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RESUMO Um diagnóstico social realizado na Reserva Extrativista (RESEX) do Médio  Juruá-AM, 
apontou que  o investimento em saneamento básico é  uma  das prioridades  dos moradores das 
comunidades. A partir dessa demanda iniciou-se um projeto piloto de implantação de saneamento 
básico em uma das comunidades da RESEX. O presente trabalho tem como objetivo geral descrever e 
avaliar as etapas preliminares do processo de implantação de sistema integrado para saneamento básico 
numa comunidade e acompanhar os dados epidemiológicos preliminares como possíveis indicadores da 
relação entre  saneamento e  saúde. O censo epidemiológico preliminar apontou altos índices de 
parasitose em crianças menores de 12 anos, estando essas crianças contaminadas com no mínimo um 
parasito. Os resultados das análises de qualidade  da água indicaram que  os principais mananciais 
utilizados pela população, não estão adequados para o consumo, com base nos padrões de potabilidade. 
As propostas para as soluções tecnológicas utilizadas na implantação de saneamento básico são: água 
de chuva, durante 8 meses do ano e água tratada do poço tubular no restante dos meses; disposição de 
esgoto e água cinza composto por banheiro com  fossa absorvente e infiltração sub-superficial da água 
cinza;   manejo   de  resíduos   sólidos   um   aterro   coberto   com   o   fundo   impermeabilizado   com 
geomembrana.

ABSTRACT Social diagnosis carried out in the RESEX of the Médio Juruá, Brazil, has showed that the 
investment in basic sanitation is one of the priorities of the communities’ inhabitants. From  this 
demand, it was initiated a pilot project of implantation of basic sanitation in one of the communities of 
the RESEX. This work has as general objective to describe and to evaluate the preliminary stages of the 
process of implantation of integrated system for basic sanitation in a community  and to follow the 
preliminary epidemiologic data as possible pointers of the relation between sanitation and health. The 
preliminary epidemiologic census showed high indices of parasitism in children younger than 12 years 
old. The results of the analyses of water quality indicated that the main sources used for the population 
are not appropriated for the consumption. The proposal for the used technological solutions in the 
implantation of basic sanitation is: rain water during eight months of the year and treated water from 
the tubular well in the other months; disposal of sewer and gray water through bathroom with absorbent 
cesspit and subsurface infiltration of the gray water; disposal of solid residues in a covered landfill with 
a waterproofed bottom with geomembrane.

PALAVRAS-CHAVE:.Reserva Extrativista, Saneamento Básico, Senso 
Epidemiológico

1

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos



1) Pesquisadora Colaboradora na UnB. SQN 412, Bloco H pato 106- Brasília-DF .CEP: - Brasil - Tel: (61) 8420-7397 - e-mail: c  a      rol  in      a  1  6      01  @      y  ah      oo  .c      o  m  
2) Eng. Ambiental da PETROBRAS. Av. Darcy Vargas, 645, Parque 10 de Novembro, Manaus-AM. CEP-69.055-Brasil-Tel: (92)-3627-6316- e-mail:
a      l  e  ss  and      r  a@  p      e  t      ro  b      r  a      s  .  c      o  m  
3) Assistente Social da PETROBRAS. Av. Darcy Vargas, 645, Parque 10 de Novembro, Manaus-AM. CEP-69.055-Brasil-Tel: (92)-3627-6316- e-mail:
jai      r  s  i      lv  a      @  p      e  t      ro  b      r  a      s  .  c      o  m.  b      r  
4) Eng. Ambiental da PETROBRAS. Av. Darcy Vargas, 645, Parque 10 de Novembro, Manaus-AM. CEP-69.055-Brasil-Tel: (92)-3627-6311- e-mail:
b      ru  n      ol  ad      e  i      r  a  @p      e  t      ro  b      r  a      s  .c      o  m  
5) Professor UnB. SQN 412, Bloco H pato 106- Brasília-DF .CEP: - Brasil - Tel: (61) 8420-7397 - e-mail: r  i  c  a  r  d  o  @  u  n  b  .  b  r  

2

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

mailto:carolina1601@yahoo.com
mailto:ricardo@unb.br
mailto:brunoladeira@petrobras.com
mailto:jairsilva@petrobras.com.br
mailto:alessandra@petrobras.com


INTRODUÇÃO

Uma  parcela  considerável da  população brasileira  vive  no meio rural, sendo esta  fração 

representada por cerca de 30 milhões de brasileiros incluindo a população residente em Unidades de 

conservação de uso sustentável. Infelizmente o melhoramento nos serviços de saneamento básico rural 

recebe menos investimentos em comparação com áreas urbanizadas (IBGE, 2004).

Um fator  agravante nesta situação é a crescente pressão gerada por  atividades antrópicas, tais 

como a aglomeração de moradias que atrelada à falta de maneiras adequadas para disposição de 

excreta, resíduos sólidos e a  falta de água  em quantidade e qualidade  para  consumo e higienização 

colocam a  população exposta  aos riscos de  doenças de  veiculação hídrica  tais como giardíase, 

ascaridíase, ancilostomose, escabiose. (Heller,1997; Heller e De Pádua, 2006).

O município de Carauari, no estado do Amazonas, onde a RESEX do Médio Juruá está localizada 

não  é  exceção  a  realidade  dos  municípios  rurais  no  país  e  especificamente  no  Amazonas.  A 

implantação de saneamento numa comunidade ribeirinha, na área rural do município é uma proposta 

inovadora na região, visto que até o momento não houve nenhuma ação integrada de saneamento 

básico nas comunidades rurais do município de Carauari que  contemplasse  abastecimento de  água, 

despejo  de excretas,  manejo  de lixo,  auto-gestão  do  sistema de saneamento  e educação  sanitária 

simultaneamente e beneficiando toda a comunidade. O projeto inclui  ainda o monitoramento da 

qualidade da água e da saúde infantil, através dos níveis de parasitose em crianças de até cinco anos de 

idade.

O projeto busca o desenvolvimento humano com cidadania, através de melhoria nas condições de 

saúde da comunidade, fortalecimento da participação social na manutenção do sistema de saneamento a 

ser implantado, além de integrar educação sanitária e proteção do meio ambiente, através da busca de 

soluções para a disposição de esgoto sanitário e manejo de lixo.

A relação existente entre o saneamento do meio e a saúde foi relatada pelos moradores da 

RESEX por um diagnóstico social realizado em 2005 na RESEX do Médio Juruá-AM (IBAMA, dados 

não-publicados),que  apontou as ações voltadas para o saneamento básico visando melhorias na 

qualidade de vida e saúde da população como sendo uma das prioridades de investimento na RESEX.

Diante dessa demanda, iniciou-se um projeto piloto de implantação de saneamento básico em 

uma das comunidades da RESEX, com a participação da comunidade e parceiros como a Universidade 

de Brasília, ICMBIO e PETROBRAS, através da sua Unidade de Exploração e Produção da Amazônia- 

UN-AM, que promove uma seleção pública anualmente para financiamento de projetos
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socioambientais para  os municípios de  Carauari, Coari e  Tefé, todos no estado do Amazonas. A 

comunidade de São Raimundo foi a escolhida pelo conselho deliberativo da RESEX para receber esse 

projeto piloto por ser a comunidade mais organizada socialmente.

O projeto visa trazer inclusão social e melhoria de qualidade de vida a essa comunidade através 

da implantação de saneamento básico contemplando abastecimento de água tratada, despejo adequado 

de  excretas, manejo de resíduos sólidos, auto-gestão do sistema de saneamento e  simultaneamente 

educação sanitária e censos epidemiológicos nas crianças da comunidade.

O  presente trabalho  tem  como  objetivo  geral  descrever  e  avaliar  as  etapas  preliminares  do 

processo de implantação desse sistema integrado para saneamento básico, assim como, acompanhar os 

dados epidemiológicos como possíveis indicadores da relação entre saneamento básico e saúde.

METODOLOGIA

O presente trabalho descreve e avalia as etapas preliminares de um projeto de longa duração, que 

visa trazer inclusão social e melhoria de qualidade de vida da comunidade São Raimundo na Reserva 

Extrativista do Médio Juruá, através da implantação de sistema  integrado para saneamento básico e 

educação sanitária, com realização de  censos epidemiológicos como possíveis indicadores da  relação 

entre saneamento básico e saúde.

Área de estudo

O projeto de  implantação de  saneamento básico está  sendo realizado na  comunidade  São 

Raimundo  (05º25'06,3''S  e  67º31'42,7W)  da  Reserva  Extrativista  do  Médio  Juruá-  AM (Figura 1). 

Esta  comunidade possui 20 famílias, com estimativa de 130 moradores, os quais residem na área da 

RESEX há cerca de cinco anos (Figura 2).

CARAUARI

Comunidades e 
localidades

São Raimundo

Figura 1 – Localização da Reserva extrativista do médio Juruá.
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Figura 2 – Vista da comunidade São Raimundo.

Censo epidemiológico

A primeira etapa  do censo epidemiológico, realizado no período precedente ao início da 

implantação do sistema integrado para saneamento básico, foi realizado em todas as crianças menores 

de 12 anos, em todos os domicílios da comunidade e esteve baseado em inquéritos coproscópicos .

Figura 4 – Coleta para o inquérito coporcópio..

Os exames do material coletado estão sendo realizados, com base na metodologia de Holfman, 

segundo normas do Ministério da Saúde (Brasil, 1993), no Laboratório de Parasitologia do Núcleo de 

Medicina Tropical da Universidade de Brasília.

A aprovação ética da investigação de prevalência de enteroparasitos e da diarréia será solicitada 

ao Conselho de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília.
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Monitoramento da qualidade e quantidade de água

Para determinarmos a qualidade da água dos principais mananciais utilizados pela população 

foram coletadas e analisadas amostras de água, quanto a pH, cor, turbidez, DQO e coliformes totais e 

fecais. A o monitoramento foi realizado no período seco ( junho a setembro de 2007) e  no período 

chuvoso ( outubro a maio 2008), nos principais mananciais da comunidade utilizados como fonte de 

água para consumo, dentre eles  poço tubular, água de chuva, lago e igarapé.

As análises físico-químicas foram realizadas com o calorímetro portátil DR 890 da HACH e os 

testes  bacteriológicos  foram  realizados  com  o  método  Readycult™  que  detectada  presença  de

coliformes totais e Escherichia coli na água.

Soluções tecnológicas

As propostas para as soluções tecnológicas utilizadas no sistema integrado para saneamento 

básico foram baseadas em conhecimento técnico e em diagnósticos de qualidade da água realizados nos 

principais mananciais e em discussões com os comunitários.
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RESULTADOS

Censo epidemiológico

Os resultados dos exames realizados em 48 crianças apontaram uma incidência de parasitose em

60%  dessas  estando  essas  contaminadas  por  ao  menos  um  dos  seguintes  parasitos:  Ascharis

Lumbricoides (Ascaridíase),Trichuris tricura(Tricuríase), Strongyloides stercoralis(Estrongiloidíase),

Ancylostoma duodenalis (Ancilostomose) , Tenia Solium (Teníase), Entamoeba (Amebíase) (Figura 3).
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Figura 3: Freqüência de ocorrência de parasitos em 48 crianças menores de dois anos na comunidade
São Raimundo da Reserva Extrativista do Médio Juruá. AM.
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Qualidade da água

Os resultados das análises de qualidade da água indicaram (Figura 5 ;Tabela 1) que os principais 

mananciais utilizados  pela população ( igarapé, lago, poço e água de chuva), não estão adequados para 

o consumo, com base nos padrões de potabilidade  exigidos pela  Portaria 518/2004 do Ministério da 

Saúde (Brasil, 2005), indicando a necessidade de tratamento  desses mananciais antes da distribuição à

população.

Figura 5 – Resultado da presença de coliformes.
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Tabela 1: Os resultados das análises de qualidade da água indicaram que os principais mananciais 
utilizados  pela população na comunidade São Raimundo da Reserva Extrativista do Médio Juruá. AM.

Local da coleta
Tipo de água

Bacteriologia Físico-química

Coliforme 
total

Coliforme 
fecais pH

Cor
UC

Turbidez
UT

Ferro mg/L
DQO
mg/L

Período  do 
ano

Lago Presença Presença 6,5 102 4 X 49 chuvoso

Poço Presença Ausência 6 24 2 3,15 62 chuvoso

Água de chuva Presença Presença 6,5 24 3 0,45 X chuvoso

Igarapé Presença Presença 7 10 2 0,07 X chuvoso

Poço Presença Presença 5 57 9 2,47 13 seco

Água de chuva Presença Presença 6 102 6 0,24 7 seco

Abastecimento de água

Para o abastecimento de água foram propostas duas soluções : i) água de chuva, que será utilizada 

durante  8 meses do ano  (Figura  6). A  água  de chuva  será  captada  nos telhados de cada  casa  e 

armazenada em  caixas d’água com um geosintético de Bidim que realizará o tratamento da água 

antes da distribuição em cada casa.

No período de junho a setembro, a precipitação acumulado por mês é baixa, em média 85 mm por 

mês, diante disso, a principal fonte de abastecimento será um poço tubular. O diagnóstico sobre

qualidade da água demonstrou elevados valores de ferro e matéria orgânica nesse manancial.
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Diante disso, a água do poço será tratada antes de ser distribuída às residências, primeiramente 

passando por um aerador, para permitir a oxidação do ferro, e posteriormente por um filtro  lento de 

areia.

Figura 6 – Infra-estrutura para o abastecimento das casas.

Disposição de esgoto e água cinza

Propõe-se que  cada  residência  tenha um banheiro de  alvenaria  com uma fossa  absorvente para 

receber o esgoto do vaso sanitário e que a água servida do chuveiro e da pia seja encaminhada para 

uma infiltração sub-superficial.

Manejo de resíduos sólidos

A produção do lixo inorgânico na comunidade  é  376 litros mensais. Popõe-se  que o lixo 

inorgânico seja depositado num aterro, com o fundo impermeabilizado por uma geomembrana de 2 

mm. O aterro terá uma cobertura de telha de alumínio para evitar o empossamento de água. A produção 

do lixo orgânico na comunidade é 877 litros mensais e este será depositado em composteira, para a

reutilização do material orgânico no roçado.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As etapas preliminares de  sensibilização e construção conjunta, com os moradores da 

comunidade,  do  diagnóstico  e  elaboração  do  projeto  de  implantação  do  sistema  integrado  de 

saneamento  foram  primordiais  para  o  bom  desenvolvimento  desse  projeto.  Sem  essas  etapas,  a 

execução do mesmo seria inviável e seria mais um projeto com soluções tecnológicas com baixo 

sucesso de implantação e execução.

Diante disso, listamos alguns pontos fundamentais para a execução desse projeto.

• Discussão, envolvimento e compreensão com os comunitários sobre o projeto e as alternativas 

tecnológicas do sistema integrado para saneamento básico.

• Importância da construção de apoio institucional com instituições locais.

• Importância da construção, com os comunitários, da existência da relação do saneamento básico 

com a  saúde, para  aumentar  o interesse  e  o envolvimento de  todos os moradores no 

desenvolvimento do projeto.
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