de água. Quando utilizamos ma-
nancial de superfície, uma das grandes preocupações que deve-
mos ter é com a turbidez da água, principalmente se o manancial 
for superfi cial (rio, lagos e igarapés). 
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Para este tipo de manancial devemos reduzir a zero a turbidez, 
pois os sólidos dissolvidos na água em uma turbidez acima de 5 uT 
podem formar os compostos trihalometanos. Logo, esta água pode 
provocar risco à saúde, se não for feita sua cloração, fl oculação, de-
cantação e, posteriormente, a fi ltração, para que não forme esses 
compostos muito prejudiciais à saúde.

Portanto, é muito importante ressaltar a formação dos compos-
tos trihalometanos. Normalmente, a água bruta contém grande nú-
mero de compostos orgânicos, que por sua vez, podem reagir com 
o cloro livre.

A água, para ser clorada, precisa ter uma turbidez 
adequada, caso contrário haverá uma considerável 
formação de trihalometanos. 

Nas casas, podemos usar o hipoclorito de sódio com 2,5% (dois 
e meio por cento) de cloro quando a água vem do sistema ou dire-
tamente da fonte (rio, poço, lago, igarapé e outros), sem tratamen-
to. A quantidade recomendada é de duas gotas por litro de água 
a ser tratada. Depois de colocado o hipoclorito de sódio na água, 
misturamos e aguardamos 30 minutos para consumir a água.

FIGURA 23: Hipoclorito de 
sódio

Filtração
A fi ltração é uma etapa do tratamento que tem por objetivo a 

retirada de partículas maiores presentes na água e, também, para 
atingir o nível de turbidez adequado para a desinfecção. Logo, esta 
etapa é anterior à desinfecção.
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Vale ressaltar que, de acordo com pesquisas, os fi ltros de barros 
podem reter   eventuais partículas de cloro, pesticidas, ferro, alumínio, 
chumbo  e algumas bactérias, mas alguns cuidados são fundamentais, 
como a limpeza e a troca de velas do fi ltro de forma periódica. A limpeza 
da vela é feita da seguinte forma: retire a velas e esfregue com um pouco 
de açúcar na mão e enxague com água limpa. Não se esqueça de limpar 
e lavar as partes internas do fi ltro. Faça este procedimento com muito 
cuidado para não danifi car as velas, que são de cerâmica.

Para que os micro-organismos da água que causam doenças 
sejam totalmente eliminados é necessário que a água seja 
coada ou fi ltrada e fervida por, no mínimo, 30 minutos.

FIGURA 24: Filtro de barro

Nas casas ou domicílios, são muito utilizados no país os fi ltros 
domiciliares, que funcionam como uma última barreira sanitária, 
capazes de reter eventuais particulas e até mesmo micro-organis-
mos presentes na água. 

Fervura
A fervura da água é um método seguro para tratamento da água 

para beber, quando não é possível clorar a água. Ferver a água 
para beber é uma alternativa que pode ser adotada pela popula-
ção quando a água é retirada de rio, açude, lagoa, poço, cacimbão 
e outros córregos sem tratamento e em épocas em que ocorrem 
muitos casos de uma doença que tenha relação com a água.
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Para melhorar o sabor da água recomenda-se que, após resfria-
da, a água seja aerada. Isto quer dizer que a água receberá oxigênio. 

Formas da água recuperar o oxigênio perdido na fervura:
a) Com uma colher limpa, mexer a água.
b) Passando a água de uma vasilha à outra por diversas vezes.

Tratamento de água para sistemas simplifi cados de 
abastecimento

O tratamento nos sistemas simplifi cados de abastecimento de 
água normalmente é realizado com a adição de cloro na água. Esse 
processo é chamado desinfecção.

A desinfecção pode ser feita na rede de distribuição ou no reser-
vatório. Na rede de distribuição utilizamos um clorador de pasti-
lhas. No reservatório utilizamos um aparelho chamado dosador de 
nível constante, para aplicar o cloro na água com vazão constante.

O cloro é um produto químico, logo devemos acompanhar a 
sua utilização nos sistemas de abastecimento de água medindo a 
quantidade existente na água e enviando para o laboratório uma 
amostra da água para que ela seja analisada.

Este procedimento faz parte da rotina de trabalho do AISAN nas 
aldeias e vamos apresentá-lo quando estudarmos a manutenção 
e operação dos sistemas simplifi cados de abastecimento de água.

FIGURA 25: Clorador de 
pastilhas

RESERVAÇÃO
Os reservatórios ou caixas d’água são construídos com a fi nali-

dade de armazenar água para garantir o seu consumo ao longo do 
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FIGURA 26: Reservatório da aldeia

dia. Essa unidade também é construída para que a haja pressão na 
rede de distribuição capaz de fornecer água para todas as casas.

Os reservatórios podem ser elevados, enterrados ou semienter-
rados. Os reservatórios elevados são sustentados em uma estru-
tura, que pode ser em concreto ou metálica. São construídos para 
garantir que o sistema a água chegue a todas as casas.

No projeto do sistema, a altura do reservatório é defi nida verifi -
cando se o terreno é plano ou acidentado.

Os reservatórios enterrados e semienterrados têm sua base 
apoiada no próprio terreno. Eles não precisam de colunas, porque o 
terreno oferece pressão necessária para o abastecimento de todas 
as casas da aldeia. A altura nos reservatórios é necessária quando 
necessitamos de uma pressão maior.

Os materiais mais usados nos reservatórios são: concreto arma-
do, aço, fi bra de vidro, alvenaria e argamassa armada.

O cálculo do volume de água de um reservatório é feito consi-
derando que a água armazenada seja igual ou maior a um terço da 
quantidade a ser utilizada no dia de maior consumo. 

A instalação do reservatório deve ser feita com os seguintes 
itens: tampa, tubo de ventilação, sistema de drenagem com regis-
tro, abertura para limpeza, ladrão e indicador de nível. 

Esses itens são muito importantes para garantir uma operação e 
manutenção correta dos reservatórios. Na fi gura abaixo podemos 
verifi car onde esses itens são instalados no reservatório:
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FIGURA 27: Reservatório da aldeia

FIGURA 28: Execução de rede de água. Fonte: SANEBAVI. 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição tem como objetivo levar a água até a casa 

das pessoas ou o mais próximo possível das casas. A rede compre-
ende a tubulação que sai do reservatório até a tubulação que chega 
às casas (ligação domiciliar).

O diâmetro e o tamanho da rede de distribuição são defi nidos no 
projeto técnico do sistema de abastecimento. 

O assentamento da rede também deve se basear no projeto, as-
segurando uma profundidade mínima de 60 centímetros. No caso 
da existência de rede de esgoto, a rede de água e a rede de esgo-
to devem ser instaladas em lados opostos. Se houver cruzamento 
entre as duas redes, a rede de água deve fi car acima da rede de 
esgoto. 
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FIGURA 29: Tubos e conexões da rede de distribuição

FIGURA 30: Colar de tomada

LIGAÇÕES DOMICILIARES

Os materiais mais utilizados na rede de distribuição são o PVC 
linha PBA (ponta e bolsa e anel de borracha) e o DEFOFO (diâme-
tro semelhante ao ferro fundido).

O ramal predial é a instalação ou um conjunto de dispositivos 
que liga a tubulação da rede de distribuição com a tubulação de 
cada casa ou ponto de torneira (ligação domiciliar). Esse ramal 
possui as seguintes peças e dispositivos:

Colar de tomada ou peça de derivação: faz a ligação da rede de 
distribuição com a tubulação das casas (ramal domiciliar).

Cavalete: é um conjunto de tubos e conexões instalados acima 
do nível do terreno para instalação do hidrômetro ou medidor de 
consumo. 

Ramal predial: é a tubulação que vai até a torneira de cada casa 
ou, quando existe hidrômetro, a tubulação que fi ca entre o colar 
de tomada e o cavalete. A tubulação do ramal tem diâmetro de 20 
milímetros.
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CHAFARIZ
O chafariz é adotado como meio de distribuição de água nas pe-

quenas comunidades onde as casas são afastadas umas da outras 
e quando a rede de distribuição não atende a toda comunidade ou 
aldeia. Os chafarizes são construídos em locais com maior agru-
pamento de casas, perto de escolas e postos de saúde. É impor-
tante que um sistema de drenagem das águas utilizadas (servidas) 
esteja previsto no projeto do chafariz, para evitar que água fi que 
empossada.

FIGURA 31: Chafariz 
Comunitário. Foto: Prefeitura 
Municipal de Casinhas.

Complemente o desenho do Sistema de Abastecimento de Água de 
sua aldeia, feito na atividade anterior. Coloque no desenho: 
a) As características da captação: se for um poço, caracterize sua 

vazão, profundidade, nível dinâmico e estático e a bomba utilizada.
b) Se a captação for superficial, caracterize a forma da captação e o 

tipo de bomba.
c) O tipo e a forma de tratamento.
d) O tipo de reservatório e o seu volume.
e) As ligações domiciliares, sua quantidade e quantas pessoas são 

abastecidas.
Desenhe um croqui do sistema com os comprimentos e diâmetros 
da rede.

ATIVIDADE PROPOSTA
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CONEXÕES DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FIGURA 32: Conexões dos sistemas simplifi cados de abastecimento de água

Na observação que realizamos no sistema de abastecimento, 
identifi camos algumas peças no sistema que são denominadas de 
conexões. Essas peças são instaladas no sistema com funções es-
pecífi cas, para que o sistema possa operar da melhor forma possí-
vel. Nos sistemas simplifi cados de abastecimento de água existen-
tes nas aldeias as conexões mais utilizadas são:

Registro de pressão: esse registro é usado para fechar a passa-
gem de água em uma tubulação. Vamos encontrar esses registros 
nas redes de distribuição, entradas de ligações domiciliares, chafa-
rizes, saída das entradas de reservatórios e derivações de tubula-
ções.

FIGURA 33.1: 
Registro de 
Pressão
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Registro de gaveta: esse registro fi ca localizado na entrada e sa-
ída dos reservatórios, nas caixas de quebra de pressão e em deriva-
ções dos ramais de distribuição. Sua função é fornecer ou diminuir 
a pressão da água.

FIGURA 33.2: 
Registro de 
Gaveta

FIGURA 33.3: 
Válvula de bola

Válvula de boia: usada no reservatório, evitando que a água ul-
trapasse um nível estabelecido de água. A boia funciona liberando 
incialmente a entrada de água até o nível desejado, então a água 
suspende a boia, impedindo a entrada de água no reservatório.

Válvula de retenção: esse dispositivo é usado nas estações de 
bombeamento, quando se deseja permitir o fl uxo de água na tu-
bulação em um só sentido, fechando o outro sentido. Com esta 
função, a válvula protege a tubulação do que chamamos “golpe do 
peso da água na bomba”, que ocorre nas paradas bruscas no bom-
beamento por falta de energia.
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FIGURA 33.4: 
Válvula de 
retenção

FIGURA 33.5: 
Válvula de pé

FIGURA 33.6: 
Cruzeta

Válvula de pé: é instalada na extremidade inferior da tubulação 
de sucção de uma bomba, com a função de impedir o retorno de 
água da tubulação para fora.

Cruzeta: a cruzeta é usada quando existem diversos fl uxos de 
água. O número de “bocas” necessárias para conduzir a água são 
geralmente quatro bocas de diâmetro igual, mas existem aquelas 
com dois diâmetros diferentes.
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Tê e junção: a junção possui três bocas com o mesmo diâmetro, 
que permitem o fl uxo de água. O tê possui três bocas com uma de 
diâmetro diferente.

FIGURA 33.7: 
Tê e junção

FIGURA 33.8: 
Curva

FIGURA 33.9: 
Redução

Curva: é usada quando, no projeto, queremos realizar curvaturas 
com diferentes ângulos  (90º; 22º; 30º, 45º).

Redução: é utilizada quando, no projeto, queremos acoplar tu-
bulações de diâmetros diferentes. 
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ATIVIDADE PROPOSTA
Em grupo, vamos realizar uma programação ou planejamento 
das ações de manejo necessárias para manutenção em um 
sistema de abastecimento de água em todas as fases do sistema: 
manancial, captação, bombeamento, tratamento, reservação, 
rede de distribuição e ligações domiciliares.
No planejamento, vamos descrever as atividades a serem 
realizadas.
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MANEJO NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Na atividade que participamos, todos construímos um planeja-
mento das ações de manejo do sistema de abastecimento de água 
para que ele funcione de forma adequada e possa fornecer água 
com qualidade para a população.

Podemos observar, nas ações de manejo planejadas, que exis-
tem algumas ações necessárias para que o sistema funcione e as 
ações que evitam que o sistema apresente problemas.

As ações necessárias para o funcionamento do sistema são cha-
madas de operação. Quando o sistema está em operação, o abas-
tecimento de água está funcionando e não falta água nas casas das 
pessoas.

Quando realizamos ações de manejo necessárias para o bom 
funcionamento do sistema de abastecimento de água estamos re-
alizando uma manutenção preventiva. Estas ações evitam que o 
sistema apresente problemas de operação que prejudicam o siste-
ma de abastecimento.

O sistema de abastecimento de água funciona como 
um conjunto, ou seja, se ocorrer algum problema em 
qualquer uma das fases do sistema (manancial, captação, 
bombeamento, tratamento, reservação, rede de distribuição 
e ligações domiciliares) todo o sistema fi cará com problemas. 
A água fornecida por um sistema de abastecimento de água 
em que não são realizadas ações de manejo para prevenir os 
possíveis problemas de operação e manutenção pode fi car 
contaminada e transmitir doenças, prejudicando a saúde 
das pessoas.

Abaixo estão elencados alguns manejos que podem ser reali-
zados na operação e manutenção de um sistema simplifi cado de 
abastecimento de água. 

São ações necessárias para o bom funcionamento do sistema. 
Essas ações seguem normas específi cas. Alguns AISAN já reali-
zam ou acompanham algumas dessas ações na sua rotina de servi-
ços na aldeia e podem ajudar os colegas nas atividades seguintes.
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AÇÕES DE MANEJO NO SISTEMA 
SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA

1. Manejo na captação de nascente 
Este manejo deve ser programado para que seja realizado 

a cada mês. As ações de manejo na nascente compreendem 
várias ações de limpeza, reparos e verifi cações. A limpeza 
da área da nascente é feita retirando plantas, pedras, terra 
e outros objetos que provoquem a obstrução da água. 
Neste momento, observamos se a cerca de proteção da 
nascente está danifi cada, reparando a cerca para impedir 
o acesso de animais. Verifi camos, ainda, se existem: 
desmatamento, desmoronamento, incêndios, bem como 
possíveis fontes de contaminação, como as fezes ou a 
presença de animais. Se a água fi car empoçada no local 
de captação, devemos construir valas para liberar o fl uxo 
de água, drenando completamente.

2. Verifi cação e reparos na estrutura de captação: 
Verifi camos se os registros estão girando corretamente 

(abrindo e fechando), com o cuidado de deixar o registro 
como encontrado. Caso tenha partes quebradas ou 
vazamentos, reparamos ou comunicamos a necessidade 
de reparos ou substituição das conexões. Revisamos 
as tubulações, verifi cando a existência de vazamentos. 
Podemos pintar as tubulações com tinta anticorrosiva 
se observarmos algum desgaste que prejudique o seu 
funcionamento. O ladrão da caixa de captação deve ser 
protegido com uma malha de plástico ou arame, para 
evitar insetos e outros pequenos animais domésticos. A 
caixa de captação deve estar em perfeitas condições, em 
caso de rachaduras ou fi ssuras podemos utilizar a seguinte 
mistura: uma parte de cimento + duas partes de areia fi na 
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+ água em quantidade sufi ciente para formar uma mistura 
pastosa. Antes de utilizarmos essa mistura, com uma 
esponja ou pano limpo, devemos limpar as paredes e o piso 
da caixa, deixando que a água corra até a descarga. Em 
seguida, devemos fechar o registro de descarga e realizar 
os reparos na caixa com a mistura que preparamos.Toda vez 
que efetuarmos um conserto devemos fazer uma limpeza 
e desinfecção da caixa de captação. O primeiro passo é 
fechar o registro de saída e esvaziar totalmente a caixa 
pela tubulação de descarga, abrindo o registro respectivo. 
A solução para a limpeza deve ser dissolvida em um balde 
de água, de acordo com a capacidade da caixa, para obter 
uma solução de um miligrama por litro (ppm). O preparo 
da solução clorada vamos aprender no item 14. Essa 
mistura deve ser colocada na caixa de captação cheia, 
durante duas horas. Após completar esse período, a água 
da caixa deve ser esvaziada até que o cheiro de cloro saia. 
Após esse período, o sistema poderá ser operado abrindo 
totalmente o registro de saída da adutora.

PARA LEMBRAR
O cloro é um produto químico que deve ser manuseado 

com muito cuidado para não prejudicar a saúde do 
operador. A utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), como botas, luvas e outros itens, é 
obrigatória no manuseio do cloro.

3. Manejo no Poço
Assim como em uma nascente, o poço é uma captação 

que merece cuidados na manutenção, para evitarmos 
o risco de contaminação da água. A limpeza do terreno 
onde o poço está localizado deve ser mensal, retirando 
os resíduos vegetais ou animais ao redor do poço. Neste 
momento, devemos verifi car se a cerca de proteção está 
danifi cada e se há presença de animais, fezes ou outra fonte 
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de contaminação. A cada dois meses, devemos observar 
a vazão do poço para identifi car se houve redução de sua 
capacidade. Caso isso ocorra bruscamente, comunique 
o fato a quem for responsável. O poço deve ser tampado 
para evitar contaminação e obstrução. 

4. Manejo na adutora
A adutora não pode fi car exposta. Quando isto ocorre, é 

necessário cobrir com terra para protegê-la. A existência 
de vazamentos é outro item a ser sempre observado. Se 
o solo estiver molhado, é sinal da ocorrência de algum 
vazamento, então a tubulação precisa ser reparada.

 5. Manejo na caixa quebra-pressão
A limpeza na caixa é o primeiro item a ser observado, 

retirando toda sujeira que estiver acumulada. As paredes 
e o fundo devem ser escovados antes da desinfecção com 
cloro. A boia deve funcionar normalmente, então é preciso 
observar se existe algum furo ou perfuração no fl utuador 
e se o fl uxo de água está operando sem problemas.

6. Manejo no reservatório
A limpeza no reservatório precisa ser realizada a cada 

seis meses, de acordo com os passos da fi gura abaixo:

FIGURA 34: Manejo no reservatório
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7. Limpeza de reservatórios acima de 5 m3  (5.000 litros)
Estes reservatórios são maiores, então as etapas da 

limpeza incluem uma desinfecção fi nal mais longa. A 
limpeza inicial é a mesma da fi gura que mostramos para os 
reservatórios menores. A solução com cloro deve conter 
100 ppm e vamos aprender como fazer isso nos próximos 
itens. Antes de proceder à desinfecção devemos verifi car 
se os registros de entrada e saída de água estão fechados. 
Então, tiramos o tampão de inspeção e entramos no 
reservatório. 
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Com uma esponja ou pano limpo, aplicamos a solução 
clorada nas paredes do reservatório, no fundo e na parte 
inferior da tampa. Após terminar essa operação, as paredes 
devem estar secas em pelo menos duas horas. Após esse 
período, o registro de drenagem deve ser fechado e o 
reservatório pode voltar a funcionar, abrindo o registro 
de entrada de água e saída de água para a tubulação de 
distribuição.

PARA LEMBRAR
Para esses procedimentos devemos usar luvas e 

sapatos de borracha, que deverão ser limpos e lavados 
cuidadosamente antes de entrar no reservatório.

8. Manejo da Rede de Distribuição
Como já apresentamos, a rede de distribuição é a 

tubulação que leva a água para as casas da aldeia. Na 
verifi cação dessa rede, devemos observar sempre se 
existem vazamentos, quebras de tubulação e conexões ou 
outros problemas. 

9. Reparo de vazamento nas tubulações
Quando vamos reparar uma rede, o registro que 

abastece o trecho a ser reparado deve estar fechado. Caso 
contrário, a água correrá e não poderemos trabalhar.

Se for necessário trocar a tubulação, devemos verifi car 
se é todo o tubo ou só uma parte dele. A tubulação de PVC 
permite que façamos a troca da parte rachada ou quebrada 
cortando com uma serra essa parte e fazendo a união com o 
tubo da rede já assentada.Terminado o serviço, poderemos 
abrir o registro, verifi cando se não existe vazamento de 
água pelas juntas e, se o funcionamento estiver correto, 
podemos encher a vala.
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10. Desinfecção de redes em uso
Quando está com vazamento, a rede de distribuição fi ca 

exposta à contaminação, fazendo com que a água leve 
materiais, resíduos ou substâncias para todo o sistema de 
abastecimento. Por isso, antes de trocarmos a tubulação, 
deve ser realizada a desinfecção da nova tubulação com 
uma solução de 100 ppm de cloro, de acordo com o item 
“preparando soluções cloradas”. Quando a aldeia tem até 
2 mil habitantes, a desinfecção da rede pode ser feita de 
uma só vez, sendo recomendável proceder do seguinte 
modo: antes da instalação da rede de distribuição, todos os 
procedimentos de desinfecção devem ser discutidos com 
o povo da aldeia, explicando os motivos da necessidade 
dessa atividade e esclarecendo que a água não poderá ser 
utilizada durante esse período. O trabalho de desinfecção 
deve ser realizado durante um período escolhido pela 
comunidade, para não causar muitos problemas. A solução 
de 100 ppm de cloro deve ser adicionada ao reservatório 
limpo e desinfetado, conforme os itens anteriores. O 
reservatório será esvaziado para receber a solução clorada 
bem misturada. Para que essa solução vá para a rede, 
abriremos o registro da água. A solução tem que fi car pelo 
menos quatro horas na rede, só depois desse tempo pode-
se abrir os registros de descarga e as torneiras das casas 
para esvaziar a rede. 

A água inicialmente fi cará com um forte cheiro de cloro, 
então deixamos a água correr nas casas até esse cheiro 
sair. As pessoas da aldeia devem ser esclarecidas de todas 
essas etapas e qual a sua fi nalidade.

11. Conjunto motor-bomba
O motor-bomba é um equipamento que requer uma 

série de procedimentos de segurança, que estão descritos 
nos manuais dos equipamentos. 
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Portanto, o operador deve ser capacitado para a 
operação e seguir atentamente os manuais de instalação 
e manutenção. Todos os dias, devemos verifi car o nível de 
óleo do carter antes de dar partida ao motor em marcha. 
Se o nível de óleo estiver correto, ele chegará até a marca 
superior indicada na vareta. Se estiver com o nível baixo, 
é necessário completar essa marca. O nível de óleo não 
deve ser verifi cado com o motor funcionando, resultando 
em erro de leitura. 

Para a troca do óleo lubrifi cante, o motor deve estar 
quente e desligado, para então retirarmos o bujão 
magnético. O óleo carter do motor deve ser escorrido para 
substituir por novo óleo, até a marca superior. Toda troca 
de óleo é especifi cada pelo fabricante e devemos seguir 
essas orientações para não prejudicar o motor e causar 
acidentes. O óleo não deve ser jogado nos rios para não 
poluir suas águas. A parte que cobre o motor (cuba) deve 
ser retirada para trocar o óleo. Após aberta, lavamos a 
tela (fi ltro) usando querosene ou óleo diesel, retirando a 
sujeira da entrada do fi ltro e enchendo a cuba com óleo 
lubrifi cante, até a marca superior. Após a troca, devemos 
verifi car se o motor está limpo e com os parafusos de 
base bem ajustados. Então, devemos ligar o motor para 
ele trabalhar sem carga durante alguns instantes, a meia 
velocidade, para que esquente. A aceleração deve ser lenta 
até o ponto ideal de operação. Se a bomba do sistema for 
centrífuga, temos que observar se tem água na coluna 
de sucção, pois se a bomba perdeu a água da coluna de 
sucção, temos que alimentá-la. A bomba só pode entrar 
em operação com água na coluna de sucção e não pode 
ser lubrifi cada em funcionamento. 

Devemos anotar no quadro de controle de manutenção 
do equipamento: as horas de bombeamento do dia; 
combustível gasto; outras ocorrências.
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12. Precauções de segurança do motor
Devemos seguir alguns cuidados nesses procedimentos 

de limpeza e operação do motor. Não devemos encher o 
tanque de combustível quando o motor estiver funcionando 
ou quente, pois há perigo de incêndio. O funcionamento 
do motor em ambiente fechado concentra gases tóxicos, 
que fazem mal à saúde em concentrações perigosas. Não 
devemos fazer ajustes no equipamento enquanto o motor 
estiver ligado. Isso evita acidentes com o  operador e o 
equipamento.

13. Verifi cação da vazão
Como já estudamos, vazão na engenharia é a quantidade 

de água em um determinado tempo. Para verifi carmos a 
vazão, vamos medir a quantidade de água fornecida por 
uma fonte, em litros por segundo ou metros cúbicos por 
hora.

Método volumétrico
Para fazer a verifi cação da vazão, é necessário termos:
• Uma lata ou balde de 20 litros
• Um relógio que marque os segundos

Procedimento
Na caixa de captação, vamos localizar a entrada de 

água, em seguida colocaremos o balde ou lata de 20 litros 
perto da boca do tubo para que se encha de água. Assim 
que a água começar a encher o balde, devemos controlar 
o tempo que o recipiente levará para fi car cheio. O número 
de segundos que o balde ou lata demorou para encher será 
anotados no caderno. Em seguida, vamos esvaziar o balde 
e repetir a operação mais duas vezes, anotando o tempo 
de preenchimento do balde ou lata. 
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Por exemplo:
1ª verifi cação: 30 segundos
2ª verifi cação: 32 segundos
3ª verifi cação: 31 segundos
Soma: 93 segundos
Média = 93 segundos divididos por três verifi cações 
Média = 31 segundos 

Volume do balde = 20 litros
Vazão = volume do balde / Média do tempo
Vazão = 20 / 31
Vazão = 0,6 l/s
                  
Nos casos de poços, a medição da vazão é realizada na 

saída da bomba, pelo mesmo processo. A caixa deverá ser 
desinfetada caso a operação tenha sido no seu interior. 
Recoloque a tampa e certifi que-se do fechamento, 
trancando o cadeado.

14. Preparações de soluções cloradas
Solução é quando a um líquido se mistura outra 

substância, que nele se dissolve por igual. Ao preparar uma 
solução que contenha 10 ppm de cloro livre, cada litro da 
solução deve ter de 10 miligramas de cloro livre. Ou seja, 
uma parte por milhão (1 ppm) é o mesmo que 1 miligrama 
por litro. O quadro a seguir apresenta a preparação de 
soluções que contém 1.000 mg/litro (1.000 ppm de cloro 
livre) com quantidade de composto clorado a 30% e 70%:
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15. Preparações de valas
Vamos utilizar as valas para instalação da tubulação 

debaixo do solo. Essa preparação segue as indicações de 
normas que visam evitar o esmagamento, rompimento ou 
perfuração dos tubos, especialmente nos cruzamentos ou 
em terrenos usados para cultivo.

Abrir valas
O primeiro passo é determinar a extensão da vala 

que escavaremos. Como nas aldeias os sistemas são 
simplifi cados, adotaremos a profundidade de 60 cm 
nas ruas com largura de 40 cm. Nas áreas de cultivos, a 
profundidade será de 80 cm. Marcaremos, então, a vala 
com as medidas, alinhando por meio de um fi o e piquetes. 
A escavação deverá seguir o alinhamento e as medidas 
determinadas.
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Preenchimento das valas
O fundo da vala deve estar nivelado, sem pedras ou 

outros materiais. Depois do nivelamento, adicionamos 
uma camada de areia na espessura de 10 cm. A tubulação 
deve ser ajustada completamente, sobre a base da vala, 
para evitar seu rompimento.

FIGURA 35: Preenchimento das valas

FIGURA 36: 
Preparo da base da 
tubulação

Preparo da base da tubulação
Terminada a instalação, preencheremos a vala colocando 

a terra mais fi na (sem pedras) até obter uma camada de 
20 cm acima do tubo. Em seguida, colocaremos camadas 
de 20 cm, compactando-as até que a vala seja totalmente 
coberta.
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Assentamento de tubulações
A tubulação e suas conexões não podem estar 

danifi cadas, com perfurações, quebras ou mesmo dobras, 
dentre outros problemas.

Junta elástica PBS - Os tubos serão cortados a esquadro, 
usando uma serra para metais. Terminado o corte, com o 
auxílio de uma lima, vamos retirar as sobras que fi caram. 
Devemos ter o cuidado para evitar cortes defeituosos, pois 
eles permitirão vazamentos de água após a instalação da 
tubulação. Os acessórios deverão ser ajustados ao tubo, 
sem usar cola, observando se o encaixe e se a posição de 
instalação estão corretos. Com um pano limpo, vamos 
retirar qualquer pó ou sujeira que atinja o tubo ou acessório, 
interna e externamente, usando solução limpadora. Esta 
operação é feita sobre a superfície que receberá a cola. 
A cola que vamos usar deve ser especial para tubulação 
de PVC. A cola deve estar em bom estado; se estiver 
muito espessa, não pode ser utilizada. Vamos passar a 
cola com o pincel sobre o extremo do tubo e no acessório. 
O acessório no tubo será acoplado girando 1/4 de volta, 
ajustando na próxima posição desejada e mantendo fi rme 
durante 15 segundos. Em seguida, limparemos o excesso 
de cola entre o acessório do tubo. O excesso de cola pode 
tapar o tubo ou o acessório.

Junta elástica PBA - Limparemos com um pano a bolsa e 
a ponta, introduzindo o anel de borracha no sulco da bolsa 
do tubo. Em seguida, podemos aplicar a pasta lubrifi cante 
no anel de borracha e na parte do tubo. A ponta do tubo 
deve ir até o fundo da bolsa com um recuo 1 cm. Não 
podemos usar óleos ou graxas. As tubulações de PBA e 
PBS devem ser colocadas com a bolsa no sentido inverso 
ao da água.
Fonte: adaptado de FUNASA (2008).
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Na aldeia onde estamos realizando o nosso curso vamos praticar 
alguns manejos que indicamos acima, nas etapas do sistema 
simplificado de abastecimento de água existente.
Antes de praticarmos esses manejos, vamos revisar com a ajuda 
do professor o planejamento que construímos na atividade 
anterior, indicando o dia e o horário em que serão realizadas essas 
ações. A comunidade deverá conhecer e discutir o planejamento 
construído, retirando as dúvidas sobre essas ações.

ATIVIDADE PROPOSTA

Este texto discutiu o manejo das águas, buscando possibilida-
des de uma refl exão referente ao manejo dos recursos naturais 
presentes no seu território. A água enquanto recurso natural é 
um elemento fundamental para a vida no planeta, por isso é im-
portante que seus manejos não ofereçam riscos ao ambiente e às 
pessoas. Assim, teremos água para o nosso futuro e também para 
o futuro dos nossos fi lhos, netos e de toda uma geração que virá 
em um tempo à frente.

Conceitos importantes:

O QUE ESTUDAMOS?
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MANEJO DOS 
ESGOTOS

Neste texto iremos discutir o manejo dos esgotos, apresen-
tando alguns métodos e técnicas para controle desses po-
luentes e a participação dos povos indígenas nesse proces-

so, buscando identifi car as possíveis soluções para os problemas 
de cada aldeia. Ao fi nal do texto, apresentaremos alguns projetos 
alternativos utilizados para o manejo de esgotos. Para discutirmos 
esse tema, precisamos revisar alguns conceitos e consultar os ma-
pas e atividades que construímos nas unidades anteriores.

TEXTO 2

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MANEJO 
DOS ESGOTOS

Vamos retomar o mapa da aldeia construído na unidade “Territórios 
e Povos Indígenas no Brasil” e inserir os pontos de lançamento 
das fezes e o caminho que elas percorrem quando ocorre uma chuva.

ATIVIDADE PROPOSTA

Na atividade anterior, inserimos no mapa do território os pontos 
de lançamento das fezes e o caminho percorrido por elas quando 
ocorre uma chuva. Percebemos com a atividade que as escolhas 
que as pessoas fazem para os pontos de lançamento das fezes têm 
correlação com os aspectos socioculturais e de abrangência do ter-
ritório de cada povo. Então, vamos conversar um pouco mais sobre 
essa questão. 

Antigamente, podemos dizer que o jeito de viver de muitos po-
vos indígenas era trocando de lugar e fazendo a terra descansar. 

Ricardo Chagas e Rosana Lima Viana.
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Era um modo também de proteger a terra, de evitar a contami-
nação do território da aldeia e de não esgotar os nutrientes da terra 
para fazer as roças. Nos dias atuais, existem povos indígenas que 
mantêm este tipo de manejo com a terra, que é uma importante 
proteção natural ao ambiente e à saúde desses povos.

Nesses territórios, as águas dos rios não estão poluídas e exis-
tem muitas caças, frutos e frutas para colher. Quando esses povos 
plantam, a terra descansa para se recuperar; primeiro se planta em 
um lugar, depois se vai para outros lugares, até retornar ao lugar 
onde se plantou no início.

As fezes nesses territórios são dispostas na mata, deixando a 
terra se recuperar para ser utilizada novamente. Ou seja, as fezes 
das pessoas da aldeia não fi cam em um mesmo lugar e são bio-
degradadas pelo ambiente de uma forma muito mais rápida. Esse 
tipo de disposição das fezes diminui o risco de contaminação por-
que a exposição da população às fezes é muito menor. 

Assim, não podemos esquecer que o direito 
dos povos aos territórios tradicionalmente 
ocupados é fundamental para a sustentabilidade 
ambiental e a saúde das populações. 

PARA LEMBRAR
Na unidade “Território: sustentabilidade, ambiente e saúde”, 

estudamos que um produto ou substância é biodegradável quando 
ele é decomposto pelos micro-organismos presentes no ambiente, 
como as bactérias e os fungos. Isto quer dizer que as bactérias 
transformam esses produtos e criam também outras substâncias, 
como os aminoácidos e organismos, que são novamente utilizados 
pela natureza. Com a biodegrabilidade, ocorre um controle natural 
da poluição ambiental.

Podemos dizer que alguns dos fatores que determinavam a per-
manência e a fi xação dos povos indígenas em determinado terri-
tório eram a disponibilidade de água, pesca, caça, alimentos, terra 
boa para plantio das roças e, também, os aspectos culturais, histó-
ricos e sagrados da terra. 
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Sabemos que muitas dessas questões ainda são fortes na esco-
lha do local onde fi carão as aldeias, mas hoje existem muitos povos 
indígenas que convivem com a limitação de seus territórios e não 
têm terra sufi ciente para adotarem o mesmo tipo de manejo de an-
tigamente. Outra questão é que existe cada vez mais estrutura nas 
aldeias, como escola, posto de saúde, poço artesiano, radiofonia, 
associação. Essas estruturas atraem, por exemplo, as pessoas de 
outras aldeias que precisam desses serviços para atender às suas 
necessidades de saúde, educação, comunicação e saneamento e 
que não têm acesso a eles nos locais onde vivem.

Por outro lado, também já discutimos que a proximidade dos 
territórios indígenas com terras onde se desenvolve a agricultu-
ra e pecuária extensiva (que ocupam muita terra) é um fator que 
pode trazer muitos problemas ambientais que se relacionam com 
as condições de vida. Isso ocorre porque os territórios indígenas fi -
cam expostos ao desmatamento e à poluição dos recursos naturais 
(água, solo e ar), provocados pelas madeireiras ilegais, agricultura, 
pecuária e atividades industriais, dentre outras.

Assim, com a fi xação de muitas aldeias em um mesmo lugar, o 
aumento da população e a proximidade dos territórios não indíge-
nas, as necessidades de saneamento ambiental são cada vez mais 
importantes para contribuir no controle da degradação, poluição 
e contaminação ambiental. Neste sentido, precisamos discutir as 
ações de saneamento para o manejo dos esgotos nas aldeias, seus 
objetivos, funcionamento e manutenção e a participação da comu-
nidade na implantação das ações. 

CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL

Converse com os colegas sobre as seguintes questões: 
1. Como as pessoas, principalmente as mais velhas, identificam 

um território onde o seu povo pode viver? 
2. Se na sua comunidade existe roça, como as pessoas escolhem 

os locais para fazer a roça e por que elas escolheram estes 
locais? 

3. Quais os locais são definidos para as fezes (cocô)?
4. Como são manejadas ou dispostas as fezes e a urina das 

crianças, dos jovens e dos adultos na aldeia?

ATIVIDADE PROPOSTA

MANEJO DOS ESGOTOS  79



Com as respostas e a análise que fi zeram é possível perceber 
que a escolha de um local para construir uma aldeia, cultivar a 
roça e destinar as fezes pode ter vários motivos e depende de cada 
povo. Essa discussão é muito importante para as instituições que 
trabalham com o saneamento e a saúde ambiental nos territórios 
indígenas, porque é conhecendo e respeitando o modo de viver de 
cada povo que as ações podem atingir o objetivo de melhorar a 
vida das pessoas.

Quando se implanta e se constrói obras de saneamento nas 
aldeias, as pessoas das aldeias precisam saber exatamente 
o que vai fi car diferente nas suas vidas com a implantação 
dessas obras, quais os seus objetivos e se há alternativas 
para resolver os problemas existentes, caso a comunidade 
decida por outro tipo de obra ou ações diferentes das que 
estão sendo propostas.

Na implantação de um Sistema Simplifi cado de Abastecimento 
de Água nas aldeias, por exemplo, os profi ssionais da Engenharia 
Sanitária e Ambiental logo se preocupam com a possibilidade do 
abastecimento de água ser também um gerador de contaminação, 
porque produz o que chamamos de esgoto. Essa preocupação tem 
fundamento, pois 80% da água distribuída pelo sistema de abas-
tecimento poderá virar esgoto. 

Em um projeto de Sistema Simplifi cado de Abastecimento de 
Água é calculado que cada pessoa da aldeia irá receber cerca de 
120 litros de água por dia. Desta forma, teríamos, então, 96 litros 
de esgoto sendo gerado por cada pessoa diariamente na aldeia.

ESGOTO
Esgoto é o termo usado para as águas que, 

após a utilização humana, apresentam as suas 
características naturais alteradas. Essas águas 
apresentarão características diferentes e são 
chamadas de esgoto ou águas servidas. 

Discutimos em unidades anteriores que as ações de saneamen-
to são importantes para controlarmos a contaminação ambiental, 
conceito relacionado com a preservação das condições sanitárias 
no ambiente. 
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O manejo da qualidade do ambiente relativo ao esgoto é impor-
tante para a saúde tanto das gerações atuais como das futuras (fi -
lhos, netos e demais parentes que vão nascer em outro tempo). 
Para tanto, algumas atividades poderão ser promovidas pelos AIS 
e AISAN. No entanto, já discutimos que existem ações necessárias 
para o controle da contaminação que não dependem somente da 
ação individual do AIS e do AISAN. 

Por exemplo, se uma pessoa tem uma doença como as parasito-
ses intestinais, geralmente as orientações para a pessoa fi car boa 
são: “você tem que tomar remédio, lavar as mãos, comer alimentos 
higienizados, beber água sem contaminação, dentre outras”. 

Como já conversamos em outras unidades, quando a pessoa 
adoece por parasitoses intestinais, por exemplo, não adianta ela 
tomar remédio, se a aldeia não tiver saneamento. Assim, as medi-
das para a pessoa recuperar a sua saúde não dependem somente 
da vontade de quem está doente e sim de medidas coletivas, sendo 
fundamental a participação da equipe de saúde do Distrito Sanitá-
rio Especial Indígena (DSEI), dos gestores de saúde e saneamento 
e da própria comunidade.

Outro exemplo que podemos citar são os poluentes químicos, 
como o agrotóxico ou o mercúrio, que deixam as pessoas contami-
nadas e doentes. Para que as pessoas recuperem a saúde ou não 
sejam contaminadas por esses poluentes, o uso de medicamentos 
não é o sufi ciente e não irá resolver o problema se os rios, o solo e 
o ar permanecerem contaminados. Como discutimos, para evitar 
que os ecossistemas das aldeias e as pessoas fi quem contamina-
dos por agrotóxicos, por exemplo, precisaremos de ações que en-
volvam as instituições governamentais responsáveis pela saúde e 
pelo ambiente no território da aldeia.

ATIVIDADE PROPOSTA
Escreva abaixo as três doenças que mais ocorrem na sua aldeia 
que podem ser relacionadas com o saneamento inadequado. 
Explique como ocorrem a transmissão, os sinais, os sintomas, as 
medidas de controle que podem ser adotadas e as atribuições do 
AISAN e da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) no 

controle dessas doenças. Utilize a Unidade “Saúde e Natureza” como fonte de pesquisa. 
Se você tiver conhecimento de casos de doenças provocadas pelos agrotóxicos, 
mercúrio e demais poluentes químicos, cite seus sinais e sintomas.
Para responder esta atividade, elabore um quadro como o apresentado a seguir:
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Na atividade anterior, relacionamos as doenças transmissíveis e 
não transmissíveis com o saneamento inadequado e com os pro-
blemas ambientais que ocorrem no território. Essas doenças que 
têm relação com o saneamento são chamadas de Doenças Rela-
cionadas ao Saneamento Inadequado (DRSAI). 

As DRSAI estão associadas ao abastecimento de água defi cien-
te, ao esgotamento sanitário inadequado, à contaminação por resí-
duos sólidos ou às condições precárias de moradia. Quando ocor-
rem essas doenças na aldeia, podemos considerar que entre as 
suas causas está a carência ou ausência de saneamento adequado 
no território. O quadro abaixo organiza melhor o que chamamos de 
categorias das doenças transmissíveis relacionadas com o sanea-
mento inadequado:

Quadro 1 – Principais Doenças Relacionadas ao Saneamento 
Inadequado (DRSAI)
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Este quadro pode ser utilizado para analisarmos a saúde am-
biental na aldeia. Por exemplo, se tivermos aumento de caso de 
diarreias, febres entéricas e hepatite A, isto nos indica que o modo 
de transmissão destas doenças é fecal-oral, ou seja, estas doenças 
estão sendo transmitidas por uma fonte que tem como origem as 
fezes que são introduzidas pela boca (via oral). 

Observamos ainda no Quadro 1 que a falta ou a carência de um 
abastecimento de água em quantidade e qualidade sufi ciente para 
atender à população, além de um destino adequado dos esgotos e 
dos resíduos sólidos, entre outras ações que fazem parte do sanea-
mento ambiental, podem levar as pessoas a fi carem doentes pelas 
DRSAI.

PARA LEMBRAR
Conforme vocês puderam discutir nas unidades 

anteriores, existem ainda as doenças causadas por 
produtos químicos, como os agrotóxicos, que provocam 
muitos problemas ambientais e de saúde. Entre as doenças 
causadas por esses produtos podemos citar: câncer, 
intoxicações, doenças neurológicas e cardíacas, além das 
alergias, anomalias, e outras. 

A aldeia do Povo Tanamaru do DSEI Rio das Gaivotas, localizada 
na cidade Volta Grande, tem uma população de 600 pessoas. 
Nesta aldeia, o sistema de abastecimento de água foi construído 

ATIVIDADE PROPOSTA

há três anos, com captação em uma nascente localizada a 500 metros da aldeia. A 
água da nascente é filtrada e passa por um clorador de pastilha, indo para a reservação 
e depois para as casas. Na reunião realizada pela EMSI, com a participação do AIS e do 
AISAN, verificou-se no Relatório de Ocorrências Ambulatoriais que ocorreram na aldeia 
8 casos de diarreia; 5 de febre entérica; 2 de hepatite A; 3 de dengue; 4 de conjuntivites; e 
2 de tracomas. O AISAN,  em seu trabalho diário, observou que havia várias pegadas de 
pessoas em volta da nascente, que a cerca de proteção da nascente estava danificada 
e que havia  fezes humanas e de animais no local. Considerando essas informações e 
os problemas de saúde da população, o que deverá ser feito para controlar as Doenças 
Relacionadas com o Saneamento Inadequado – DRSAI? Compartilhe os resultados de 
sua atividade com os colegas.  
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No DSEI Rio das Gaivotas, observamos que o AISAN pode ter 
uma atuação importante no controle das doenças relacionadas 
com o saneamento inadequado, realizando algumas medidas ne-
cessárias com a equipe de saúde do DSEI e com o povo da aldeia.

Então, diante desse tipo de contaminação, o que precisamos fa-
zer? 

• Comunicar à EMSI a ocorrência de DRSAI. Essa etapa é mui-
to importante para que as pessoas que estão doentes sejam 
diagnosticadas e possam receber tratamento.

• Monitorar o abastecimento de água, principalmente o funcio-
namento da cloração.

• Recomendar o cuidado e a proteção da água dentro de casa.
• Verifi car as pessoas que não foram vacinadas contra a hepatite 

A.

Quando temos casos de doenças transmitidas por vetores (prin-
cipalmente os mosquitos) que necessitam de local para reprodu-
zir, como a dengue, a febre amarela, a leishmaniose, a fi lariose, a 
malária e a doença de Chagas, as providências abaixo deverão ser 
tomadas:

• Trabalhar com a comunidade para eliminar os criadouros de 
mosquitos.

• Discutir com a EMSI o que é necessário fazer e verifi car se a 
equipe de saúde comunicou a ocorrência dos casos dessas do-
enças para a Vigilância Epidemiológica Municipal.

• Com a equipe de saúde, orientar a comunidade sobre os cuida-
dos que devemos ter para prevenir essas doenças.

Na Unidade “Saúde e Natureza” aprendemos que as doenças 
como a esquistossomose e a leptospirose são adquiridas em con-
tato com os vetores que vivem em água contaminada. Se na aldeia 
houver casos dessas doenças é necessário realizar ações nas cole-
ções de água que estejam contaminadas com os vetores. 

A presença do caramujo, como na foto abaixo, na água utilizada, 
principalmente a água parada, é um indicador importante do pro-
cesso de contaminação por esquistossomose. A presença de ratos 
traz, na urina deles, a bactéria que transmite a leptospirose.
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FIGURA 37: 
Caramujo que pode 
indicar risco de 
esquistossomose. 
Foto: Gutemberg 
Brito/IOC.

Nesses casos, a equipe de saúde providenciará o tratamento das 
pessoas doentes e, em conjunto com o AISAN, deverá tomar as 
seguintes providências:

• Monitorar nas águas paradas a presença de caramujos;
• Orientar a comunidade com os cuidados de não defecar nem 

urinar em águas paradas;
• Orientar a comunidade para controle dos ratos;
• Orientar a comunidade dos cuidados com água ou lama de 

enchentes (chuvas);
• Recomendar a utilização do hipoclorito de sódio a 2,5%; 
• Orientar a limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, 

após as enchentes de chuva.

Doenças nos olhos, tracoma, conjuntivites, doenças da pele e 
micoses estão diretamente relacionadas com o processo de higie-
ne. Nesses casos, o AIS, o AISAN e toda a equipe de saúde em 
conjunto com a comunidade deverão construir ações educativas 
que visem a prevenção de doenças e a promoção a saúde.

Outras medidas a serem desenvolvidas:
• Avaliar o abastecimento de água com o objetivo de detectar 

problemas de qualidade.
• Verifi car se a equipe de saúde comunicou a ocorrência de ca-

sos dessas doenças para a Vigilância Epidemiológica Munici-
pal.

No caso das helmintíases e teníases, que são doenças que po-
dem  ocorrer no solo (onde pode haver larvas) e que necessitam 
de outro hospedeiro  além do homem, é necessário que se faça um 
trabalho conjunto, principalmente onde as crianças brincam. 
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Algumas ações também são importantes para o controle dessas 
doenças, como:

• Recomendar o uso de água tratada, fi ltrada ou fervida na pre-
paração das refeições e para beber.

•  Recomendar a proteção dos alimentos, protegendo-os contra 
poeira, moscas e outros animais.

PARA LEMBRAR
Na Unidade “Saúde e Natureza” 

encontram-se todas as medidas de 
controle das doenças relacionadas 
com o saneamento inadequado. 

ATIVIDADE PROPOSTA
Palavras-cruzadas:
Complete as palavras-cruzadas referentes às competências 
que o AISAN deverá realizar frente às Doenças Relacionadas ao 
Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAI. 

1. Quando temos casos de diarreia na aldeia, que é categorizado como uma doença de 
transmissão fecal-oral, qual parte do sistema de abastecimento de água que deve ser 
verificada primeiramente?

2. No caso de dengue na aldeia, o AISAN deverá orientar a comunidade a eliminar as 
larvas de qual vetor?

3. Uma das ações que tem excelente resultado nas doenças relacionadas com a higiene 
e que o AISAN e o AIS devem sempre fazer na comunidade.

4. Uma das formas de prevenção da hepatite A, que devemos sempre promover na 
aldeia. 

5. Uma das atividades de grande importância que o AISAN participa, que visa à 
promoção da saúde em seu território.

* Resposta no fi nal desta Unidade
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INDICADORES DE POLUIÇÃO E 
CONTAMINAÇÃO

Nas unidades anteriores, discutimos o conceito de poluição e 
contaminação. Agora vamos falar dos vários organismos cuja pre-
sença num corpo d’água indica a poluição ou contaminação.

Nas análises realizadas nos laboratórios de controle de quali-
dade da água, são utilizados indicadores para verifi car se a água 
está contaminada. Por exemplo, é utilizado o grupo coliforme como 
indicador da presença de fezes na água, porque as bactérias coli-
formes estão presentes no intestino do homem e de outros animais 
de sangue quente (mamíferos) (100 a 400 bilhões de coliformes/
habitante/dia).

INDICADOR
Indicadores são formas de medir uma informação e 

o desempenho de uma determinada ação. O indicador 
pode, também, ser a presença de uma determinada 
substância, produto, micro-organismo, dentre outros 
fatores.

GRUPO COLIFORME
Os micro-organismos eliminados nas fezes 

humanas são de diversos tipos. Os coliformes 
(Escherichia coli, Aerobacter aerogenes e o Aerobacter 
cloacae) são um tipo de micro-organismo presente 
nas fezes em grande quantidade, podendo atingir um 
bilhão por grama de fezes.

Vamos realizar uma atividade para podermos melhor observar 
como se dá a contaminação da água por coliformes que podem ser 
de origem fecal.
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Tornando visível o invisível 
Orientação para o docente: para a realização desta atividade, é 
importante que o professor prepare com antecedência o material 

ATIVIDADE PROPOSTA

abaixo e busque apoio com o farmacêutico do DSEI para sua realização.
Material necessário:
• 10 placas de petri
• Meio Endo Agar (ou similar) para crescimento bacteriano
• Estufa
• Microscópio
Para a execução da atividade, prepare dois tipos de amostra: uma com água clorada e 
estéril e outra contendo água contaminada, podendo ser de origem fecal. Estas amostras 
deverão ser preparadas com muito cuidado para evitar quaisquer tipos de acidentes. No 
dia da atividade, repique nas cinco placas de petri o meio de cultura, marcando nas 
placas o tipo de amostra. No dia seguinte, faça a demonstração aos AISAN discutindo 
os resultados e solicitando que cada AISAN desenhe o que está visualizando no 
microscópio e descreva as bactérias. Após a atividade, discuta com seus colegas como 
e qual o momento em que as bactérias da água contaminada puderam ser observadas.

Na atividade anterior, observamos a formação das bactérias do 
grupo coliforme nas amostras que possuíam água contaminada 
pelas fezes. A partir desta atividade compreendemos melhor por-
que o grupo coliforme é considerado um indicador de poluição

MANEJANDO O ESGOTO DOMÉSTICO
O esgoto doméstico é a água que sai do banho, da lavagem de 

roupas, louças e, quando existe vaso sanitário, da descarga do vaso 
sanitário. Nas cidades, além dos esgotos das casas, existe ainda 
o esgoto das fábricas e indústrias, chamado de esgoto industrial. 
Quando o esgoto doméstico e industrial é transportado por uma 
canalização ou tubulação, ele é chamado de esgotamento sanitá-
rio.

Desse modo, no esgoto doméstico vamos encontrar fezes, 
papel higiênico, restos de comida, sabão, detergentes e águas 
de lavagem. Quando o esgoto é da indústria e agricultura, 
vamos encontrar os resíduos dos produtos químicos e 
orgânicos utilizados por essas atividades. Os esgotos também 
podem ser chamados de águas residuárias. 
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Nas cidades, é construído um sistema próprio para manejo das 
águas das chuvas ou águas pluviais, que é chamado de drenagem.

Nas fezes humanas, vamos encontrar 
principalmente restos de alimentos e 75% de água. 

O esgoto doméstico possui características físicas chamadas de: 
matéria sólida, temperatura, odor, cor, turbidez e variação de vazão.

a) Matéria sólida: é a parte do esgoto que é sólida, correspon-
dendo a 0,1% da sua composição. Vale lembrar que 99,9% do 
esgoto é água. É principalmente nessa parte sólida do esgoto 
que se encontram os problemas de poluição das águas, tra-
zendo a necessidade de se tratar os esgotos.

b) Temperatura: normalmente, a temperatura do esgoto é su-
perior à das águas de abastecimento. A temperatura do es-
goto é proporcional à velocidade de sua decomposição; ou 
seja, quanto mais quente o esgoto, maior é a sua velocidade 
de decomposição.

c) Odor: o esgoto tem odores diferentes conforme o processo 
de decomposição. Esses odores são causados pela formação 
de gases próprios do processo de decomposição. Por exem-
plo, o odor de mofo é típico de esgoto fresco e é mais ou me-
nos suportável; já o odor de ovo podre, é insuportável, porque 
é típico do esgoto velho ou séptico, em virtude da presença 
de gás sulfídrico. 

d) Cor e turbidez: podemos dizer que quando um esgoto está 
na sua fase inicial de decomposição (esgoto fresco) a tonali-
dade é acinzentada e quando o esgoto está com a cor preta 
encontra-se em fase de decomposição mais avançada (esgo-
to velho). Logo, a cor e a turbidez do esgoto são indicadores 
fundamentais para sabermos o seu estágio de decomposição.

DECOMPOSIÇÃO
A É o apodrecimento da matéria orgânica. 

Nesse processo, a matéria orgânica fi ca muito 
mal cheirosa. Matéria Orgânica é tudo aquilo 
que já foi vivo na natureza. 
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e) Variação de vazão: sabemos que no esgoto encontramos 
muita água (99,9%), então podemos dizer que quanto maior 
for o consumo de água em um povo ou uma população, mais 
esgoto será produzido. É por esse motivo que quando calcula-
mos a vazão do esgoto consideramos o consumo médio diá-
rio de água de um indivíduo. Estimamos para esse cálculo que 
a cada 100 litros de água consumida são lançados aproxima-
damente 80 litros de esgoto na rede coletora, ou seja, 80% 
da água de abastecimento são transformados em esgoto.

Podemos adotar algumas soluções para manejar os esgotos da 
aldeia com o objetivo de evitar e controlar a poluição do solo. Com 
o manejo adequado dos esgotos estaremos: 

• Protegendo os mananciais que utilizamos para abastecer de 
água.

• Evitando que as pessoas tenham contato com fezes e outros 
poluentes.

• Contribuindo para a promoção da saúde da aldeia.

Converse com os seus colegas sobre o que é feito com o esgoto 
da sua aldeia (fezes, urina e água usada). É importante dizer se 
tem alguma obra na aldeia para esse esgoto e se a comunidade 
está usando as obras que fizeram.
Faça um resumo dessa conversa ou desenhe.

ATIVIDADE PROPOSTA

Como vocês puderam discutir na atividade acima, uma das so-
luções para o manejo dos esgotos na aldeia é a utilização do que 
chamamos de sistema individual. Neste sistema, cada casa tem 
seu sistema de tratamento de esgoto. Nas áreas indígenas, onde 
as casas fi cam distantes umas das outras, a instalação de um sis-
tema de esgoto com redes e sistema de tratamento é muito cara, 
não sendo sua implantação adequada. Para esses casos, podemos 
utilizar um sistema individual, conhecido como módulo sanitário. 

Para que tenhamos uma melhor compreensão de qual solução 
devemos adotar para o manejo adequado dos esgotos nas aldeias, 
temos que conhecer como é feito nas cidades, que têm uma po-
pulação grande e as casas mais próximas umas das outras. Desse 
modo, podemos comparar com a realidade de nosso território e 
apontarmos os problemas que podem surgir com a implantação 
dos sistemas de esgotos adotados nas cidades ou se eles podem 
ser utilizados na sua comunidade. 
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FASES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ESGOTO – ETE

Nas cidades, o esgoto das casas é coletado em uma rede de tu-
bulações e levado para uma Estação de Tratamento de Esgoto – 
ETE. Chamamos esse sistema de Sistema de Tratamento Coletivo 
de Esgoto.

A ETE tem por fi nalidade deixar o esgoto recebido em condições 
de ser lançado aos rios, lagos ou no mar, sem causar poluição. Os 
esgotos, quando são lançados em uma ETE, sofrem inicialmente 
uma retirada das impurezas maiores (sólidos, gorduras e areia), 
para depois ser removida a matéria orgânica. 

O tratamento é completado adicionando cloro (desinfecção) 
para eliminação das bactérias restantes. O lançamento fi nal é re-
alizado por uma tubulação a que damos o nome de emissário, que 
leva este efl uente já tratado para um rio, lago ou mar. Veja o esque-
ma deste processo:

FIGURA 38: Fases do tratamento de esgoto nas cidades
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De acordo com o vídeo, verifi camos que nas cidades o esgoto 
que sai das casas, comércios e indústrias vai para uma ETE, que 
tem o objetivo de controlar a poluição existente no esgoto. Após 
o tratamento, o esgoto fi ca em condições de ser lançado nos rios, 
mares e lagos (ou corpos receptores).

As fases do tratamento são chamadas de pré-tratamento (trata-
mento preliminar), tratamento primário e terciário.

Pré-tratamento
No pré-tratamento, é realizada a separação da parte mais sólida 

do esgoto (plásticos, folhas e demais materiais) e dos sólidos de-
cantáveis, como a areia e a gordura.

PARA LEMBRAR
A decantação ocorre quando existem partículas de 

materiais ou produtos que se depositam no fundo da água, 
enquanto as partículas mais leves fi cam na superfície.  Logo, a 
decantação é utilizada para separar esses materiais da água.

Suas etapas podem ser:
a) Gradeamento: nesta fase do tratamento, o esgoto passa por 

grades grossas e fi nas e/ou por peneiras.
b) Desarenamento: ao sair do gradeamento, o esgoto passa por 

uma caixa de areia para retirar a areia por decantação.
c) Desengorduramento: são utilizadas caixas de gordura para 

reter a gordura presente no esgoto.

Para entendermos melhor como funcionam as fases de tratamento 
do esgoto nas cidades, assistam ao vídeo “O tratamento da água e 
esgoto”: https://www.youtube.com/watch?v=46CkZEKrfZg
Após assistirem ao vídeo, anotem ou desenhem o que entenderam 
do vídeo e, também, conversem com os seus colegas e professor 
sobre as suas dúvidas. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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Tratamento primário
Nesta fase do tratamento, o esgoto passa por um processo de 

sedimentação ou decantação das partículas sólidas, que fi cam no 
fundo do tanque de decantação. Geralmente nessa fase do trata-
mento é também realizada a fl oculação (coagulação), adicionando 
produtos químicos para que os materiais (como a areia) se juntem 
e possam ser retirados ou decantados.

FIGURA 39 (da esquerda para 
a direita / de cima para baixo): 
Grade Mecanizada. Foto: Sigma. 
Estação de Tratamento. Foto: 
SAAE. Caixa de gordura. Foto: 
Prefeitura de Catalão - Goiás. 

FLOCULAÇÃO
É uma etapa do tratamento da água que utiliza produtos 

químicos, como o sulfato de alumínio, para que as partículas 
que não são água (como a areia e outros materiais, produtos 
ou substâncias) se juntem e possam ser retiradas ou 
decantadas.

Tratamento secundário
Nesta fase, o esgoto passa por um processo biológico para re-

moção da matéria orgânica ainda existente após o tratamento pre-
liminar. Desse modo, são utilizados métodos para acelerar a bio-
degrabilidade natural da matéria orgânica, por meio da ação das 
bactérias presentes no ambiente.

O tratamento secundário pode ser realizado com a presença de 
oxigênio, o que chamamos de processo aeróbio. 
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Sem a presença de oxigênio o processo é denominado de 
anaeróbio. São considerados tratamentos secundários: lagoas de 
estabilização, lagoas aeradas, lodos ativados, reatores anaeróbios, 
dentre outros.

FIGURA 40: Tratamentos secundários de esgoto. Fotos: Trevor Surridge.

Tratamento terciário
O tratamento terciário é realizado após o secundário e o seu ob-

jetivo é completar a remoção da matéria orgânica e dos sólidos 
inorgânicos (a areia, por exemplo) dissolvidos ou suspensos após 
o tratamento secundário, bem como as substâncias ou produtos 
que não são biodegradáveis (como os metais pesados) e os micro-
-organismos que causam doenças transmissíveis (as bactérias, por 
exemplo).

São exemplos de etapas do tratamento terciário:
a) Para remoção dos sólidos dissolvidos: osmose reversa; eva-

poração
b) Para remoção dos sólidos suspensos: macrofi ltração; micro-

fi ltração; ozonização
c) Para remoção de compostos orgânicos: ozonização; carvão 

ativado
d) Desinfecção: cloro; ozônio

São diversas as etapas do tratamento terciário e sua defi nição é 
feita de acordo com o grau de depuração que queremos no esgoto. 
Por exemplo, se quisermos reutilizar as águas do esgoto, devemos 
ter um processo maior, com mais etapas e fases, que o processo 
para destinar a um rio ou mar.

São defi nidos por norma específi ca os parâmetros ou indicado-
res físicos, químicos e bacteriológicos que o esgoto deve ter ao ser 
lançado nos corpos receptores, como os rios e mares. 
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Esses parâmetros devem ser seguidos para que os rios e mares 
não fi quem poluídos com o lançamento de esgotos.

Os critérios utilizados para defi nir quais as fases ou tratamentos 
que o esgoto irá passar são baseados no volume do líquido esco-
ado, na composição do esgoto, no custo e em qual será o destino 
fi nal das águas resultantes do processo de tratamento.

Em grupos, a partir do vídeo que assistiram e das informações 
que aprenderam, escrevam três questões sobre os tratamentos 
preliminar, secundário e terciário. Em seguida, troque as 
questões entre os grupos, para que cada grupo responda e 
compartilhe seus conhecimentos e suas dúvidas sobre o tema. 
O professor deverá incentivar os grupos e, quando necessário, 
deverá esclarecer as dúvidas que surgirem durante a atividade.  

ATIVIDADE PROPOSTA

No vídeo que assistimos e nas questões construídas nos grupos, 
observamos e discutimos como é realizado o tratamento do esgoto 
nas cidades, mas nas comunidades rurais e nas aldeias indígenas 
do país normalmente utilizamos o tratamento individual do esgoto, 
em que o tratamento é realizado em cada casa. Para melhor enten-
dermos o funcionamento do tratamento individual, vamos assistir 
ao vídeo “Saiba como fazer uma fossa séptica biodigestora – Plante 
Vida”.

SISTEMA DE TRATAMENTO 
INDIVIDUAL DE ESGOTO

Assistam ao vídeo: Saiba como fazer uma fossa séptica biodigestora 
- Plante Vida”: https://www.youtube.com/watch?v=N_R1C9UCC1I  
Em seguida, identifiquem se em suas aldeias existem as estruturas 
apresentadas no vídeo e como elas funcionam. Caso não existam, 
conversem com os colegas se nas aldeias deles possuem essas 
obras de sistema de esgoto.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Fossa séptica
Observamos no vídeo que o esgoto das casas é tratado em uma 

caixa enterrada no terreno. Essa caixa é um tipo de fossa chamado 
de “fossa séptica”, em que é realizado um tipo de tratamento pri-
mário do esgoto.

Dentro da fossa séptica, as bactérias anaeróbias, que não pre-
cisam de oxigênio para viver, degradam a matéria orgânica do es-
goto. Uma espécie de espuma que fi ca na parte superior do esgoto 
impede a entrada de oxigênio e deixa o ambiente anaeróbio, favo-
recendo a ação das bactérias. Nesse processo, são formados gases 
que saem pela coluna de ventilação. 

Pela decantação, a parte sólida do esgoto é depositada no fundo, 
formando os lodos. A parte líquida que sai da fossa séptica pode 
ser direcionada, por meio de uma tubulação, até um tanque cilín-
drico que chamamos sumidouro, podendo também ser destina-
do para a irrigação. Quando vamos construir um projeto de fossa 
séptica obedecemos a uma norma específi ca para sua construção 
(NBR 7229/1993: projeto, construção e operação de sistemas de 
tanques sépticos). Nesta norma, estão todas as informações ne-
cessárias para construção de uma fossa séptica.  

Uma questão importante são as fossas sépticas, que devem ser 
localizadas o mais próximo possível do banheiro das casas, distan-
ciadas no mínimo 15 metros dos mananciais (poços, cisternas, rios, 
lagos, dentre outros), 3 metros de árvores e dos pontos de rede pú-
blica de abastecimento de água e 1,5 metro dos sumidouros, valas 
de infi ltração, ramal predial de água, das construções e do limite 
do terreno.

FIGURA 41: Fossa Séptica (em corte) - Fonte: adaptado de FUNASA (2008).
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FIGURA 42: Fossa séptica em construção

FIGURA 43: 
Sumidouro em 
construção. Foto: 
Marcelo Venturi.

A fossa séptica deve ter um volume mínimo de 1.200 litros, que 
permite atender a uma família de até sete pessoas. Para o funcio-
namento adequado da fossa séptica, a limpeza da caixa deve ser 
realizada a cada dois anos. Essa manutenção é importante para 
que a fossa funcione adequadamente sem contaminar o solo.

Sumidouro, fossa absorvente ou poço morto
O sumidouro é uma unidade que recebe o líquido da fossa sépti-

ca, permitindo a sua infi ltração no terreno. Como o líquido no sumi-
douro será infi ltrado no terreno, é importante sabermos a capaci-
dade de infi ltração do solo e a profundidade do lençol freático, para 
que o solo e a água não sejam contaminados.

MANEJO DOS ESGOTOS  97



Para sabermos exatamente a capacidade de absorção do solo, é 
recomendado um teste de percolação. A tabela abaixo apresenta 
alguns tipos de solos e sua capacidade de absorver a água, que 
pode servir de referência para construção de sumidouros:

Tabela 1: tipo de solo e capacidade de absorver água

Melhorias Sanitárias Domiciliares

ATIVIDADE PROPOSTA
Sabemos que em algumas aldeias do país existem melhorias 
sanitárias domiciliares construídas, então, se na sua aldeia 
existem essas obras, responda as perguntas abaixo:
1) Quais melhorias sanitárias domiciliares foram construídas na 

sua aldeia? Quando foram construídas? 
2) A comunidade aceita e usa essas melhorias?
3) Os velhos e as crianças utilizam os módulos sanitários?
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O projeto de melhorias sanitárias domiciliares é 
principalmente construído nas comunidades rurais do país 
e onde a população não tem acesso à rede de esgotamento 
sanitário. Esse projeto é composto de um módulo sanitário 
ou conjunto sanitário (com banheiro, lavatório e chuveiro), 
fossa séptica, sumidouro e um reservatório domiciliar de 
água; podendo, ainda, ser construído um tanque de lavar 
roupa, lavatório e pia de cozinha. O lavatório serve para a 
lavagem das mãos, rosto e escovação dentária, dentre outras 
atividades. 

Em algumas aldeias do país já foram implantadas essas obras 
como solução ao destino do esgoto.

FIGURA 44: melhoria sanitária domiciliar - Crédito: Ricardo Chagas

No entanto, para implantarmos esse projeto é necessário um 
longo processo de conversa com as pessoas nas aldeias. 

Isso é necessário porque esta tecnologia interfere diretamente 
na cultura e nos hábitos tradicionais. Portanto, é importante con-
versar muito nas aldeias para implantar os módulos sanitários. 
Uma estratégia que pode ajudar na condução dessas conversas 
nas aldeias é a participação do profi ssional antropólogo, para que o 
DSEI possa entender melhor os processos e aspectos culturais dos 
povos indígenas. Desse modo, na discussão da implantação das 
melhorias sanitárias domiciliares é necessário que se considere os 
hábitos e formas de viver de cada comunidade.
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Outra condição para a implantação das melhorias sanitárias do-
miciliares é que, na aldeia, haja sistema de abastecimento de água 
em quantidade sufi ciente para o funcionamento dos módulos, pois 
para o seu funcionamento é necessário água para a descarga hídri-
ca e tratamento das fezes. 

Assim, para implantação de melhorias sanitárias domiciliares é 
importante:

1. Aprovação da comunidade e do Conselho Local de Saúde;
2. Implantar programa de educação em saúde;
3. Participação do profi ssional antropólogo nas conversas com 

as aldeias;
4. Ter indicadores desfavoráveis de Doenças Relacionadas ao 

Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAI. Ou seja, muitos 
casos ou mesmo óbitos por essas doenças;

5. Constar no Plano do Distrital de Saúde do DSEI.

Essas considerações devem ser respeitadas 
na elaboração e construção de qualquer projeto 
em área indígena, para que os projetos não 
produzam confl itos e entendimentos errados 
por não considerarem o conhecimento dos 
indígenas e não permitirem a participação dos 
povos nas escolhas dos projetos implantados 
nas aldeias.

Para entendermos melhor esta questão, vamos lembrar que a 
terra e a água fazem parte da vida do indígena e de sua relação 
com o ambiente. No entanto, em muitos territórios o ambiente foi 
modifi cado, aparecendo problemas como a degradação, a poluição 
e a contaminação. 

No trabalho diário na aldeia, o AISAN, o AIS e a EMSI devem, 
junto com a comunidade, conversar sobre os saberes e práticas tra-
dicionais relacionados ao manejo do esgoto, compreender os seus 
modos de viver, levantar quais as necessidades da comunidade e 
atender e/ou encaminhar as demandas de responsabilidade do 
Serviço de Edifi cações e Saneamento Ambiental Indígena (SESA-
NI).

Essa é uma maneira de produzir mudanças, de fortalecer o tra-
balho do AISAN e de garantir a participação do povo indígena, além 
de reivindicar junto à gestão do DSEI respostas aos problemas de 
saneamento e saúde ambiental. 
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Nas dramatizações que interpretaram, foi possível entender me-
lhor os motivos que as pessoas apresentaram para utilizarem (ou 
não) as melhorias sanitárias domiciliares e como pode se dar uma 
conversa entre a equipe do DSEI e a comunidade para a implan-
tação do projeto de esgotamento. Agora, vamos conhecer outras 
formas de realizar o esgotamento sanitário que ainda não foram 
utilizadas nas aldeias.

São algumas alternativas para tratamento do esgoto, que têm 
o objetivo de deixar o esgoto em condições de ser absorvido pelo 
ambiente sem causar contaminação. É importante dizer que esses 
projetos são implantados nas comunidades não indígenas e podem 
ou não se adequar à realidade dos territórios indígenas.

OUTROS SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO

Reator UASB
O Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – ou UASB – funciona 

como uma câmara fechada onde as bactérias anaeróbias, que não 
necessitam de oxigênio para viver, degradam a matéria orgânica do 
esgoto. É chamado de fl uxo ascendente porque o esgoto entra por 
um tubo na parte superior e vai para o fundo da câmara, onde está 
o lodo com as bactérias anaeróbicas que realizam a degradação do 
esgoto (zona de digestão). As partículas sólidas vão sendo deposi-
tadas por sedimentação (zona de sedimentação) no fundo, então o 
líquido sai pela parte superior da câmara.

Como o ambiente da câmara é anaeróbico, no processo ocorre 
geração de gases como o gás metano, carbônico e sulfídrico. 

Com os colegas, façam dramatizações a partir das seguintes 
situações: 
 - Na aldeia, as pessoas não utilizam a melhoria sanitária 

domiciliar que foi construída.
- Na aldeia, as pessoas utilizam a melhoria sanitária domiciliar.
- Na aldeia, a equipe de saúde, AISAN e comunidade discutem. 

sobre a implantação de um projeto de esgotamento sanitário
É importante que, antes da dramatização, cada grupo converse 
sobre os motivos que as pessoas apresentaram para utilizarem 
ou não as melhorias sanitárias domiciliares.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Quando o reator anaeróbio possui uma demanda maior de es-
goto, como nas indústrias, é possível realizar o aproveitamento do 
gás metano para gerar energia.

As desvantagens do reator é que o material mais fi no presen-
te no esgoto não sedimenta facilmente na câmara devido ao fl uxo 
ascendente do líquido. Outro fator é a necessidade de operação e 
manutenção criteriosa para o controle da sedimentação do lodo, 
bem como de sua retirada e descarte periódico.

A análise laboratorial do lodo deve ser também periódica para 
monitorar a degradação das bactérias na câmara. 

No Brasil esta unidade de tratamento de esgoto é conhecida 
como Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente – RAFA.

FIGURA 45: Corte de um reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente

Fossa Biológica 
Na fossa biológica é realizado o processo de decantação e diges-

tão da matéria orgânica por meio da ação das bactérias, podendo o 
seu efl uente ser absorvido diretamente pelo solo. O equipamento 
é composto por uma fossa do tipo séptica com o fi ltro biológico 
acoplado. Logo, dentro do equipamento ocorrem os processos de 
decantação e digestão. As águas, após o tratamento, podem ser 
destinadas a um sumidouro ou para uma trincheira de infi ltração 
para serem absorvidas pelo solo.
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Fossa Ecológica 
O projeto é um conjunto ou cadeia de fossas sépticas desenvol-

vidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRA-
PA, denominado Fossa Séptica Biodigestora. Segundo o projeto, o 
esgoto passa pelas três fossas para ser decomposto pelas bacté-
rias anaeróbicas e fi car em condições de ser utilizado como adubo 
de árvores em plantações. O esquema abaixo apresenta como fun-
ciona a cadeia de fossas:

FIGURA 46: Fossa Biológica

FIGURA 47: Esquema de funcionamento da fossa séptica biodigestora

Irrigação subsuperfi cial
Esta técnica é utilizada após o tratamento do esgoto em uma 

fossa séptica e é adotada quando o lençol freático está muito pró-
ximo da superfície do solo. 
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O seu funcionamento é realizado por tubos de drenagem, en-
terrados no solo, que canalizam o líquido que sai da fossa séptica 
(efl uente) para infi ltração, conforme o esquema abaixo:

FIGURA 48: Irrigação subsuperfi cial esquema de funcionamento - Fonte: adaptado 
de FUNASA (2008).

O líquido canalizado e drenado por esses tubos pode ser utiliza-
do na irrigação de determinadas culturas, adotando o que chama-
mos de reuso das águas tratadas de esgotos (águas cinzas).

Mas, como o esgoto tratado na fossa ainda tem uma carga de 
poluentes e a infi ltração ocorre muito próxima do solo, essa técnica 
deve ser acompanhada por técnicos para que a população não se 
contamine com os poluentes do solo.

Trincheiras fi ltrantes
As trincheiras fi ltrantes são utilizadas quando o solo não absor-

ve o esgoto por infi ltração. Para que essa drenagem seja facilitada 
são colocadas duas tubulações, com uma camada de areia entre 
ela. O esgoto, então, passará por essas camadas para absorver 
parte do líquido. A absorção do líquido facilita a infi ltração no solo 
e melhora a qualidade do esgoto para lançamento nos corpos re-
ceptores (rios e mares).

FIGURA 49: Sistema de drenagem nas trincheiras fi ltrantes - Fonte: adaptado de FUNASA (2008).
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Quanto maior a camada de areia e mais fi na o grão da areia, me-
lhor é e a fi ltragem. Nesse projeto, utilizamos tubos de PVC rígidos 
para a drenagem, com diâmetro de 100 mm. Para uma casa com 
quatro pessoas, por exemplo, utilizamos 4 linhas de 6 metros de 
comprimento. 

FIGURA 50: Esquema de distribuição da tubulação e caixas de distribuição nas 
trincheiras fi ltrantes - Fonte: adaptado de FUNASA (2008).

FIGURA 51: atividade - Fonte: Agência Brasil.

Os projetos que acabamos de estudar são tecnologias e sistemas 
que não temos nas aldeias. Após estudarem esses projetos, 
conversem com os colegas e escrevam as principais dúvidas 

ATIVIDADE PROPOSTA

e questões sobre o funcionamento desses projetos. O professor deverá incentivar a 
discussão entre os agentes e, quando necessário, deverá esclarecer as dúvidas e 
questões que surgirem durante a atividade.  

Atividade - analise a imagem ao 
lado e responda: 
• Quais são os manejos inadequados 
em relação ao manejo dos resíduos 
líquidos e sólidos? 
• Por que esses manejos são 
inadequados? 
• Quais manejos você acha que 
deveriam ser feitos nesta situação? 
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SÍNTESE DA UNIDADE
Esta unidade teve como conceitos principais a contaminação 

ambiental e as Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental 
Inadequado – DRSAI. Com este objetivo, estudamos alguns méto-
dos e técnicas que poderemos adotar para evitar a contaminação 
ambiental utilizando o manejo dos esgotos líquidos. Buscamos, as-
sim, discutir as possíveis soluções para os problemas específi cos 
em cada aldeia, entendendo a participação dos povos como fator 
fundamental nesse processo.

Conceitos importantes:
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Resposta das palavras cruzadas:
1. Cloração / 2. Criadores / 3. Educativas / 4. Vacina / 5. Orientar
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MANEJO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS

Neste texto vamos conhecer as ações referentes ao manejo 
dos resíduos sólidos gerados nas aldeias indígenas e o seu 
gerenciamento, como forma de proteção da saúde e da qua-

lidade do meio ambiente. Vamos estudar a parte conceitual do ma-
nejo dos resíduos sólidos, visando identifi car e classifi car os dife-
rentes tipos de resíduos produzidos e/ou gerados em seu território. 
Desta forma, esperamos fornecer condições aos Agentes Indíge-
nas de Saneamento (AISAN) para orientar a comunidade sobre o 
manejo e gestão de resíduos, abrangendo todas as etapas do ma-
nejo de resíduos sólidos, desde a coleta até a sua destinação fi nal. 

TEXTO 3

Escreva ou desenhe nas cartolinas o que você entende por “LIXO”, 
como ele é gerado na aldeia e para onde ele vai no destino final. 
Depois, cole o desenho na sala de aula e converse com os outros 
agentes sobre a atividade. Os desenhos deverão estar presentes até 
o final da discussão deste texto.

ATIVIDADE PROPOSTA

Vocês escreveram e desenharam o que entendem por “lixo” e 
observaram que há diferenças nos entendimentos, porque às vezes 
o que é “lixo” para uma pessoa, não é para outra.

Por isso precisamos saber o que é lixo, que passaremos a cha-
mar de resíduo. Também precisamos saber como ele se classifi ca, 
qual a legislação envolvida, o que é manejo e suas etapas; além de 
monitorá-lo, isto é, ver o que acontece com o resíduo que produzi-
mos.

Maria Emília Aracema e Rosana Lima Viana.
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RESÍDUOS SÓLIDOS
Conversamos na Unidade “Território: Sustentabilidade, Ambien-

te e Saúde” que a palavra “manejo” signifi ca a forma como fazemos 
alguma ação ou atividade. Por exemplo: o jeito que cada povo indí-
gena usa a terra para plantar e caçar; como utiliza as águas e trata 
os esgotos existentes no território. Manejo é também o jeito de 
lidar com o corpo, as regras que existem em cada povo de apresen-
tar o corpo (se com pintura, com roupa, com adornos tradicionais, 
por exemplo). De modo geral, nas cidades, a população e as indús-
trias chamam de “lixo” todo material que se joga fora, que não se 
precisa mais. Mas, já discutimos na Unidade “Território: Sustenta-
bilidade, Ambiente e Saúde”, que esse lixo é chamado de “resíduo” 
e, também, de “resíduo sólido”. 

Afi nal, o que são os “resíduos” e o que podemos chamar de “re-
síduos sólidos”?

RESÍDUOS E RESÍDUOS SÓLIDOS
Resíduo, por defi nição, é tudo o que sobra nas nossas casas, 

indústrias e comércio, que já não usamos. É a etapa fi nal de tudo 
aquilo que produzimos. É o que normalmente chamamos de “LIXO”. 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010) defi ne 
resíduo sólido como todo “material, substância, objeto ou bem 
descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja 
destinação fi nal se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 
a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível”.

Vejam que existe diferença entre o que chamamos de resíduos 
e o que chamamos de resíduos sólidos.

Resíduo é tudo o que não usamos mais, qualquer coisa que res-
tou de uma atividade que fi zemos.  Mas chamamos de resíduos só-
lidos os que se encontram no estado sólido e/ou semissólido e os 
gases e líquidos de determinados produtos. Ou seja, todo material 
ou objeto que podemos pegar, sentir e tocar, que tem uma forma, 
além dos gases que saem dos materiais.
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GeReNcIaMeNtO De ReSÍDuOs SÓLiDoS

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
É um conjunto de normas que tem por objetivo diminuir a produção 

de resíduos no país e encaminhá-los para um destino que não provoque 
problemas ambientais e prejuízos à saúde das pessoas.

Vocês podem dar alguns exemplos dos resíduos sólidos em sua 
aldeia?

Resíduos sólidos são plásticos, papel, papelão, vidro, metal, ma-
deira, folhas, a comida que comemos, entre outras formas sólidas.

Agora vamos começar a conhecer melhor o resíduo que cada 
um de nós produziu. 

Como? Prestem atenção nesta divertida atividade:

ATIVIDADE PROPOSTA
Cada aluno (e o professor também) deverá receber um saco 
plástico preto com capacidade para 20 litros, que será utilizado 
em atividades posteriores. Vocês deverão colocar todo o lixo 

que geraram durante   esse tempo que ficaremos aqui, no saco, exceto os alimentos. 
Nesta atividade vamos quantificar o lixo gerado e classificá-lo, para saber melhor como 
destinar no ambiente das aldeias. Neste primeiro momento, você deverá colocar no 
saco de lixo todo e qualquer lixo que produziu. Essa atividade irá ajudar você a: 
• Quantificar (em kg) o resíduo gerado durante a unidade.
• Conhecer e classificar o resíduo gerado.
• Identificar a destinação final ambientalmente correta.

Na atividade anterior, começamos a conhecer o lixo que produ-
zimos. Começamos a praticar o que se chama de “Manejo dos Re-
síduos Sólidos”.

Para que possamos manejar os resíduos, precisamos lidar da 
melhor forma com o lixo/resíduo que geramos. Precisamos conhe-
cê-lo, saber de onde vem, o perigo que pode nos causar e conhecer 
qual a sua correta destinação. Todas essas etapas fazem parte do 
que chamamos de gerenciamento de resíduos sólidos.
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A lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS,defi ne como resíduo sólido 
todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante 
das atividades humanas em sociedade, nos estados sólido e 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgoto ou em corpos d’água.

O gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil e no mundo se 
constituiu em um dos maiores desafi os do século XX, porque as 
populações acumularam muitos resíduos após suas atividades. 

Quanto menos resíduos gerarmos, maior a nossa contribuição 
para a diminuição dos problemas decorrentes de sua acumulação 
no ambiente. Assim, os efeitos negativos na saúde das pessoas e 
na qualidade do ambiente em que vivemos serão menores.

Esse fato e a cada vez maior aproximação das aldeias indíge-
nas das áreas urbanas levaram instituições que trabalham com 
a atenção à saúde indígena a se apropriar dessa discussão para 
elaborarem estratégias de manejo mais adequado dos resíduos 
sólidos nas aldeias indígenas. Uma das estratégias é a elaboração 
e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 
PGRS em área de abrangência dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEI).

PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

A Resolução Conama Nº 05/1993 defi ne o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos como um documento que 
aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos 
sólidos, da geração até a disposição fi nal, bem como a atenção à 
saúde pública.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou que a União 
e os Estados elaborem planos de resíduos sólidos e que os mu-
nicípios construam seus planos de gestão integrada de resíduos 
sólidos. Os municípios são os responsáveis pelo gerenciamento de 
resíduos sólidos em seu território. 
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Ou seja, os municípios devem elaborar seus planos de forma a 
permitir que as instituições (públicas e privadas) e as representa-
ções da população participem dessa elaboração.

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil
Mas só se pode gerenciar o que se conhece, não é mesmo? 
Então, vamos conhecer alguns números sobre a produção de re-

síduos no Brasil.
De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografi a e Esta-

tística, em 2013 o Brasil, isto é, nós brasileiros, gerou 76.000.000 
de toneladas de resíduos.

VOCÊS SABEM O QUE É O IBGE? E 
O QUE ELE FAZ?

IBGE é a sigla de INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, ligado ao 
Governo Federal.

O que ele faz? De 10 em 10 anos ele faz o 
CENSO, isto é, ele vai a cada canto deste 
nosso país para saber quantos somos e  como 
vivemos. Os dados que ele levanta são de 
muita utilidade para todos nós.

 As 76.000.000 de toneladas de LIXO seriam sufi cientes para 
encher 543 estádios de futebol. E cada um de nós contribuiu com 
uma produção média diária de 1 quilo de lixo.

E você sabia que dos 76.000.000 de toneladas de lixo:
• 7.200.000 de toneladas não é sequer coletada, sendo lança-

das em rios e áreas clandestinas, contaminando as águas su-
perfi ciais e subterrâneas;

• 28.000.000 de toneladas são depositadas em lixões ou em 
locais que não garantem nenhuma segurança;

• 5% desse total representam os resíduos oriundos de serviços 
de saúde;

• 1 em cada 1.000 brasileiros, ou seja, cerca de 200.000 brasi-
leiros trabalham e vivem dos lixões e, destes, e 50.000 são 
crianças.
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E mais ainda...
Em Brasília – DF, no dia seguinte ao primeiro turno das eleições 

2014, foram recolhidas 300 toneladas de resíduo (LIXO);
Em Salvador – BA, durante os 7 dias do Carnaval 2015, foram 

recolhidas 2.000 toneladas de resíduo (LIXO).

Vamos assistir ao vídeo “Infância no meio do lixo”. Em uma roda 
de conversa, discuta com os colegas como o filme apresentou 
os problemas gerados pela acumulação de lixo nas cidades e 
compare com a realidade de sua aldeia.

ATIVIDADE PROPOSTA

O fi lme que assistimos retrata o cotidiano de crianças, famílias e 
pessoas que vivem de “catar” materiais no Canal do Arruda, bairro 
da cidade de Recife, em Pernambuco. As crianças do fi lme mergu-
lham no lixo atrás de materiais que possam vender e, assim, con-
seguir algum dinheiro para suas famílias. 

A exposição dessas crianças e pessoas ao lixo pode gerar mui-
tos problemas de saúde, mas elas se expõem ao lixo porque não 
tem como viver em outro lugar, além de suas famílias não terem 
renda sufi ciente para sobreviver.  A situação é muito séria e é ne-
cessário que essas famílias sejam assistidas pelo Estado para que 
tenham acesso principalmente à moradia, renda e ao saneamento 
adequado nos lugares onde moram.

Vale dizer que a legislação brasileira proíbe 
o trabalho infantil (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), a existência de “lixões” no país 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos) e o 
uso dos rios, córregos, igarapés e mares para 
destinação fi nal de resíduos sólidos urbanos e 
industriais (Código Florestal).

Nas aldeias indígenas, a questão do lixo também promove mui-
tos problemas ambientais e sociais para as comunidades, existindo 
aldeias bem próximas dos “lixões” da cidade ou do destino fi nal 
dos resíduos sólidos das cidades. Nas aldeias de maior concentra-
ção populacional, por exemplo, observamos um considerável acú-
mulo de produtos industrializados que levam muito tempo para a 
natureza biodegradar, ou seja, para que a natureza possa absorver 
e retornar ao ambiente esses produtos. 

114   PREVENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SANEAMENTO  |  Manejo das Águas, dos Esgotos e dos Resíduos Sólidos



No texto “Território: sustentabilidade, ambiente e saúde” já fa-
lamos sobre a questão da biodegrabilidade, então vamos lembrar 
este importante conceito:

BIODEGRADABILIDADE
Dizemos que um produto ou substância é biodegradável quando 

ele pode ser decomposto pelos micro-organismos presentes no 
ambiente, como as bactérias. Isto quer dizer que as bactérias, 
fungos, vermes e outros seres transformam esses produtos e 
os utilizam na respiração celular, podendo criar também outras 
substâncias, como os aminoácidos e organismos. 

Portanto, a natureza tem seu tempo para equilibrar o ambien-
te. Cada material, produto ou resíduo é decomposto pela natureza, 
formando o que chamamos de ciclo de vida.  O período de decom-
posição é diferente para cada resíduo.

Animais, raízes, plantas, folhas, comida e todo tipo de matéria 
orgânica se decompõe com a ação dos micro-organismos, como 
bactérias, fungos, vermes e outros, deixando os nutrientes que vão 
alimentar outras formas de vida. 

Portanto, os produtos, materiais ou resíduos que são orgânicos 
são logo absorvidos pela natureza com a ação dos micro-orga-
nismos. Para refl etirmos sobre o tempo que a natureza leva para 
decompor os resíduos gerados, o quadro abaixo apresenta alguns 
desses principais resíduos:
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Analisando o quadro acima, escreva ou desenhe qual o tipo de 
resíduo mais comum no território de sua aldeia. Compartilhe seus 
resultados com os colegas.

ATIVIDADE PROPOSTA

Podemos dizer que o modo de vida tradicional dos povos indíge-
nas produz mais resíduos orgânicos, que são logo absorvidos pela 
natureza. No entanto, a interação dos povos indígenas com a socie-
dade não indígena produziu modifi cações nos seus modos de vida.

Muitos povos, por não terem mais onde caçar, pescar, coletar 
alimentos ou mesmo plantar nos seus territórios, têm que comprar 
produtos para se alimentarem, já prontos pela indústria, o que leva 
a um aumento de resíduos que demoram para ser absorvidos pela 
natureza, como plástico, vidro, metal, entre outros.

Por este motivo, é importante que todas as pessoas evitem ge-
rar resíduos, mas, se isso não pode ser feito, é necessário reutilizar 
novamente esses produtos, quando possível, ou buscar formas de 
reciclar (dar nova utilidade ao produto).

Discutimos na Unidade “Território: Sustentabilidade, Ambiente 
e Saúde” que a acumulação dos resíduos sólidos no mundo tem 
relação com o consumo de produtos industrializados, o que leva a 
um aumento de papel, plástico, papelão, vidros, restos de comida 
e lixo eletrônico, entre muitos outros produtos, que se acumulam 
no ambiente.
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Até o início do século XX, o lixo ou resíduo gerado pelas socieda-
des não indígenas era composto de restos de comida, animais mor-
tos, plantas, folhas, ou seja, era mais composto por resíduos orgâ-
nicos ou por resíduos que não demoravam muito para se decompor 
na natureza. Com a industrialização das cidades e a concentração 
da população nas grandes cidades, os resíduos que demoram a se 
decompor começaram a aumentar cada vez mais, como os plásti-
cos e metais. 

Falamos, então, que a sociedade não indígena rompeu os ciclos 
da natureza com a industrialização, porque acelerou a extração de 
materiais da natureza para transformá-los em produtos que demo-
ram muito para a natureza transformar e voltar ao seu ciclo natural. 

A acumulação destes resíduos promove doenças e problemas 
ambientais, podendo ainda contribuir para a contaminação do solo 
e das águas dos rios, lagos e igarapés.

Diante da situação discutida acima, façam uma pesquisa na 
unidade “Saúde e Natureza” e escrevam algumas doenças que 
podem estar relacionadas com os resíduos sólidos.  

ATIVIDADE PROPOSTA

De acordo com a pesquisa que realizamos, podemos observar 
que o “lixo” (resíduos sólidos), quando não utilizado novamente 
(reuso) ou quando não transformado em um novo produto (reci-
clagem), deve receber tratamento para não poluir os rios, igarapés, 
córregos, o solo e o ar  e, também, não provocar doenças, como as 
parasitoses, as doenças respiratórias causadas pela poluição do ar 
e as de vírus (como o vírus da Hepatite C e B, HIV e da dengue) e 
bactérias (tétano e leptospirose) que são encontradas no lixo do-
méstico e hospitalar. 

Em algumas cidades do país, a disposição fi nal ou último local 
para onde vão os resíduos sólidos ainda é nos chamados “lixões”, 
que é um despejo a céu aberto de resíduos sólidos sem nenhum 
tratamento. No vídeo que assistimos, um canal é usado para des-
pejo dos resíduos sólidos na cidade de Recife (PE), o que causa 
muitos problemas ambientais e de saúde à população que mora no 
bairro e vive próxima ao canal.
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Na atividade que fi zemos, observamos que existem diferenças 
entre os resíduos produzidos por nós. Agora, vamos começar uma 
etapa do “manejo” desses resíduos que chamamos de separação e 
classifi cação.

Classifi cação dos Resíduos Sólidos
Os resíduos podem ser diferenciados e separados de duas ma-

neiras, pela sua origem e pela periculosidade:
a) Pela sua ORIGEM, isto é, de onde eles vêm, onde eles são 

produzidos. A origem dos resíduos nos conta quem os pro-
duziu ou como a legislação os chama, quais são os seus gera-
dores ou quem o usou. Por exemplo, os geradores podem ser 
os serviços de saúde, a agricultura, a indústria, entre outros, 
como mostra o esquema abaixo.

FIGURA 52: Classifi cação dos resíduos sólidos

• Os resíduos que produzimos em nossas casas são chama-
dos de resíduos domiciliares e aqueles que vêm da limpeza de 
nossas ruas e vias públicas são chamados de resíduos de lim-
peza urbana. Juntos eles recebem o nome de Resíduos Sólidos 
Urbanos – RSU.
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• Os resíduos que produzimos nas aldeias, em sua grande 
maioria, fazem parte dos Resíduos Sólidos Urbanos.

b) Pela sua PERICULOSIDADE, isto é, pelo perigo que podem 
representar, pelo mal que podem causar para a saúde huma-
na, animal e/ou ao ambiente. Estes resíduos se classifi cam 
em: 

• Resíduos perigosos: aqueles que em razão de alguma caracte-
rística apresentam riscos à saúde pública ou à qualidade am-
biental, como por exemplo os resíduos oriundos de serviços de 
saúde (unidades de saúde e hospitais). Nas áreas de abran-
gência dos DSEI, serviços de saúde são encontrados nos Polos 
Base, nas CASAIs e nas aldeias que contam com UBSI – Unida-
de Básica de Saúde Indígena.

• Resíduos não perigosos: aqueles que não se enquadram na 
defi nição anterior, como por exemplo, os resíduos das nossas 
casas (domiciliares).

FIGURA 53: Resíduos não perigosos e perigos
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Em razão de sua natureza, composição e volume, os resíduos 
não perigosos se equiparam aos resíduos domiciliares – os resídu-
os gerados nas nossas casas.

Em uma roda de conversa, com base na classificação dos 
resíduos, apresente para os seus colegas quais os tipos de 
resíduos produzidos no território da sua aldeia. 

ATIVIDADE PROPOSTA

As casas das aldeias não geram/produzem resíduos de serviços 
de saúde, classifi cados como perigosos segundo a legislação. 

 Os resíduos dos  serviços de saúde são formados geralmente 
por algodão, gaze, vacina, gesso, seringa, curativo, ou seja, mate-
riais usados no serviço dos profi ssionais de saúde.

Esses resíduos, pelo risco que apresentam à saúde humana, ani-
mal e à qualidade do  meio ambiente, foram classifi cados de forma 
diferente dos resíduos que estudamos até aqui.

Essa classifi cação é encontrada em uma legislação 
chamada de RDC ANVISA Nº 306/2004 e na Resolução 
CONAMA Nº 358 de 29 de abril de 2005, como segue:

I. GRUPO A: Resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos (vírus e bactérias, por exemplo) que, 
por suas características de maior poder de infecção 
(virulência) ou concentração, podem apresentar risco de 
infecção. É subdividido em 5 (cinco) grupos ou classes: 
A1, A2, A3, A4 e A5, com exigências diferenciadas no 
tratamento e destinação fi nal, a saber:

a. GRUPO A1: culturas e estoques de micro-organismos, 
resíduos de fabricação de produtos biológicos (exceto 
os hemoderivados), meios de cultura e instrumentos 
utilizados para transferência, inoculação (injeção de 
vírus ou bactérias) ou misturas de culturas, resíduos de 
laboratórios de manipulação genética. 
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b. GRUPO A2: carcaças, peças anatômicas (membros), 
vísceras e outros resíduos provenientes de animais 
submetidos a experiências com vírus ou bactérias 
(inoculação no animal),  e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de micro-organismos de 
importância epidemiológica. 

c. GRUPO A3: peças anatômicas (membros) do ser 
humano, produto de fecundação sem sinais vitais com peso 
menor que 500g ou estatura menor que 25 centímetros ou 
idade gestacional menor que 20 semanas que não tenham 
sido requisitadas pelo paciente ou familiar;

d. GRUPO A4: kits de linhas arteriais, endovenosas 
e dialisadores, fi ltro de ar e gases aspirados de área 
contaminada, sobra de amostras de laboratórios e seus 
recipientes contendo fezes, urina, secreções, provenientes 
de pacientes sem suspeita de contaminação por doenças 
de importância epidemiológica, materiais resultantes 
da assistência à saúde que não contenham sangue ou 
líquidos corpóreos, carcaça, vísceras e outros resíduos 
provenientes de animais que não foram submetidos a 
processos de experimentação com micro-organismos, 
bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-
transfusão;

e. GRUPO A5:  órgãos, tecidos, fl uidos orgânicos, materiais 
perfurocortantes (que perfuram) ou escarifi cantes (que 
mexam com a pele) e demais materiais resultantes de 
atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita 
ou certeza de contaminação por príons.

II. GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas 
que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo de suas características de 
infl amabilidade, corrosividade e toxicidade. Subdividido 
em 8 oito grupo ou classes:
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a. GRUPO B1: medicamentos – hormônios, digitálicos, 
antibacterianos, citostáticos, imunossupressores, 
imunomoduladores e antirretrovirais;

b. GRUPO B2: demais medicamentos não controlados;
c. GRUPO B3: medicamentos controlados;
d. GRUPO B4: saneantes, desinfestantes e desinfetantes;
e. GRUPO B5: substâncias para revelação de fi lmes 

usados em Raio X;
f. GRUPO B6: resíduos contendo metais pesados;
g. GRUPO B7: reagentes para laboratórios;
h. GRUPO B8: outros resíduos contaminados com 

substâncias químicas perigosas.

III. GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de 
atividades humanas que contenham radionuclídeos 
em quantidades superiores aos limites de eliminação 
especifi cados nas normas da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear – CNEN e para as quais a reutilização é 
imprópria ou não prevista.

IV. GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco 
biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 
domiciliares.

V. GRUPO E: Materiais perfurocortantes (que perfuram 
a pele) ou escarifi cantes.
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FIGURA 54: Classifi cação e símbolos dos resíduos dos serviços de saúde

FIGURA 55: Grupos de resíduos

Os estabelecimentos de saúde existentes em área indígena (Po-
los Base, Casas de Saúde Indígena e Unidades Básicas de Saúde) 
são geradores de resíduos perigosos do Grupo A, mas também ge-
ram resíduos do Grupo B e do Grupo D.
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Todos os resíduos dos serviços de saúde do Grupo A devem re-
ceber tratamento prévio antes de serem descartados, para dimi-
nuir o perigo de contaminação que eles representam para nós e 
para o ambiente. 

 O tratamento prévio é a aplicação de método, técnica ou pro-
cesso que modifi que as características dos riscos inerentes aos re-
síduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de aci-
dentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. 

A defi nição do tratamento prévio é realizada conforme o tipo de 
resíduo gerado pelos serviços de saúde. Um equipamento muito 
utilizado no tratamento prévio dos resíduos do Grupo A é o au-
toclave. Este equipamento é utilizado com o objetivo de retirar ou 
atenuar a carga de contaminação dos resíduos antes do descarte.

FIGURA 56: Equipamento de autoclave

Outro processo usado como tratamento prévio é a incineração, 
realizada nos equipamentos chamados incineradores.

INCINERAÇÃO
É um processo, uma forma de tratar nossos resíduos utilizando 

calor, normalmente vindo do fogo. Ele é feito em grandes máquinas 
e diminui o perigo do resíduo e também o seu volume. Porém esse 
processo não pode ser feito de qualquer jeito, senão ele causa 
mais danos às pessoas e ao meio ambiente do que o resíduo que 
ele queimou.
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FIGURA 57: 
Incinerador. 
Foto: Domínio 
Publico

A indicação do tipo de tratamento a ser utilizado nos resíduos 
de saúde é determinada por norma específi ca conforme a sua clas-
sifi cação. Desse modo, são as Casa de Saúde Indígena, os Polos 
Base e Unidades Básicas de Saúde, geradores dos resíduos de saú-
de, que são os responsáveis pelo descarte e tratamento prévio dos 
seus resíduos. 

Caso os serviços de saúde não tiverem condições de realizar o 
tratamento prévio dos resíduos do Grupo A, devem encaminhá-los 
a outros estabelecimentos que possam fazer o tratamento, seguin-
do as normas de segurança no transporte desses resíduos.

O ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS 
POLOS BASE, CASAS DE SAÚDE INDÍGENA E 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA

A equipe de saúde que trabalha nos Polos Base, Casas 
de Saúde Indígena e Unidades Básicas de Saúde Indígena 
deve estar atenta para o correto acondicionamento dos 
resíduos, principalmente os resíduos do Grupo A,  pois eles 
são perigosos por apresentarem riscos de contaminação.

Existem normas para esse acondicionamento (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA - RDC Nº 306), 
de acordo com o tipo de resíduo do Grupo A. Portanto, 
nos estabelecimentos de saúde os trabalhadores 
devem conhecer os procedimentos defi nidos para o 
acondicionamento adequado.

MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  125



Por exemplo, os resíduos provenientes de campanha 
de vacinação e atividade de vacinação, quando não 
puderem ser submetidos ao tratamento nas aldeias 
(local de geração), devem ser recolhidos e devolvidos 
às Secretarias de Saúde responsáveis pela distribuição, 
em recipiente rígido, resistente à punctura, ruptura e 
vazamento, com tampa e devidamente identifi cado, 
realizando um transporte seguro até a unidade de 
tratamento.

Fonte: FIOCRUZ, 2015

ATIVIDADE PROPOSTA
No saco que coletou o lixo gerado, identifique e escreva ou 
desenhe quais resíduos você considera que pode usar novamente. 
Quais os resíduos que você acha que poderia fazer outro 
objeto, produto ou material para ser utilizado?  Compartilhe os 

resultados com os outros agentes. No resíduo gerado no curso todos são classificados 
como resíduos do Grupo D (resíduos comuns), aqueles produzidos em nossas casas e 
locais comuns a todos nós. Já sabemos que eles são chamados de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU)

Esses resíduos não são perigosos para nós, nossos animais e 
ambiente. Verifi camos na atividade que os resíduos que produ-
zimos são diferentes entre si, isto é, têm características diferen-
ciadas. Essas características nos dizem se podemos aproveitá-los 
antes de jogarmos fora e nos ajudam a escolher a melhor forma de 
fazer isso. 

Então, podemos dividi-los em:
1. Resíduos comuns não recicláveis
2. Resíduos comuns recicláveis

Resíduos comuns não recicláveis são aqueles que não podem, 
pelas características que apresentam, passar por processos de re-
ciclagem. 
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RECICLAGEM
É um processo ou um jeito de transformar materiais usados 

em produtos ou materiais que podemos usar novamente, com 
o objetivo principal de reduzirmos os resíduos no ambiente. 
Podemos reciclar, por exemplo, vidro, plástico, papel e alumínio.

A reciclagem é um componente muito importante do geren-
ciamento de resíduos sólidos e é entendida como um processo de 
conversão de materiais que originalmente seriam descartados em 
matéria-prima.

Este processo auxilia na diminuição da quantidade de resíduos 
lançados nos nossos rios, em lixões e/ou aterros sanitários diaria-
mente. A reciclagem contribui com a redução da emissão de gases 
de efeito estufa e do consumo de energia, impactando de forma 
positiva na qualidade do ar e da água. No Brasil, a reciclagem já 
está presente em várias cidades, tendo nas latas de alumínio e nos 
recipientes plásticos os materiais mais reciclados.

Manejo dos Resíduos Sólidos
O manejo de resíduos sólidos compreende a ação de gerenciar 

os resíduos em todos os seus aspectos desde a geração, isto é, des-
de que nós o produzimos até a sua destinação fi nal, ou seja, até nós 
o colocarmos em algum lugar. 

Com base na discussão que fizemos sobre os tipos de resíduos, 
retome o desenho dos tipos de resíduos gerados no território 
da aldeia (resíduos comuns e resíduos dos serviços de saúde) e 
construa um caminho que você considera mais correto para cada 
um deles até o seu destino final. 
Compartilhe com seus colegas o caminho construído dos resíduos 
de sua aldeia.

ATIVIDADE PROPOSTA

MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  127



No desenho de vocês, os resíduos passam por vários momen-
tos ou etapas até chegarem ao seu destino fi nal. No manejo dos 
resíduos sólidos são defi nidas essas etapas que são chamadas de 
segregação, acondicionamento, tratamento prévio, transporte in-
terno, armazenamento externo, coleta externa, transporte externo 
e destinação fi nal.

FIGURA 58: Etapas do Manejo de Resíduos Sólidos

Vamos ver o que é feito em cada uma dessas etapas.
1. Segregação: consiste na identifi cação do resíduo sólido gera-

do e na sua classifi cação: resíduos sólidos urbanos, construção 
civil, serviços de saúde, entre outros.

2. Acondicionamento: ato de embalar os resíduos segregados, 
em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam à 
perfuração e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondi-
cionamento deve ser compatível com a geração diária de cada 
tipo de resíduo.

3. Identifi cação: consiste no conjunto de medidas que permite 
o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipien-
tes, fornecendo informações ao correto manejo dos resíduos 
neles contidos. 
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A identifi cação dos resíduos deverá seguir as recomendações 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vigentes na 
NBR 7.500: identifi cação para o transporte terrestre, manuseio, mo-
vimentação e armazenamento de produtos. Esta norma determina 
que “a identifi cação deve estar colocada  nos sacos de acondicio-
namento, nos recipientes de coleta interna e externa, nos recipien-
tes de transporte interno e externo, nos locais de armazenamento, 
em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se dos 
símbolos de risco e manuseio de cada grupo de resíduos”.

Símbolos de risco que devem estar identifi cados no acondicio-
namento de acordo com o tipo de resíduo:

FIGURA 59: Símbolos de risco – biológico – químico – radioativo – comum

a. O resíduo comum (classifi cado como Grupo D) é dividido em 
resíduo orgânico ou não reciclável e resíduo reciclável. Após essa 
divisão, outros símbolos de risco podem ser utilizados para otimi-
zar o seu manejo.

FIGURA 60: outros símbolos de risco – aço, plástico, papel, vidros
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Em algumas ruas das cidades, estabelecimentos comerciais e 
de saúde é possível observarmos as lixeiras abaixo, identifi cadas 
pelas cores e símbolos para que possamos destinar os resíduos co-
muns. Os vidros, por exemplo, são identifi cados na cor verde; os 
plásticos, na cor vermelha; os papéis, na cor azul e os metais, na 
cor amarela.

FIGRA 61: Lixeiras recicláveis.  Foto: Domínio Publico

b. O Grupo E – Perfurocortante: deve ser identifi cado com o sím-
bolo de substância infectante, acrescido da inscrição: “RESÍDUO 
PERFUROCORTANTE”. Um exemplo de resíduo perfurocortante 
presente nos Polos Base, Casas de Saúde Indígena e Unidades Bá-
sicas de Saúde Indígena são as seringas utilizadas na vacinação e 
aplicação de medicamentos.

Os resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados em re-
cipientes de material rígido, como plástico ou papelão, para evitar 
acidentes e contaminação no seu acondicionamento.

Durante a vacinação nas aldeias, vocês já devem ter observado 
as equipes descartarem as seringas utilizadas  em caixas seme-
lhantes a da imagem abaixo. 

FIGURA 62: Caixa de resíduos 
perfurocortantes
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Outra etapa do manejo de resíduos sólidos é o seu transporte. 
De onde saem e para onde vão os resíduos sólidos? Podem sair das 
nossas casas, das nossas ruas ou de estabelecimentos de saúde. 
Vamos entender melhor as recomendações quanto ao transporte 
dos resíduos sólidos.

4. Transporte interno: consiste no traslado dos resíduos dos 
pontos de geração até o local destinado ao armazenamento 
temporário ou armazenamento externo com a fi nalidade de 
apresentação para a coleta. Este transporte precisa ser feito 
obedecendo algumas regras. Vamos ver quais.

a. O transporte interno de resíduos deve ser realizado aten-
dendo roteiro previamente defi nido e em horários não coin-
cidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medi-
camentos, período de visitas ou de maior fl uxo de pessoas 
ou de atividades. Deve ser feito separadamente, de acordo 
com o grupo de resíduos e em recipientes específi cos a cada 
grupo de resíduos. Isto quer dizer que precisamos escolher 
muito bem o local onde vamos colocar o resíduo em nossa 
aldeia. Esse lugar não pode estar muito próximo das casas, 
dos rios, poços ou matas.

b. Os recipientes para o transporte interno devem ser de mate-
rial rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada 
ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredon-
dados e serem identifi cados com o símbolo correspondente 
ao resíduo neles contidos. Devem ser providos de rodas re-
vestidas de material que reduza o ruído. Os recipientes com 
mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de 
dreno no fundo, para que possamos limpar quando neces-
sário.

c. Armazenamento interno ou temporário consiste na guarda 
temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondi-
cionados em local próximo aos pontos de geração, visando 
agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o des-
locamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à 
apresentação para coleta externa.
i.Não poderá ser feito o armazenamento temporário com 
disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória 
a conservação dos sacos em recipientes de acondiciona-
mento.
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ii.O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos 
casos em que a distância entre o ponto de geração e o 
armazenamento externo justifi que isso.

iii. A sala de guarda para recipientes de transporte interno 
de resíduos deve ter paredes lisas e laváveis, sendo o piso 
ainda resistente ao tráfego dos recipientes coletores. Deve 
possuir ponto de iluminação artifi cial e área sufi ciente 
para armazenar, no mínimo, dois recipientes coletores, 
para o posterior translado até a área de armazenamento 
externo.

iv. A área para o armazenamento de resíduos deve estar 
identifi cada como “SALA DE RESÍDUOS”.

v. A sala para o armazenamento temporário pode ser com-
partilhada com a sala de utilidades. Neste caso a sala de-
verá dispor de área exclusiva de 2m2 para armazenar dois 
recipientes coletores para posterior translado até a área 
de armazenamento externo.

vi. No armazenamento temporário não é permitida a retirada 
dos sacos de resíduos dentro dos recipientes ali estacio-
nados.

vii. Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser cole-
tados por período superior a 24 horas de seu armazena-
mento devem ser conservados sob refrigeração e quando 
não for possível devem ser submetidos a outro método 
de conservação.

viii. O armazenamento de resíduos químicos deve atender a 
NBR ABNT Nº 12.235:1992 – armazenamento de resídu-
os perigosos.

5. Armazenamento externo: Consiste na guarda dos recipien-
tes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, 
em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 
coletores.

a. No armazenamento externo não é permitida a manuten-
ção dos sacos de resíduos fora dos recipientes ali estacio-
nados.
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6. Coleta e transporte externo: consistem na remoção dos re-
síduos de serviços de saúde do abrigo de resíduos (armaze-
namento externo) até a unidade de tratamento ou disposição 
fi nal, utilizando-se técnicas que garantam a preservação das 
condições de acondicionamento e a integridade dos trabalha-
dores, da população e do meio ambiente, devendo estar de 
acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana.

A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de 
saúde devem se realizados de acordo com as NBR ABNT Nº 
12.810:1993 e Nº 14.652: 2013, as quais dispõem, respectiva-
mente, da coleta de resíduos de serviços de saúde e dos requi-
sitos de construção e inspeção dos implementos rodoviários 
– coletor e transportador – de  resíduos de serviços de saúde.

7. Destinação fi nal: Consiste na disposição de resíduos no solo, 
previamente preparado para recebê-los, obedecendo a crité-
rios técnicos de construção e operação, com licenciamento 
ambiental de acordo com a Resolução CONAMA Nº 237/1997.

Sabemos que atender a todas essas etapas não 
é fácil, pois é necessário uma estrutura disponível 
de equipamentos, pessoal qualifi cado, entre outros 
aspectos, nos municípios, bairros e aldeias. É por este 
motivo que a Política Nacional de Resíduos estabelece 
que os municípios e o Distrito Federal são os responsáveis 
pela Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos.

Isto quer dizer que os municípios e o Distrito Federal 
devem promover uma articulação com todos os órgãos, 
instituições e empresas para realizarem um conjunto 
de ações voltadas à busca de soluções para os resíduos 
sólidos, considerando as pessoas, suas culturas, 
aspectos econômicos e as condições necessárias para 
um ambiente sustentável.

Vocês já identifi caram, durante a consulta à unidade “Saúde e 
Natureza”, quais as doenças que podemos adquirir quando não 
manejamos de forma correta o resíduo que geramos. Vocês  tam-
bém identifi caram as áreas e os locais que fi caram degradados pela 
destinação inadequada dos resíduos sólidos. Perguntamos agora: 
porque isso  acontece nas  aldeias? 
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O que podemos fazer para melhorar esses locais?
Vamos ver um fi lme que pode nos ajudar a resolver esse proble-

ma.

Até agora discutimos juntos sobre o que é resíduo sólido, como 
se classifi ca, onde é encontrado em sua aldeia, sabemos reconhe-
cer se ele é perigoso ou não e o que é preciso para depositá-lo com 
muita atenção em um lugar para que ele não traga nenhum prejuí-
zo à saúde das pessoas e ao meio ambiente. 

 Mas, depois de certo tempo, por causa do acúmulo desses resí-
duos nesses locais, eles precisam ser retirados de lá.

 Todos os resíduos que produzimos, gerados por nós, precisam 
ser depositados em um lugar que não prejudique as pessoas, nem 
aos animais, nem a terra, nem o ar que respiramos e nem a água 
que bebemos. De uma forma geral, os resíduos acumulados nas 
aldeias, nas casas, nas fábricas, no comércio e nos estabelecimen-
tos de saúde são levados a lugares determinados, escolhidos não 
por nós, mas pelos prefeitos de nossas cidades, como determina a 
Política Nacional dos Resíduos Sólidos.

Destinação Final dos Resíduos Sólidos
Atualmente, no Brasil, os lugares escolhidos para a destinação 

fi nal dos resíduos sólidos são:
• Lixão a céu aberto.
• Aterro controlado.
• Aterro Sanitário.

Assistam ao filme: “SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS” disponível no endereço eletrônico: https://www.
youtube.com/watch?v=9otPEfNMkYU.
Após o filme, converse com os outros agentes e, juntos, 
escrevam ou desenhem o que é necessário fazer para melhorar 
as condições do manejo de resíduo na comunidade onde vocês 
vivem, colaborando para a elaboração e implantação do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) que o DSEI está 
construindo. Discutam a importância do trabalho do AISAN no 
gerenciamento.  
Nesta atividade você irá conhecer exemplos de gerenciamento 
dos resíduos e a importância da sua ação na sua aldeia, 
associando cada responsabilidade citada com um aspecto 
positivo no gerenciamento de resíduos. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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Vamos aprender um pouco sobre cada um desses lugares.
O “lixão a céu aberto”, como o próprio nome já diz, é um lo-

cal sem cobertura (“a céu aberto”) onde o resíduo é simplesmente 
descarregado sem nenhum cuidado quanto ao tipo de resíduo e 
nem à preocupação quanto ao local onde será despejado. Portanto, 
é uma forma errada (inadequada) de destinação fi nal de resíduo. 

Essa forma de destinar o resíduo cria um ambiente muito fa-
vorável ao aumento de moscas, mosquitos, ratos e baratas, cha-
mados de vetores, que podem transmitir doenças ao ser humano. 
No lixão a céu aberto geralmente existem pessoas que trabalham 
como catadores de material reciclável que, por não possuírem ren-
da sufi ciente para viver, vão para os lixões em busca de comida e 
de resíduos sólidos recicláveis que eles possam vender. 

Muitos animais domésticos, como o cachorro, o gato, os porcos 
e as galinhas, comem os restos de comida que são jogados no lixão, 
além de animais como ratos e baratas.

Quando chegamos perto dos lixões, já começamos a sentir um 
cheiro ruim muito forte. Olhando mais de perto, podemos notar a 
presença de um líquido escuro, mal cheiroso e espesso que se for-
ma principalmente dos restos de comida encontrados nos lixões. 
É o chamado chorume, que corre em cima do monte dos resíduos, 
como os rios correm em nossas terras.

Só que, ao contrário dos rios, o chorume dos 
lixões polui as águas que passam na superfície 
e embaixo da terra.

FIGURA 63: Lixão a céu aberto. Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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Infelizmente, esse tipo de destinação fi nal dos 
resíduos ainda é comum no país, mas a partir 
da publicação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (em vigor desde 2010) os municípios, 
estados e, também, o Governo Federal tiveram 
que se organizar para elaborarem um plano. 

A política prevê que as cidades desenvolvam 
esses planos de gestão do lixo e que os catadores 
sejam incluídos de forma digna ao sistema de 
coleta seletiva através de cooperativas. 

A questão da destinação fi nal dos resíduos 
sólidos deve estar presente nesses planos e os 
municípios não poderão mais permanecer com 
os “lixões”.

O aterro controlado é muito pouco diferente do lixão a céu aber-
to. É um local onde os resíduos são colocados, depositados direta-
mente no solo, sem impermeabilização.

IMPERMEABILIZAR
É proteger a terra contra a umidade. Há várias formas de fazer 

isso, mas uma das mais usadas é utilizando mantas negras, feitas 
a partir do asfalto, que já vêm prontas de fábrica. Elas (as mantas) 
formam uma camada protetora contra a umidade sobre a terra.

A diferença entre o lixão a céu aberto e o aterro controlado é 
que, neste último, o resíduo sólido é lançado e coberto com uma 
camada de terra, além de cercado para impedir a entrada de pes-
soas e de animais de grande porte. Esse sistema minimiza o mal 
cheiro, além da proliferação de insetos e animais.

Agora, se o local onde for construído o aterro controlado for bem 
escolhido, longe das casas, dos rios e das matas e dos lençóis fre-
áticos, aquele rio que não vemos e que corre embaixo da terra, o 
aterro não prejudicará o ambiente e a saúde das pessoas.
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Outra forma de destinação fi nal do nosso resíduo é o aterro sa-
nitário. É um local onde despejamos os resíduos sólidos produzidos 
pelo homem.

FIGURA 64: Aterro Controlado. Foto: Governo do Rio de Janeiro.

FIGURA 65: Aterro Sanitário. Foto: Prefeitura de Curitiba.

ATIVIDADE PROPOSTA
No filme “Operação de Aterro Sanitário”, observamos a 
operação de um aterro sanitário. Faça anotações sobre o filme 
e organize perguntas. No filme, observamos que a escolha do 
local da construção do aterro sanitário é feita com bastante 

cuidado. Eles são construídos longe das cidades e em grandes espaços vazios de terra. 
Primeiramente, é feito um buraco bem grande, longe do lençol freático, e sobre ele, 
é colocada uma manta preta para proteger a terra do chorume e da umidade que se 
formarão. Lembra quando falamos sobre impermeabilização?
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Além desses cuidados, são instalados canaletas onde passarão 
os gases formados pela decomposição do resíduo sólido. Você sa-
bia que parte desses gases podem ser usados para gerar energia, 
iluminando as casas, escolas e moinhos?

O chorume pode ser aproveitado 
para gerar energia, pois tem em sua 
composição o gás metano, que forma o 
chamado biogás. Para isso, é necessário 
colocar uns tubos debaixo do lixo para 
coletar o chorume e, depois, uma espécie 
de usina de benefi ciamento aproveitará o 
gás retirado do lixo. No fi nal do processo, 
ocorre a geração de energia.

Entretanto, não basta construir aterros sanitários se a operação 
nesses lugares não for correta, pois o aterro sanitário corre o risco 
de voltar a ser um lixão a céu aberto.

Conversamos que um dos cuidados que podemos  tomar com o 
nosso resíduo é diminuir a sua geração, isto é, produzir menos lixo. 
Mas, às vezes, isso não é possível, então podemos colaborar reu-
sando, dando novos usos, diminuindo o volume de resíduo sólido 
que será levado à destinação fi nal. Como?

FIGURA 66: Usina de reaproveitamento de chorume
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Em uma roda de conversa, vamos ler a matéria de jornal abaixo: 

ATIVIDADE PROPOSTA

Material reciclável recolhido em aldeias somam cerca de 500kg

O lixo produzido pela população indígena de Rondonópolis que mora nas 
Aldeias Tadarimana, Praião, Pobore e Jurique começou a ser recolhido. Como 
havia uma quantidade considerável de lixo acumulado no local, já que os in-
dígenas não contavam com a coleta, a primeira etapa do trabalho foi recolher 
esse material e levar para a reciclagem. Cerca de 500 quilos de material re-
ciclável, como garrafas pet, objetos de plásticos e latinhas, foram aproveita-
dos e enviados por um caminhão do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Rondonópolis (Sanear) para uma das sedes do projeto União Cidadã: Recicla 
Rondonópolis, realizado pela Associação Kobra, no Jardim das Flores. No lo-
cal, os objetos são reaproveitados para a confecção de produtos artesanais e 
o que sobra é enviado para a reciclagem. Durante a coleta do lixo, que ocorreu 
na aldeia Tadarimana, na última sexta-feira (13), os indígenas ajudaram na 
separação e aprenderam com o catador José Francisco da Silva, que faz parte 
do projeto de reciclagem do Kobra, a maneira correta de colocar os materiais 
que podem ser reciclados nas bags – sacolas feita de lona que suportam até 
80 quilos - para então serem recolhidos pelo Sanear e enviados para o projeto. 
Nesta primeira etapa, o que não pôde ser reaproveitado, devido ao tempo de 
armazenamento, foi levado para o Lixão Municipal de Rondonópolis. A coleta 
seletiva na Aldeia Tadarimana e nas aldeias próximas vai ser realizada pelos 
próprios indígenas. Eles vão receber as bags para armazenar o material reci-
clável e durante todo o mês, vão separar o lixo orgânico do seco. Uma vez por 
mês, o Sanear vai recolher o material reciclável e enviar para o projeto do Ko-
bra. Já o lixo orgânico será aproveitado para adubar a terra. Para o cacique da 
aldeia Tadarimana, Cícero Kudoropa, o serviço está sendo de extrema impor-
tância para a população indígena da região. “Antes não tínhamos onde jogar 
nosso lixo, às vezes a gente enterrava, outras vezes colocávamos fogo. Agora 
vai fi car bem melhor”, disse. A Tadarimana, que é a principal aldeia da região, 
abriga hoje cerca de 500 indígenas, que produzem até três toneladas de lixo 
por mês. Segundo a voluntária do Kobra, Ana Paula Beer, o projeto União Ci-
dadã: Recicla Rondonópolis recebe cerca de seis toneladas de lixo reciclável 
mensalmente. “Hoje, as pessoas que trabalham com a separação desse lixo 
recebem pelo trabalho que fazem. Tudo que é vendido para os sucateiros ou 
reciclado é remetido em uma ajuda de custo para esses trabalhadores do pro-
jeto. A expectativa deles é que possam se organizar em uma cooperativa em 
breve”, explicou. De acordo com o chefe de resíduos sólidos do Sanear, Mar-
celo Spani, o recolhimento do lixo na área indígena não vai ter custos adicio-
nais para a autarquia, já que vai ser um serviço prestado pelo próprio Sanear. 
O custo será apenas com o combustível para chegar à área indígena, que fi ca 
a cerca de 50 quilômetros de Rondonópolis. Marcelo destaca também a par-
ceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na pessoa do Secretário 
Almir Araújo, que esteve na aldeia acompanhando os trabalhos.

Conforme a matéria que lemos, identifique quais as experiências de manejo dos resíduos 
sólidos que utilizam a reciclagem no território de sua aldeia. Se no seu território não 
existem essas experiências, descreva como é possível desenvolver a reciclagem na sua 
aldeia.
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RECICLAGEM E COMPOSTAGEM: USOS 
E FORMAS DE DESTINAR OS RESÍDUOS

Na atividade acima, verifi camos que em alguns territórios indí-
genas já existem experiências de reciclagem, que é dar novo uso a 
um objeto ou material com as suas características originais.

Vocês lembram que anteriormente falamos sobre reciclagem? 
Pois bem, a reciclagem faz começa com  a  “coleta seletiva”. Já ou-
viram falar dela?

Na coleta seletiva, o resíduo é separado da mesma forma que 
vocês fi zeram naquela atividade do saco plástico, lembram?

Depois disso, o resíduo é separado e embalado por resíduo. Em 
seguida nós separamos os resíduos que podem passar pelo pro-
cesso de reciclagem. Sabem quais são?

• Papel (sempre secos): jornais, revistas, papelão, formulários, 
cartões, aparas, papel toalha, cartolina, embalagens de ovo, fo-
tocópias, envelopes e caixas em geral;

• Plásticos: copos, vasilhas, embalagens de refrigerante, sacos 
de leite (limpos), frascos (shampoo, condicionador, detergen-
te), embalagem de margarina e manteiga, tubos e canos de 
PVC;

• Vidros: copos, garrafas, potes, frascos e cacos;
• Metal: chapas metálicas, latas de alumínio, panelas, fi o, ara-

mes, pregos e sucatas de ferro e cobre.

 Outro resíduo que pode ser utilizado novamente é o  resíduo 
orgânico. Vamos lembrar que chamamos de resíduos orgânicos as 
sobras de alimentos, sobras do preparo de alimentos, resto alimen-
tar de refeitório, resíduos de varrição, podas de jardins, resíduos 
de gesso proveniente de assistência à saúde, entre outros, como 
também alguns itens como: papel higiênico, papéis e guardanapos 
engordurados, papéis metalizados e fraldas descartáveis.

Uma forma de utilizar os resíduos orgânicos de forma correta é 
transformando-os em adubo para o solo por meio da composta-
gem.
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COMPOSTAGEM
É um processo de transformação da matéria orgânica 

encontrada nos resíduos sólidos. É considerada uma 
espécie de reciclagem do resíduo orgânico e o adubo 
gerado pode ser usado na agricultura, nos jardins e hortas.

Mas, como fazer a compostagem?
O DSEI Xingu elaborou a “Cartilha orientativa sobre o manejo 

dos resíduos sólidos em área indígena”, que mostra o passo a pas-
so de uma compostagem.

1) Reserve um recipiente 
para depositar o resí-
duo orgânico ou faça 
um buraco no solo

2) Monte a composteira em um lugar que tenha sombra, utili-
zando madeira velha. Coloque o resíduo orgânico em apenas 
um dos lados da composteira.

Vamos ver como 
ela é feita?
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3) Regue com água e cubra com folhas. Depois cubra com pa-
lhas ou ramos de árvores, evitando o contato direto com o sol 
e/ou a chuva.

4) De dois em dois dias, transfi ra o monte de um lado para ou-
tro da composteira para deixar o ar entrar. O material pode 
estar quente, indicando que a compostagem está acontecen-
do. Você pode colocar mais resíduos orgânicos a qualquer 
momento.
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Conhecendo melhor o seu resíduo, você pode colaborar na 
implantação do PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos) em sua aldeia de várias maneiras, que certamente foram 
citadas por vocês nas atividades anteriores. Dessa forma, vamos 
agora identificar como cada um de nós pode contribuir com a 
elaboração desse plano.

ATIVIDADE PROPOSTA

5) Em aproximadamente 60 dias, o material deverá estar pron-
to para ser usado como adubo. Deve ter uma cor marrom, 
cheiro agradável de terra e estar homogêneo, uniforme.

Muitas ações foram propostas por vocês na atividade anterior e 
nas demais atividades, mas vamos salientar algumas delas:

1. Realizar ações de educação ambiental em conjunto com a co-
munidade e a equipe de saúde indígena

2. Reconhecer as áreas degradadas pelo gerenciamento inade-
quado do resíduo

3. Identifi car, junto com a sua comunidade e a equipe de saúde, 
os melhores locais para depositar o resíduo gerado

4. Executar as atividades diárias e mensais contidas no caderno 
do AISAN, no que se referir à sua aldeia

5. Propor soluções e participar das propostas de destinação 
adequada dos resíduos sólidos das aldeias em conjunto com a 
comunidade e a equipe de saúde, contribuindo para as ações 
de gerenciamento dos resíduos sólidos
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O manejo e o gerenciamento dos resíduos sólidos, como você 
viu, trabalham com muitos conceitos, temas, formas de olhar a sua 
comunidade e com a forma que olhamos a natureza e nosso papel 
diante dela.

A melhor forma de gerenciamento de resíduo é não gerá-lo, as-
sim como muitas sociedades indígenas fazem. No entanto, às ve-
zes isso não é possível, então precisamos aprender a reduzir o seu 
volume. Mas, como vamos fazer isso?

Pensando em cada atividade da nossa vida, naquilo que compra-
mos, jogamos fora, onde jogamos. Pensando também para onde 
vai aquele resíduo que descartamos. Vamos lembrar umas palavri-
nhas que vão nos ajudar a reciclar velhos hábitos – os 7 Rs.

1. REPENSAR: não comprar nada por impulso. 
Pergunte a você mesmo se você precisa 
mesmo disso.

2. RECUSAR: se achar que alguma coisa não é 
necessária, a coisa certa a fazer é não comprar.

3. REDUZIR: comprar e consumir o que você 
precisa de verdade, sem excessos.

4. REPARAR: ver, antes de jogar algo fora, se não 
pode ser consertado.

5. REUTILIZAR: um mesmo objeto pode ser 
usado de várias formas. Isso diminui a 
agressão ao meio ambiente, sem contar que 
muitos objetos podem ser usados de forma 
bastante criativa.

6. RECICLAR: signifi ca transformar material 
usado em novos produtos para o consumo, 
como metal, papel, papelão, plásticos e vidro.

7. REINTEGRAR: é uma forma de agradecer 
à natureza por tudo aquilo que ela nos dá. 
Alimentos e alguns produtos orgânicos, não 
recicláveis, podem retornar à natureza. Uma 
das principais formas é a compostagem, 
processo natural para a produção de adubo.
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Chegamos ao fi nal do nosso módulo. Espera-
mos que você tenha gostado e principalmente 
aprendido um pouco mais sobre resíduos só-
lidos, seu manejo e seu gerenciamento. Cabe 
a cada um de nós fazer a nossa parte para que 
possamos viver mais, com saúde e em um meio 
ambiente equilibrado e com qualidade de vida.
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