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RESUMO

Uma das várias preocupações com problemas ambientais relacionados ao saneamento básico no Brasil é a falta de um sistema de tratamento de 
esgoto sanitário eficiente e que atenda 100% da população, principalmente, as comunidades de periferias, rurais e ribeirinhas. Tomando de 
contrapartida essa problemática, a busca por tecnologias alternativas e de baixo custo operacional para o tratamento desses efluentes sanitários, 
torna-se imprescindível. Neste contexto, o objetivo geral deste projeto será avaliar a viabilidade da implantação de um sistema individual e 
alternativo de tratamento de esgoto sanitário, na ilha do Combu, situada na Região Metropolitana de Belém. A ilha apresenta uma população 
ribeirinha, de aproximadamente 1500 habitantes, que sobrevive da coleta e da extração de produtos florestais. Destacando-se como a maior das 
ilhas de Belém, com uma área 15,972 Km². E que como as demais ilhas e áreas periféricas da cidade, padece com a precariedade do saneamento 
público. Assim o projeto teve como objetivos específicos: instalar uma fossa séptica utilizando bombonas plásticas; avaliar a viabilidade financeira 
do sistema; verificar a eficiência do tratamento através de análises laboratoriais; comparar os resultados obtidos com a Resolução CONAMA 
430/2011. Para tanto, o sistema alternativo proposto utiliza uma série de quatro bombonas coletoras, doadas a equipe, com capacidade de 220 
litros cada que atenderá uma residência onde habitam 5 pessoas. Enterradas no solo, as bombonas, funcionam conectadas exclusivamente ao 
vaso sanitário e são interconectadas por tubos e conexões de PVC. A saída do efluente tratado é conduzido por um tubo de PVC até um 
sumidouro que compreende a área da quarta bombona que é afastada, cerca de 2 metros, das outras três que funcionam como câmaras de 
digestão anaeróbia. Para que a última bombona funcionasse como sumidouro, esta foi perfurada na parte inferior e laterais, e no seu interior há 
duas camadas de filtragem (areia e brita) que facilitam a drenagem. Análises sobre a qualidade do esgoto tanto na entrada quanto na saída do 
sistema a fim de avaliar sua eficiência está sendo realizada através de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos atendendo ao padrão de 
lançamento de esgotos sanitários estabelecidos pelo CONAMA. A coleta e os ensaios foram realizados três meses após a instalação do sistema 
(Janeiro 2018). E deverão ser repetidos em junho de 2018. Após a coleta as amostras devidamente preservadas são encaminhadas ao laboratório 
de águas da Faculdade Estácio de Belém, onde são analisadas. Os primeiros resultados mostraram que o sistema embora ainda não estivesse 
amadurecido, no tocante ao material biológico responsável pela estabilização da matéria orgânica, já vinha reduzindo o potencial poluidor do 
esgoto produzido na residência escolhida para receber o sistema. Ao final do projeto pretende-se apresentar uma alternativa para remediar 
questões preocupantes aos ribeirinhos amazônicos: o saneamento ambiental, a preservação da qualidade das águas e a saúde pública. 
Oferecendo ao poder público a possibilidade de melhorar as condições de vida da população das áreas mais isoladas do país.
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