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ESGOTO POR PARTE DOS USUÁRIOS, E OS PROBLEMAS CAUSADOS POR
SEU USO INADEQUADO
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RESUMO

A água é um bem muito preciso e que está presente em todas as nossas atividades
e que deve ser preservada, um forma de preservação deste bem são as bases do
saneamento  básico  e  no  contexto  urbano  a  questão  do  esgotamento  sanitário
eficiente  de  primordial  importância  para  a  preservação  dos  recursos  hídricos,
baseado  nisto  quando  se  percebe  que  um  dos  grandes  entrave  do  bom
funcionamento desse sistema é o mau uso das redes coletoras de efluente que faz
com que haja um grande número de obstruções de rede e por sequência a poluição
do meio. O entendimento de como se dá esse uso e como podemos resolver esses
entraves  é  muito  importante,  portanto  este  artigo  tem o  intuito  de  apresentar  a
percepção ambiental de alguns colaboradores que prestam serviços para a empresa
de saneamento que atua na cidade de Maracanaú, quanto ao tipo de problemas
mais frequentes encontrados na rede coletora de esgoto que impactam diretamente
no seu bom funcionamento. Trazendo assim à tona a necessidade de um programa
de educação para os usurários dos sistemas de esgotamento sanitário do município
de Maracanaú no tocante ao uso correto deste sistema.

Palavras-chave: Saneamento. Rede coletora. Percepção ambiental.
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Tecnologia  do  Ceará  (IFCE)  e  em  Administração  de  Empresas  pela  Faculdade  Ateneu  (FATE).
Especialização  em Gestão  de  Projetos  pela  Universidade  Católica  Dom  Bosco  (UCDB).  E-mail:
joseneide_caitano@yahoo.com.br.
2 Graduado  em  Direito  pela  Universidade  de  Fortaleza  (UNIFOR).  Mestre  em  Direito  pela
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú
(UVA). Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).  E-mail:
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ABSTRACT

Water is a very precise and is present in all our activities and that must be preserved,
a way of preserving this good are the basis of  basic sanitation and in the urban
context  the  issue  of  efficient  sanitary  sewage  of  primary  importance  for  the
preservation of water resources, based on this when one realizes that one of the
great obstacles of this good functioning is the misuse of effluent collecting networks
that causes a great number of network obstructions and by sequencing the pollution
of the environment. the understanding of how this use occurs and how we can solve
these obstacles is very important, so this article intends to present the environmental
perception of some employees that provide services to the sanitation company that
operates in the city of Maracanaú, as to the type of the most frequent problems found
in the sewage collection system that have a direct impact on its proper functioning.
This  brings  to  the  fore  the  need  for  an  education  program for  users  of  sewage
systems in the Municipality of Maracanaú regarding the correct use of this system.

Keywords: Sanitation. Network collector. Environmental perception.

1 INTRODUÇÃO

A quantidade de água necessária para o desenvolvimento das atividades

humanas está cada vez mais aumentando e com esse aumento vem a queda na

qualidade dessa água disponível, para que esse equação não acabe por diminuir a

produção de bens de consumo que a sociedade atual se utiliza, faz-se necessário

investimentos em solução para a preservação desses recurso tão primordial.

 Para LEONETI et al (2011) a percepção dessa situação é bem clara e vem

despertando o interesse dos governos e investidores para este fim.

Tanto no processo de produção de vários tipos de produtos quanto
no abastecimento para o consumo de água propriamente dito, vem
aumentando  significativamente  ano  após  ano  no  Brasil.  Em
contraponto, a quantidade de água potável ou de água que possa ser
utilizada  para  satisfazer  esses  diversos  tipos  de  finalidades  não
aumentou.  Uma  solução  para  a  preservação  dessas  águas  é  o
investimento em saneamento e no tratamento do esgoto sanitário.
(LEONETI et al., 2011)
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Saneamento  básico  é  algo  primordial  ao  desenvolvimento  de  uma

sociedade,  Segundo  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  saneamento  é  o

controle  de todos os fatores do meio  físico do homem, que exercem ou podem

exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social.

Os  sistemas  de  esgotamento  sanitário  correspondem  coleta,  através  de

tubulações  e  galerias;  tratamento  e  posterior  lançamento  dentro  dos  padrões

adequados  em  um  corpo  receptor.   Os  esgotos  podem  ser  do  tipo  comercial,

industrial  e doméstico, e seu tratamento e a destinação final  devem ser feito de

acordos com as legislações vigentes.

De  acordo  com  o  Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  Saneamento

Básico (SNIS) em seu estudo divulgado em 2011 baseados nos dados da Pesquisa

Nacional  Sobre  Saneamento  Básico  feito  pelo  IBGE  em  2008,  o  número  de

municípios que possuem serviço de esgotamento sanitário por rede coletora é de

3.069, o que corresponde a 55,2% do total de 5.564 municípios do Brasil (IBGE,

2011).

Quando obras que são bem projetadas e executadas, em conjunto com a

conscientização da população usuária do sistema da forma correta do uso da rede

coletora  de  esgoto,  é  a  chave  para  o  bom andamento  desse  serviço  de  suma

importância para o sistema de saneamento básico e sendo assim para os nossos

recursos hídricos.  

O ser social compreende e reage de forma diferente sobre acerca das ações

do ambiente onde se vive. Para PACHECO e SILVA (2007) percepção ambiental

pode ser  entendida como a representação que uma determinada população tem

sobre o seu meio ambiente.

Sendo assim, o estudo da percepção ambiental é de vital importância, pois,

é através dele que se conhece cada grupo envolvido no processo, buscando mostrar

a realidade do público-alvo, bem como perceber o ambiente em que vivem seus

anseios, satisfações e insatisfações (FAGGIONATO, 2007).

O  objetivo  desse  artigo  é  apresentar  a  percepção  ambiental  de  alguns

colaboradores que prestam serviços para a empresa de saneamento que atua na
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cidade de Maracanaú, quanto ao tipo de problemas mais frequentes encontrados na

rede  coletora  de  esgoto  que  impactam diretamente  no  seu  bom funcionamento.

Trazendo  assim  à  tona  a  necessidade  de  um  programa  de  educação  para  os

usurários dos sistemas de esgotamento sanitário do município de Maracanaú no

tocante ao uso correto deste sistema.

2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARACANÚ

O local aonde foi desenvolvido a pesquisa foi o município de Maracanaú que

se situa na Região Metropolitana de Fortaleza, porção nordeste do estado do Ceará,

limitando-se com os municípios de Fortaleza,  Caucaia,  Maranguape e Pacatuba.

Compreende uma área irregular de 82 km2, localizada na carta topográfica (SA.24-

Z-C-IV).

   
Fonte: A autora

O  nome  de  município  tem  origem  Tupi  e  quer  dizer  lagoa  onde  as

maracanãs bebem, o nome foi dado ao município em função da grande quantidade
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destas  aves  que  sobrevoavam  suas  lagoas. O  Município  de  Maracanaú  foi

emancipado em 04 de julho de 1983.

O Município de Maracanaú contribui para a bacia hidrográfica Metropolitana,

precisamente a bacia hidrográfica do Rio Maranguapinho, localizada a sudoeste na

Região  Metropolitana  de  Fortaleza  (RMF),  drenando  parte  dos  municípios  de

Maranguape, Maracanaú, Fortaleza e limites do município de Caucaia, desaguando

em seguida no rio  Ceará  a  5 km do Oceano Atlântico.  Tem como característica

importante está  localizada em zona predominantemente urbana,  com significante

densidade demográfica, onde se verifica uma grande ocupação das margens do rio

principal (Rio Maranguapinho). Está inserida entre as coordenadas 3º 42' e 3º 58 de

latitude Sul e 38º 35' e 38º 44' de longitude Oeste. De acordo com Almeida (2010), a

área  de  drenagem  é  de  aproximadamente  217,15  km2,  com  comprimento  de

talvegue de 35,7 km que se desenvolve no sentido sudoeste-norte e com perímetro

da bacia de 107,51 km.

De  acordo  com  Ceará  (2010),  grande  parte  dos  problemas  ambientais,

verificados  no  território  das  Bacias  Metropolitanas  do  Estado  do  Ceará,  que

corresponde a uma área de 15.085 km² (10% do Estado), possui estreita relação

com os adensamentos urbanos, desprovidos de planejamento territorial, acarretando

uma  série  de  outros  problemas  ambientais  com  consequências  adversas.  Para

Almeida (2010), esse crescimento provocou uma ocupação desordenada, sobretudo,

pela elevada concentração demográfica, trazendo inúmeros problemas relacionados

ao uso e ocupação do solo, refletindo um quadro de degradação ambiental dos seus

recursos naturais, comparável ao que ocorre em outros grandes centros urbanos do

país.

População residente 2000/2010

Tipo População residente

2000 2010

Urbana 179.170 207.623
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Rural 560 1.434

Total 179.732 209.057

Fonte: IPECE, 2015

2.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE MARACANAÚ

Com base  em dados  mais  recentes  coletados  no  site  do  Ministério  das

cidades temos para o ano de 2015 os seguintes dados da cobertura da rede de

coleta e tratamento dos esgotos, volume de esgoto bruto e tratado.

Cobertura de esgoto no município de Maracanaú em 2015

Município População
total

Qd de 
ligações 
ativas

Ext. da 
rede de 
esgotos 
(km)

Vol. de 
esgotos 
coletado 
(1.000 
m³/ano)

 Vol. de 
esgotos 
tratado 
(1.000 
m³/ano)

Vol. de 
esgotos 
faturado 
(1.000 
m³/ano)

Maracanaú 65.227 31.330 228,43 5.270,93 5.270,93 6.232,14

Fonte: Ministério das Cidades, 2015.

Maracanaú é dividida em termos de esgotamento em Conjuntos Jereissati I

e II, o Conjunto Timbó e Maracanaú velha. Em Maracanaú temos o tipo de coleta

convencional,  a rede coletora passa no eixo das ruas coletando dos imóveis por

meio de suas caixas de dispersão, a exceção dos Conjuntos Bela Vista, Santa Marta

e São Francisco que tem o sistema de coleta condominial de fundo de lote onde os

efluentes são coletados na de forma transversal dos lotes, onde cada morador é

responsável  pela  caixa  e  parte  da  rede  que  lhe  couber,  mas  como  a  empresa

concessionária responsável pela coleta e tratamento dos efluentes realiza trabalhos



9

de  manutenção  preventiva  como  parte  de  suas  ações  de  responsabilidade

socioambientais.

Já  relacionada  ao  tratamento  nos  Conjuntos  Jereissati  I  e  II,  Novo

Maracanaú, Acaracuzinho, Novo Oriente e bairros vizinhos, são conduzidos através

de coletores troncos, de diversos diâmetros partindo de 300mm até 1000mm, são

direcionados  a  estações  elevatórias  depois  para  os  SDI  (Sistema  do  Distrito

Industrial),  sistema composto  de cinco lagoas de estabilização sendo a  primeira

aeróbia anaeróbia e as demais de maturação.

No  Conjunto  Maracananzinho  temos  o  sistema  convencional,  cujo

tratamento é uma estação de decanto digestor associado a filtros anaeróbios, onde

o  efluente  sofre  decomposição  da  matéria  orgânica,  depois  passa  por  um  leito

filtrante, depois para o tanque de contato onde é clorado antes de ser lançado no

corpo receptor.

No bairro de Pajuçara tem o sistema de rede coletoras convencionais, seus

efluentes  são  lançados  numa  estação  convencional  tipo  reator  anaeróbio,  e  o

efluente depois de tratado é lançado no corpo receptor.

3 METODOLOGIA

Para  elaborar  a  pesquisa  de  percepção  foi  aplicado  o  método  de

questionário simples. Foram realizadas no total de 14 entrevistas com colaboradores

da empresa de saneamento que presta serviços de desobstrução de esgoto para a

cidade de Maracanaú, entre os dias 12 a 14 de março de 2018, onde foi aplicado um

questionário com perguntas relativas ao tempo que se trabalha na área e média de

serviços que são executados por dia, bem como qual a percepção que o colaborador

tem da causa dos problemas de obstruções da rede coletora de esgoto da cidade. O

questionário  foi  composto  de  cinco  perguntas,  destas  três  objetivas  e  duas

subjetivas.
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Quanto  aos  métodos  de  pesquisa  e  procedimento,  a  pesquisa  é

experimental,  pois,  baseia-se em determinar um objeto de estudo, e escolher as

variáveis capazes de influenciar no objetivo.

Segundo Fonseca (2002, p. 38):

A pesquisa experimental seleciona grupos de assuntos coincidentes,
submete-os  a  tratamentos  diferentes,  verificando  as  variáveis
estranhas e checando se as diferenças observadas nas respostas
são  estatisticamente  significantes.  [...]  Os  efeitos  observados  são
relacionados com as variações nos estímulos, pois o propósito da
pesquisa experimental é apreender as relações de causa e efeito ao
eliminar  explicações  conflitantes  das  descobertas  realizadas.
FONSECA (2002).

Quanto à  coleta de  dados,  deu-se de forma direta,  conforme LAKATO e

MARCONI (2006, p.86) a coleta de dados direta é a identificação dos fenômenos no

momento  em  que  ocorrem  os  fatos,  por  meio  de  entrevista  feita  com  os

colaboradores da empresa de saneamento, feitas questionário misto.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os  entrevistados  desta  pesquisa  tem  em  sua  rotina  de  trabalho  a

manutenção da rede coletora de esgoto do município de Maracanaú, no seu dia a

dia eles se deparam com diversas situações que provocam a obstrução da rede

coletora de esgoto e com isso o seu extravasamento, tendo como consequência o

impacto a saúde dos usuários e também os recursos hídricos visto que esse material

percola o solo e atinge o lençol freático ou mesmo percorre a sarjeta e cai na rede

de drenagem que desemboca no recurso hídrico.

Os colaboradores entrevistados na sua maioria têm mais de 10 (dez) anos

de  atividade  laboral  na  empresa  de  saneamento  e  por  consequência  tem  o

conhecimento da vivencia de campo na área.



11

15.38%

23.08%

61.54%

Quanto tempo trabalha na empresa e saneamento?

1 a 5 anos 6 a 10 anos mais de 10 anos

Fonte: A autora

Em sua  rotina  diária  observa-se  que  são  realizadas  em média  10  (dez)

desobstruções da rede coletora, e essas desobstruções de duração média de vinte

minutos de execução, que podem ser desde uma caixa obstruída que leva de 05 a

10 minutos para a execução ou uma rede maior que pode levar 30 a 40mim fazendo

uso não somente de varetas mais também auxilio de equipamentos como jato e

vácuo e o jatinho.

30.77%

69.23%

Qual a média de desobstruções executadas por dia?

1 a 5 desobstruções 6 a 10 desobstruções mais de 10  desobstruções

 

Fonte: A autora
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Durante  a  suas  atividades  laborais  na  empresa  de  saneamento,  os

colaboradores relatam que grande parte dos problemas de desobstruções da rede

de  esgoto  é  relacionado  ao  mau uso  da  mesma,  os  usuários  lancham na  rede

materiais que não deveriam, tornando a rede assim incapaz de exercer a função a

que se presta que é coletar os esgoto doméstico, principalmente. São encontrados

diversos objetos que a rede coletora não está preparada para receber como cabelos,

gordura,  areia  e  em períodos de chuva,  como alguns usuários  tem o habito  de

colocar as águas de chuva para sua caixa de inspeção que por sequência para a

rede coletora que não capacidade de receber.

14.29%

32.14%

21.43%

21.43%

10.71%

O que ocasiona mais obstrução na rede coletora?

água de chuva gordura areia cabelos outros objetos

Fonte: A autora

Além  desses  os  entrevistados  relatam  ter  encontrados  vários  outros

descartes inusitados na rede coletora:

“camisinhas e peças intimas.”

“garrafa pet [...]”

“encontrei uma garrafa de vinho [...]”
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“calça jeans [...]”

“um jarro enrolado em uma rede”

“um capô de carro”

“toalhas [...]”

“tijolos, toalha, restos de animais, lona plástica”.

Observa-se que os usuários do sistema de saneamento no que concerne a

rede coletora de esgoto não faz uso adequado da mesma, lançando na rede objetos

totalmente  estranhos  ao  tratamento  de  esgoto.  Tais  objetos  muitas  vezes  têm

obstruem a rede trazendo grandes transtornos.

É unanime a opinião dos colaboradores com relação a que ações devem ser

adotadas para que a obstrução da rede coletora não seja tão recorrente, a educação

dos  usuários  para  o  correto  uso  da  rede  coletora  de  esgoto,  e  para  isso  uma

abordagem mais efetiva da empresa de saneamento para isso.

“educação das pessoas”

“usuários com mais consciências”

“conscientização da população”

“ter  mais  esclarecimentos  ao  usuário,  como  propagandas  em  redes  de

televisão, rádio e jornais, para que as pessoas tenham mais consciências do que

deve ou não colocar na rede coletora”.

5 CONCLUSÃO

 

Conclui-se então que colaboradores da empresa de saneamento que presta

serviços de desobstrução de esgoto para a cidade de Maracanaú na sua maioria
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têm mais de 10 (dez) anos de atividade laboral na empresa de saneamento e são

grandes  conhecedores  dos  problemas  enfrentados  no  sistema  de  esgotamento

sanitário da cidade visto que desempenham em suas atividades diárias em média 10

(dez) desobstruções de rede coletora de esgoto.

Os  colaboradores  relatam  que  na  sua  maioria  as  obstruções  são

ocasionadas por mau uso da rede coletora, os usuários têm como descarte final

vários itens que a rede coletora não está preparada para absorver.

Existe uma necessidade urgente de uma campanha de educação para o uso

correto da rede coletora por parte dos usuários, para que estes adquiram hábitos

mais adequados de usos da rede, sugere-se que essa companha seja feita pela

empresa de saneamento e que seja veiculada em meio de comunicação de massa e

assim possa atingir um número maior de usuários.  
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