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SANEAMENTO BÁSICO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS 

 
RESUMO- O saneamento básico em pequenas propriedades rurais é uma necessidade que visa 
garantir a qualidade de vida dessas populações e a proteção do meio ambiente. Com o objetivo 
de avaliar quais as principais soluções de saneamento básico para a garantia de água potável e 
tratamento de esgoto nas pequenas propriedades rurais, o presente artigo buscou referências 
na literatura especializada e em materiais institucionais, principalmente da Embrapa. Em relação 
ao saneamento básico, direito da população previsto na Constituição Federal, observou-se que 
ainda necessita de grande esforço para sua universalização, sobretudo nas áreas rurais. Esse 
esforço deve-se ao volume de investimentos necessários para sua concretização. Nas áreas 
rurais, a água potável e o tratamento de esgotos são fatores muito importantes para a qualidade 
de vida da população, pois interferem na saúde das famílias e na qualidade final dos produtos 
oferecidos na atividade econômica. Entre as estratégias já existem soluções de baixo custo e 
fácil operacionalização, onde se destacam a fossa séptica biodigestora, o jardim filtrante e o 
clorador, todos aperfeiçoados pela Embrapa. Concluiu-se que já existem soluções disponíveis 
para a garantia da potabilidade da água nas pequenas propriedades rurais, sendo necessário o 
correto uso e a divulgação de tais práticas.  
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Saneamento Básico. Pequeno Produtor Rural. Gestão Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico é uma das principais necessidades para as 

populações de todos os lugares do mundo. Sendo promotor de saúde e 

qualidade de vida, esse saneamento visa garantir água potável e correto destino 

aos resíduos como o esgoto.  

Assegurado pela Constituição Federal e detalhado na Lei Federal 11.445 

(BRASIL, 2007), o saneamento abrange todo o conjunto de serviços, 

infraestrutura e instalações para o abastecimento de água potável, esgoto 

sanitário, limpeza urbana, drenagem, manejo de resíduos sólidos e líquidos, 

além de águas pluviais. 

Infelizmente, o saneamento básico ainda é um grande problema a se 

resolver no Brasil, considerando que mais de 24 milhões de habitantes ainda 

sofrem com a sua falta, segundo dados do IBGE (2013). Esses dados ainda 

expõem uma realidade onde mais de 5 milhões de brasileiros ainda não têm 

sequer banheiro para defecar.  

No meio rural, essa realidade é mais potencializada, pelo falta de acesso 

de seus habitantes a infraestrutura de saneamento. Entre os principais 

problemas estão a falta de tratamento de esgoto e a garantia de água potável, 

que estão intimamente ligados. Assim, o tema do presente trabalho é o 

saneamento básico em pequenas propriedades rurais. 

Justifica-se o interesse pelo tema pela sua relevância social, acadêmica 

e profissional. Socialmente o saneamento básico é fator de garantia de saúde 

para a população, prevenindo doenças graves e com alta taxa de mortalidade. 

Academicamente a relevância consiste no aumento de estudos sobre o tema, 

principalmente considerando a falta de material sobre o saneamento em 

pequenas propriedades rurais. Profissionalmente a relevância do tema advém 

das oportunidades para aqueles que entendam das especificidades das 

pequenas propriedades rurais.  

Assim, o objetivo principal do artigo é avaliar quais as principais soluções 

de saneamento básico para a garantia de água potável e tratamento de esgoto 

nas pequenas propriedades rurais.  

 

 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho é a qualitativa, a partir de 

pesquisa bibliográfica em sites institucionais, livros e artigos científicos. Foram 

buscadas as principais referências de saneamento básico aplicadas a pequena 

propriedade rural , focando-se no tratamento de esgoto e potabilidade de água. 

Segundo Severino (2007) a pesquisa qualitativa permite uma abordagem 

multidisciplinar dos temas em estudo. 

Os termos utilizados nas pesquisas de levantamento bibliográfico foram  

“saneamento”, “pequena propriedade rural”, “esgoto” e “tratamento de água”, de 

forma isolada ou combinados. As experiências de saneamento básico mais 

relevantes em relação às propriedades rurais foram encontradas nos materiais 

disponibilizados pela internet pela EMBRAPA. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 SANEAMENTO BÁSICO 

 

O saneamento básico é um conjunto de ações que objetivam a 

preservação e a mudança de características ambientais, buscando prevenir 

doenças e melhorar a qualidade de vida da população (SNIS, 2014). Além disso, 

o saneamento impacta na produtividade individual e coletiva, favorecendo as 

atividades econômicas.  

No Brasil, o saneamento básico está amparado pela Constituição Federal, 

que coloca a cargo do Sistema Único de Saúde – SUS, a participação na 

formulação da política e da execução das ações nesse sentido. Já a lei federal 

11.445, de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Na legislação, o saneamento básico é definido como um conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 



b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas 
e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e 
do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem 
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; (BRASIL, 2007, s/p) 
 
 

São princípios fundamentais da legislação sobre o saneamento básico: a 

universalização dos serviços, de forma progressiva; a gestão associada entre os 

diversos níveis federados, com a celebração de convênios ou consórcios; o 

controle social, permitindo a participação da população no planejamento das 

políticas públicas e na avaliação de resultados; e o subsídio, que permite o 

acesso a toda a população. 

 

 

3.2 ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO TRATADO NAS PEQUENAS 

PROPRIEDADES RURAIS   

 

Água potável e esgoto tratado estão diretamente ligados a aspectos como 

a redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, diminuição de gastos 

com saúde da população, potencialização do turismo, valorização dos valores 

das propriedades rurais, melhoria da renda dos trabalhadores do campo, etc (DE 

NOVAES et. al. 2002). 

Nas pequenas propriedades rurais, tema do presente trabalho, são 

essenciais as atividades ligadas ao abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário (SCOPINHO, 2010). Essas atividades são importantes, 

pois ao mesmo tempo em que impactam na qualidade de vida dos moradores 

dessas propriedades, também impactam suas atividades econômicas e até os 

consumidores dos produtos por eles oferecidos. 

Em relação à água potável as estatísticas mostram que no Brasil são 

cerca de 35 milhões de brasileiros sem acesso em suas residências, a maioria 

nas áreas rurais (SPERLING, 2005). Nas propriedades do campo, o 



abastecimento de água para as atividades domésticas e também para o manejo 

na pecuária e agricultura dá-se, sobretudo com a utilização de nascentes, 

açudes, poços sem artesianos, cacimbas e cisternas. Em menor numero ou em 

situações de secas ainda recorre-se a caminhões pipa.  

O esgoto tratado é um problema ainda mais grave, considerando que 

atualmente mais de 100 milhões de brasileiros não tem acesso ao serviço, 

representando quase metade da população (IBGE, 2013). O impacto da falta de 

tratamento de esgoto é severo no abastecimento de água potável, uma vez que 

provoca a contaminação de nascentes, reservatórios e lençóis freáticos, 

degradando a qualidade da água utilizada nas propriedades rurais. Esse círculo 

vicioso é extremamente maléfico para a saúde das famílias. 

Outro aspecto relevante desse problema de saneamento básico reside no 

fato da produção de agricultura e pecuária dessas famílias das pequenas 

propriedades rurais depender da água para as suas atividades (LOPES, 2012). 

Assim, o risco de contaminação de produtos que serão comercializados também 

é relevante, aumentando ainda mais o potencial de danos. 

 

3.3 SOLUÇÕES DE SANEAMENTO PARA PEQUENAS PROPRIEDADES 

RURAIS 

 

Tendo em vista a importância e a necessidade de se estabelecerem 

práticas adequadas de tratamento de esgoto e de garantia da potabilidade da 

água nas pequenas propriedades rurais, é fundamental a busca por soluções de 

fácil acesso e de baixo custo, que posam ser adotadas em diferentes contextos 

rurais (BRASIL, 2014). 

Nesse sentido, entre as soluções a EMBRAPA destaca três que serão 

abordadas no presente estudo: a fossa séptica biodigestora, o jardim filtrante, e 

o clorador EMBRAPA. As três soluções já são utilizadas em diversas 

propriedades, tendo alcançado um nível de qualidade reconhecido por órgãos 

nacionais e internacionais. 

A fossa séptica biodigestora é utilizada exclusivamente para o tratamento 

do esgoto sanitário e possibilita a transformação de urina e fezes em um efluente 

descontaminado com alto poder fertilizante para o solo (EMBRAPA, 2019). A 

solução é de fácil construção, com três caixas interligadas que receberão os 



dejetos, e a manutenção consiste na adição mensal de uma mistura de água e 

esterco bovino fresco para o estimulo das bactérias biodigestoras. 

A fossa não gera odores desagradáveis, além de não atrair insetos ou 

ratos, sendo um poderoso aliado para eliminar uma das maiores fontes de 

contaminação da água potável que é o esgoto sanitário (DE NOVAES et al., 

2002). 

 

Figura 1: Fossa séptica biodigestora. 

 

Fonte: Embrapa, 2001. 

 

O jardim filtrante é uma solução para a água das pias, tanques e 

chuveiros, extremamente contaminados por sabão, gordura e restos de 

alimentos (EMBRAPA, 2019). Através de um pequeno espaço que comporta um 

lago com plantas aquáticas de características filtrantes, o jardim possui fácil 

manutenção e resolve de forma simples a descontaminação dessa água. Entre 

as vantagens estão o auxilio a sustentabilidade da propriedade, o baixo custo de 

aquisição e manutenção, e a possibilidade da utilização a água como reuso, para 

a limpeza e irrigação. 

O jardim filtrante simula áreas alagadas naturais como várzeas, brejos, 

manguezais e pântanos (GUIMARAES et al., 2016) . As plantas indicadas são 

as chamadas macrófitas, que se adaptam ao cultivo em áreas com grande 

umidade, normalmente encontradas na região da propriedade rural. 

Na confecção do jardim filtrante a água de origem doméstica (exceto do 

vaso sanitário), é direcionada para uma caixa inicial onde ficam retidos os 



resíduos sólidos, e uma segunda caixa permite a retenção da gordura. Após, 

essa água é direcionada para um tanque constituído com uma camada de pedra 

britada, separada por uma tela de nylon de uma camada de areia grossa lavada, 

onde estão as plantas responsáveis pela descontaminação até a saída da água. 

           Figura 2: Jardim filtrante 

  

Fonte: Embrapa, 2001. 

 

O chamado Clorador Embrapa é uma solução simples que tem o objetivo 

de eliminar microrganismos da água utilizada nas residências rurais, tornando-a 

potável (EMBRAPA, 2019). O manuseio extremamente fácil baseia-se na 

adaptação da entrada de água que vai para o reservatório doméstico, com a 

colocação de uma nova entrada para a inserção de solução clorada. Assim, 

diariamente é adicionada a solução no momento em que o reservatório será 

reabastecido, garantindo a qualidade da água. 

 

Figura 3: Clorador Embrapa 

 

Fonte: EMBRAPA, 2001. 



 

Das três soluções apresentadas o clorador Embrapa é o que apresenta o 

menor custo de instalação, além do resultado mais rápido para a saúde das 

famílias. Apesar disso as outras soluções também são extremamente simples e 

exequíveis em diferentes contextos. Destaca-se também a necessidade de um 

trabalho de conscientização sobre a importância do saneamento básico nas 

propriedades rurais, uma prática de saúde pública. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com o objetivo de avaliar quais as principais soluções de saneamento 

básico para a garantia de água potável e tratamento de esgoto nas pequenas 

propriedades rurais, o presente artigo buscou referências na literatura 

especializada e em materiais institucionais, principalmente da Embrapa. 

Em relação ao saneamento básico, direito da população previsto na 

Constituição Federal, observou-se que ainda necessita de grande esforço para 

sua universalização, sobretudo nas áreas rurais. Esse esforço deve-se ao 

volume de investimentos necessários para sua concretização. 

Nas áreas rurais, a água potável e o tratamento de esgotos são fatores 

muito importantes para a qualidade de vida da população, pois interferem na 

saúde das famílias e na qualidade final dos produtos oferecidos na atividade 

econômica. Entre as estratégias já existem soluções de baixo custo e fácil 

operacionalização, onde se destacam a fossa séptica biodigestora, o jardim 

filtrante e o clorador, todos aperfeiçoados pela Embrapa. 

Assim, conclui-se que já existem soluções disponíveis para a garantia da 

potabilidade da água nas pequenas propriedades rurais, sendo necessário o 

correto uso e a divulgação de tais práticas. Dentro dos limites do presente 

trabalho, não foi possível avaliar os impactos em termos de saúde e renda em 

um grupo específico de produtores rurais, sendo um tema para futuros estudos. 
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