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Resumo: A evolução histórica do saneamento brasileiro foi ditada por aspectos 

políticos e sociais, culminando na Política Nacional de Saneamento Básico 

que tem, dentre suas diretrizes, a inclusão da garantia de meios adequados 

para o atendimento da população rural.  Sendo assim, o objetivo geral 

deste estudo é avaliar a componente de saneamento básico nas 

residências subsidiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida Rural 

(PMCMVR) tendo como locus o município de Pontalina, em Goiás. Os 

parâmetros considerados foram viabilidade econômica (financiamento 

disponibilizado); existência de assessoria técnica; tecnologias ofertadas; e 

atendimento de forma integrada aos quatro eixos do saneamento básico. 

Foram analisadas experiências exitosas de implantação de tecnologias 

para as quatro áreas do saneamento (água, esgotamento sanitário, 

resíduos sólidos e drenagem pluvial) que foram usadas na zona rural.  Além 

disso foram identificados os municípios goianos que fazem parte do 

PMCMVR e quantificadas as residências construídas em cada um deles. 

Os procedimentos utilizados foram pesquisa documental e bibliográfica 

usando artigos científicos, livros, cartilhas de instituições públicas e sites 

oficiais e visita de campo em casas que foram construídas pelo PMCMVR 

no município de Pontalina, Goiás. Como resultado, observou-se que o 

programa não atende de forma integrada aos quatro eixos do saneamento 

básico, sendo o esgotamento sanitário o mais bem atendido, e que, apesar 

do grande desenvolvimento de políticas públicas para solucionar a 

problemática, ainda há uma defasagem muito grande de acesso às 

tecnologias voltadas ao setor no país.  

Palavras-chave: Habitação. Saneamento. Investimento Social. Rural. Goiás. 

 

 

 

 

 



 Avaliação da Componente Saneamento Básico no PMCMVR em Pontalina, Goiás                                             1 

 
 

SILVA, L. R.; SOUSA, Y. M.; DIAS, Y. L. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Política Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007) 

define, no Artigo 2° inciso I-A o saneamento básico como o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de quatro aspectos: abastecimento de água 

potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O Artigo 48 inciso VII da mesma lei 

ainda estabelece como diretriz a garantia de meios adequados para o atendimento da 

população rural, inclusive por meio da utilização de soluções compatíveis com as suas 

características econômicas e sociais peculiares. 

Por meio de políticas, como a citada acima, o governo busca resolver a 

problemática do acesso ao saneamento básico no Brasil. Apesar do grande 

desenvolvimento de políticas relacionadas ao saneamento, o país ainda possui um 

déficit elevado de acesso aos serviços, principalmente em áreas rurais. 

Considerando zonas urbanas e rurais no Brasil, 83,3% dos brasileiros têm acesso 

à abastecimento de água tratada, enquanto 51,9% dos brasileiros têm coleta de 

esgoto e apenas 44,9% dos esgotos são tratados (SNIS, 2016).  

Sobre os resíduos, em 2017 havia cobertura de coleta de resíduos sólidos 

urbanos no Brasil de 91,2%, sendo que apenas 59,1% destes eram dispostos em 

aterros sanitários (ABRELPE, 2018). Como citado, o termo utilizado no Panorama dos 

Resíduos Sólidos no Brasil levantado pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) é “resíduos sólidos urbanos”, ou 

seja, não inclui diretamente a zona rural na pesquisa. 

Dados sobre drenagem pluvial são de difícil obtenção, sendo o eixo do 

saneamento que apresenta maior déficit de informações. Segundo a Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB) realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 2008, independentemente do tamanho da extensão 
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da rede e de sua eficiência, 78,6% dos municípios brasileiros tinham serviços de 

drenagem urbana. 

Em 2015, o Brasil possuía cerca de 31 milhões de habitantes morando em áreas 

rurais e comunidades isoladas do país, sendo que, 65,5% dessa população tinha 

acesso a água para abastecimento. Destes, 34,5% estavam ligados à rede geral e 

65,56% possuíam outras formas de acesso, segundo dados da Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domicílio (PNAD), do ano de 2015, do IBGE segundo Rodrigues (2018). 

Em relação ao esgotamento sanitário, 5,45% estavam ligadas à rede, 33,25% 

possuíam fossa séptica, 43,73% possuíam fossa rudimentar, e 7,34% e 10,2% 

estavam ligados a outro sistema ou não possuíam nenhum sistema de esgotamento 

sanitário (IBGE, 2015 apud RODRIGUES, 2018).  

Em Goiás, o saneamento básico foi impulsionado pela construção de Brasília na 

década de 1950 quando o governo do estado assumiu a responsabilidade sobre os 

serviços de água e esgoto (SACHO; HORA, 2017). Segundo dados históricos da 

Companhia de Saneamento do estado de Goiás (Saneago), somente a partir do 

governo de Jerônimo Coimbra Bueno, em 1949, que o estado assume a 

responsabilidade direta pela execução dos serviços de saneamento, através da 

Secretaria de Viação e Obras Públicas (SVOP). Posteriormente surge o Departamento 

Estadual de Saneamento (DES) no governo Mauro Borges, que em 1967 foi 

substituído pela Saneamento de Goiás, empresa de economia mista atuante no 

estado até os dias atuais (Saneago, 2019). 

Com essas ações, a qualidade dos serviços de saneamento vem se 

aperfeiçoando, ao longo das décadas, mas a situação ainda não é ideal, pois ainda 

apresenta assimetrias no atendimento de áreas urbanas e rurais. Por meio de dados 

do PNAD (2015) apurou-se que o Brasil apresenta um déficit de esgotamento sanitário 

de 12,37% nas regiões urbanas e 61,29% nas regiões rurais. A pesquisa também 

aponta que 6,48% dos domicílios urbanas e de 68,76% dos domicílios rurais não 

possuem canalização interna e rede geral de abastecimento de água e que 7,17% nas 

regiões urbanas e 64,71% nas regiões rurais do Brasil não possuem manejo 

adequado de resíduos sólidos.  
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O Estado de Goiás apresenta um déficit em esgotamento de 65,28% nas regiões 

rurais e 19,16% nas regiões urbanas. Com relação ao abastecimento de água o déficit 

é de 9,72% e de 85% nas regiões urbanas e rurais, respectivamente. No que tange 

ao manejo adequado de resíduos o déficit é de 2,63% nas regiões urbanas e de 

69,22% nas regiões rurais.  

A urgência do saneamento de qualidade é comprovada em estudo de Costa e 

Guilhoto (2014) no qual concluíram que com a melhoria do sistema sanitário na zona 

rural do país poderiam ser evitadas 2.592 mortes, haveria uma redução de 129 mil 

toneladas de resíduos lançados em rios e 172,4 mil toneladas de nutrientes 

(nitrogênio, potássio e fósforo) que podem causar eutrofização em corpos de água.  

Visto a precariedade do saneamento nas áreas rurais, é notória a necessidade de 

formular estratégias que permitam avaliar e sugerir melhorias para o setor. Uma 

estratégia que pode ser empregada é a melhoria de unidades domiciliares por meio 

de programas habitacionais como o Programa Minha Casa Minha Vida Rural 

(PMCMVR), que conta com soluções para saneamento e assessoria técnica. A partir 

do PMCMVR pode-se analisar como a componente saneamento tem sido tratada em 

áreas rurais atendidas por esse programa.  

1.2. JUSTIFICATIVA    

Desde 2007 a Política Nacional de Saneamento Básico indicou, no Artigo 48, inciso 

VII, como diretriz a garantia de meios adequados para o atendimento da população 

rural, entretanto a realidade na zona rural em todo o país mostra condições precárias 

de saneamento básico. Como Desdobramento, o Plano Nacional de Saneamento 

Básico (Plansab) indicou a necessidade de um programa de Saneamento Rural 

(BRASIL, 2014). Desde então, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em parceria 

com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) atuou em conjunto para a 

elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), cuja consulta 

pública deu-se em 2018. 

 O PNSR estabelece como metas para 2038: 92% da população rural tenha 

acesso a água em qualidade e quantidade adequada, 69% dos domicílios rurais 
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tenham soluções de esgotamento sanitário, 85% tenham coleta direta ou indireta de 

resíduos e 50% tenham soluções para escoamento superficial.  

A fim de alcançar as metas propostas no PNSR, que segue o princípio de 

universalização de acesso elencado na Política Federal de Saneamento Básico, é 

necessário um estudo e implementação de tecnologias na área de saneamento rural. 

Uma perspectiva de trabalho a ser utilizada é a avaliação e melhoria das condições 

oferecidas ao saneamento rural em programas habitacionais, tal qual o Programa 

Minha Casa Minha Vida destinado a populações do campo. 

O Programa Minha Casa Minha Vida Rural foi escolhido por ser um programa 

habitacional popular e consolidado, com grande área de atuação no estado de Goiás. 

De todas os municípios onde foram construídas ou reformadas residências pelo 

Programa, Pontalina foi escolhida por ser próxima a Goiânia e por possuir um fácil 

acesso as informações. 

Considerando a magnitude do Programa, sua abrangência nacional e a interface 

com o saneamento básico, esta pesquisa dota questão norteadora: “Como a 

componente de saneamento está inserida como solução tecnológica em experiências 

do Programa Minha Casa Minha Vida Rural no município de Pontalina, em Goiás”? 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a componente de saneamento básico nas 

residências subsidiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida Rural no Estado de 

Goiás, considerando os seguintes elementos: financiamento disponibilizado; 

existência de assessoria técnica; tecnologias ofertadas; e atendimento de forma 

integrada aos quatro eixos do saneamento básico.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dado o objetivo geral, detalha-se os seguintes objetivos específicos:  

● compreender o contexto do saneamento rural na história do saneamento 

básico no Brasil;  
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● inventariar experiências de soluções de saneamento básico no âmbito 

de programas de habitação rural; 

● identificar quais municípios goianos receberam o Programa Minha Casa 

Minha Vida Rural e quais entidades organizadoras foram responsáveis pela 

implementação;  

● avaliar o que foi executado em termos de proposição e melhoria do 

saneamento básico do PMCMVR em Pontalina e qual foi a entidade 

organizadora. 

2. SANEAMENTO EM DEBATE 

2.1. HISTÓRICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E AÇÕES NO 

MEIO RURAL 

O saneamento, principalmente quando relacionado ao acesso a serviços e como a 

sua implantação traz benefícios à saúde do ser humano e ao meio ambiente, vem 

sendo objeto de grande debate (MACHADO, 2013). Heller (2006) divide em cinco 

períodos distintos a trajetória do modelo de saneamento no país. 

O primeiro período vai do Século XVI até meados do Século XIX. Em um primeiro 

momento observa-se a inexistência de políticas que visassem a melhoria de vida do 

brasileiro até meados do século XIX, quando a maioria das ações sanitárias tinha 

caráter individual sendo raras as intervenções no campo coletivo. A demanda por 

ações coletivas só foram surgir com o crescimento da população, devido a descoberta 

do ouro. Porém, estas ações privilegiavam, apenas, os centros econômicos. Com a 

vinda da família real para o Brasil, no início do século XIX, houve maior demanda para 

melhoria da higiene nos portos. Nessa época foi criada as primeiras instituições de 

saúde pública e higiene, contudo suas ações ficaram restritas a capital. 

O segundo período, de 1850 a 1910, é caracterizado pela implantação de ações 

sanitárias coletivas que foram motivadas pela percepção da interdependência social 

e sanitária. O sistema econômico era constantemente abalado devido à instabilidade 

no sistema de produção provocado por epidemias. Houve, também, uma preocupação 
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com a imagem do Brasil nos países Europeus. A entrada do país na economia 

capitalista mundial foi primordial para a criação de políticas sanitárias que objetivavam 

a melhoria das condições de infraestruturas para as atividades econômicas. No final 

do Século XIX o estado passou a assumir os serviços de abastecimento de água e o 

esgotamento sanitário. Posteriormente, por meio de concessão, esses serviços foram 

transferidos para a iniciativa privada, principalmente empresas de capital inglês. Estas 

empresas, por sua vez, concentraram suas ações nas regiões centrais da cidade, 

onde habitavam a elite nacional que eram capazes de restituir o investimento.  

Os anos de 1910 a 1950 foi reconhecido como o terceiro período da trajetória do 

saneamento no Brasil.  Os escravos, libertados no final do século XIX, foram 

abandonados pelo estado e todo trabalho realizado por eles foram substituídos por 

mão de obra de imigrantes. Com isso, houve um aumento da população de baixa 

renda, provocando uma ocupação urbana desordenada. Essa massa menos 

favorecida era, constantemente, excluída dos benefícios da modernização do país, 

desencadeando uma série de protestos que incluía manifestações contra as 

companhias privadas que prestavam vários tipos de serviços. Isso contribuiu para que 

as companhias privadas de água e esgoto tivessem curta duração. O estado passou, 

então, a assumir a organização dos serviços, criando órgãos de gestão em nível 

municipal, estadual e federal. Além disso, no final do Século XX, houve o 

desenvolvimento de um movimento denominado Liga Pró-Saneamento Brasil, que 

surgiu devido a percepção da precariedade da saúde no meio rural. Fundamentado 

no potencial agrícola do país, buscavam a melhoria da saúde do trabalhador rural 

como aspecto essencial para o desenvolvimento econômico. Há, então, um maior 

interesse e envolvimento do Estado que percebe a ineficiência de ações isoladas para 

a solução do problema. O período de 1910-1930 ficou conhecido como a “Era do 

Saneamento”, época em que houve um grande avanço das questões sanitárias no 

país.  

O quarto período compreende os anos de 1950 a 1969 e foi marcado por uma 

série de discussão e debate acerca da fundação do setor de saneamento. Discutia-se 

diferentes modelos de gestão, bem como soluções para o financiamento. Nesse 

período, como o apoio dos Estados Unidos, foi criado o primeiro curso de pós-

graduação em Engenharia Sanitária e, em 1953, foi criado o Ministério da 
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Saúde.  Entre 1950 e 1960, em um contexto de progressiva industrialização e 

urbanização, houve uma busca pela autonomia do setor e importantes decisões para 

a melhoria do sistema são tomadas. Assumiu-se o conceito de auto sustentação 

tarifária, que contribuiu para a arrecadação de recursos financeiros.  

O quinto e último período teve início no final da década de 1970, época em que o 

país se encontrava sob a administração de um governo autoritário que limitava a 

liberdade de expressão e que, no setor econômico, passava por um crescimento 

acelerado devido à grande inserção de capital estrangeiro. Durante a ditadura militar 

houve investimentos no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Todas essas ações eram realizadas na busca de promover a aceitação do regime 

vigente pela população. O início desse período foi marcado pela criação do Plano 

Nacional de Saneamento (PLANASA) que era financiado por meio de recursos 

oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No Quadro 1 estão 

descritos o contexto histórico e as características de cada período (HELLER, 2006). 
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Quadro 1 - Evolução do Saneamento Básico No Brasil.  

Período Situação Política/ Econômica Características 

1° XVI-XIX Descoberta da exploração do 
ouro no país; Vinda da 

família real para o Brasil. 

A maioria das ações eram de caráter 
individual. Com o crescimento 

econômico e a descoberta do ouro, 
surge demanda por ações coletivas. 

2° 1850-
190 

Instabilidade no sistema de 
produção provocados por 

epidemias. Entrada do país 
no sistema capitalista 

mundial 

Implantação de ações sanitárias 
coletivas, o Estado assume os serviços 
sanitários e os transfere para a iniciativa 
privada. Ações concentradas na central 

da Cidade, onde habitava a elite. 

3° 1910-
1950 

Vinda de imigrantes que 
substituíram a mão de obra 

dos escravos 
desencadeando no aumento 

da população de baixa 
renda. 

Fim das companhias privadas, o Estado 
passa a assumir a organização dos 

serviços criando órgãos no nível 
municipal, federal e estadual. Há 
também uma preocupação com o 

saneamento no meio rural, devido ao 
crescente potencial agrícola do país. 

4° 1950-
1969 

Crescente urbanização e 
industrialização. Criação do 

primeiro curso de pós-
graduação em engenharia 

sanitária. 

Há maior discussão em torno de ações 
para a melhoria do saneamento, avalia-
se modelos de gestão e solução para o 

financiamento dos projetos de 
saneamento. O setor de saneamento 
começa a desvincular-se do setor de 

saúde. 

5° 1970 Governo autoritário, restrição 
da liberdade individual e de 

imprensa. Crescimento 
econômico acelerado devido 

a aplicação de capital 
estrangeiro. 

Há um investimento no sistema de 
esgotamento sanitário e de água, com o 

intuito de gerar novos empregos e 
impulsionar o sistema econômico. 
Criado o PLANASA, com recursos 

oriundos do FGTS. 

Fonte: Heller (2006). Adaptado pelos autores. 

Segundo Sales (2009) o saneamento solidificou-se como setor no fim da década 

de 1960, quando houve forte investimento nesta área bem como a criação de 

Companhias Estaduais de Água e Esgoto (CEAEs) que, apesar de serem 

propriedades do Estados, deveriam seguir a regulamentação federal.  

 O decaimento do Planasa decorreu da extinção do Banco Nacional de Habitação 

(BNH), em 1986, o que acarretou numa crise no setor de saneamento.  As ações de 

planejamento foram transferidas do BNH para a Caixa Econômica Federal e os 

recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) passaram 
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a ser concorridos por outros setores, o que provocou o entrave no avanço do 

saneamento no país (SALES, 2009).  As iniciativas governamentais a partir de então 

revelaram-se pontuais e desarticuladas, enquanto a Política Nacional de Saneamento 

permaneceu sem regulamentação por toda a década de 1990 (TUROLLA & OHIRA, 

2007). 

A Constituição de 1988 incorporou importantes aspectos nas questões legais que 

envolvem o investimento no setor de saneamento. A Constituição determinou 

competência comum na área de saneamento para União, Estados e Municípios. Isso 

permitiu o comprometimento de todos os entes federados com o setor, mas não 

especificou as respectivas atribuições cabíveis a cada um deles dentro dessa 

atividade. Essa lacuna tornou-se um impasse para a definição de um novo arcabouço 

jurídico-institucional para o setor após o fim do Planasa (SOUSA, 2011). 

A aprovação do marco legal do saneamento abriu novas perspectivas para a 

retomada de investimentos no setor no âmbito governamental. A aprovação da Lei n° 

11.445, de 5 de janeiro de 2007, a Política Federal de Saneamento Básico, que 

estabelece diretrizes para o saneamento básico no país, objetivou orientar as ações 

do governo federal por meio da definição de um conjunto amplo de diretrizes, objetivos 

e metas, a fim de atingir a universalização do setor. O capítulo IX desta lei institui o 

Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) como instrumento de 

implementação da Lei (BRASIL, 2007). 

A Política Federal de Saneamento Básico, na Lei supracitada em seu Artigo 48, 

inciso VII, tem como uma de suas diretrizes a garantia de meios adequados para o 

atendimento da população rural, mediante a utilização de soluções compatíveis com 

suas características econômicas e sociais. O Plansab, aprovado em 2013 (MC, 2013) 

indicou a elaboração de três programas como estratégia para a universalização dos 

serviços: Saneamento Básico Integrado, Saneamento Rural e Saneamento 

Estruturante (Funasa, 2018). 

O Programa Nacional de Saneamento Rural visa, conforme os princípios e 

diretrizes do Plansab, o desenvolvimento de ações de saneamento básico em áreas 
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rurais objetivando à abrangência de acesso a serviço de qualidade dos quatro eixos 

do saneamento.  

Contudo, apesar de todo histórico e desenvolvimento de planos e melhorias com 

relação ao saneamento no Brasil, o meio rural sempre apresentou déficit maior ao 

comparado às áreas urbanas, seja em termo de atendimento seja na execução de 

ações específicas.  De uma forma geral, as áreas rurais estão inseridas em uma longa 

trajetória de invisibilidade nas políticas públicas de habitação e saneamento. A dívida 

social histórica que o Estado tem com relação ao saneamento rural e as populações 

que residem no campo, bem como a falta de planejamento e ações para melhoria do 

saneamento, resulta em um impacto negativo que incide diretamente sobre a saúde 

do morador dessa região (DIAS, 2017). 

As estratégias propostas pelo PNSR para solucionar a problemática do 

saneamento no meio rural apoiam-se em três eixos integrados e essenciais para 

atendimento das demandas da população rural: (1) Gestão, (2) Educação e 

participação Social e (3) Tecnologias. Com base nisso uma série de diretrizes e 

estratégias foram criadas.  

No tocante a tecnologia, qualquer solução implantada para saneamento no meio 

rural deve levar em consideração algumas condicionantes que se relacionam com   

aspectos ambientais, demográficos, culturais e econômicos. Ao se analisar e buscar 

soluções para o saneamento básico no meio rural não se deve reduzir as 

peculiaridades do lugar, generalizando as análises e soluções. Para cada área rural e 

grupo social a ser atendido (comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, entre 

outros) deve-se levar em consideração aspectos sociais e culturais aos quais estão 

inseridas (SACHO, 2018). 

As tecnologias de saneamento apropriadas para áreas rurais têm sido discutidas 

recentemente, a exemplo de estudos e práticas no campo da agricultura ecológica, 

agroecologia e permacultura (QUIANTE, 2008). A relação direta com a produção 

agropecuária e a busca por otimizar as soluções individuais de saneamento tem 

propiciado a emergência de propostas que consideram a interface e integração com 

as atividades produtivas principalmente para as respostas de disposição final de 

resíduos sólidos e líquidos. 
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2.2. SOLUÇÕES DE SANEAMENTO APLICADAS À ÁREA RURAL NO 

BRASIL 

Uma forma de ter o suporte necessário para sugerir tecnologias que aprimorem um 

determinado serviço é avaliar aquelas que já foram implantadas e verificar quais 

resultados foram obtidos.  

Diferentes instituições têm atuado no estímulo ao desenvolvimento e propagação 

de tecnologias de saneamento para o meio rural, dentre estas, destacam-se a 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa). No “Manual de Solução Alternativa Coletiva Simplificada de 

Tratamento de Água” da Funasa (2017) é possível encontrar diferentes propostas, 

como a solução tecnológica do tipo Salta-Z, que possibilita o tratamento de água para 

consumo humano. Soluções individuais também são estimuladas em estratégias 

coletivas apoiadas por organizações não governamentais, como a construção de 

cisternas para armazenamento de água da chuva, a exemplo das ações 

desenvolvidas pela Articulação do Semiárido no Nordeste Brasileiro (FONSECA, 

2012). 

A seguir buscou-se elencar algumas tecnologias nas quatro componentes de 

saneamento que obtiveram algum êxito em seu objetivo e podem ser aplicadas às 

áreas rurais. 

a) Abastecimento de água 

A Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água, conhecida 

como Salta-Z, é um projeto da Funasa em parceria com a Superintendência Estadual 

do Pará (Suest/PA) que a partir de um processo simplificado clarifica, filtra e desinfeta 

água para o consumo humano de populações que não contam com abastecimento 

público. A Figura 1 mostra a composição do Salta-Z.  
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Figura 1 - Esquema do Salta-Z 

 

Fonte: Funasa (2017). 

A Salta-Z vem sendo implantado em vários municípios de diversos estados das 

cinco regiões brasileiras, gerando bons resultados e melhorando a saúde de 

moradores de comunidades afastadas de núcleos urbanos.  

Exemplo específico de aplicação do sistema citado acima ocorreu na comunidade 

Maracapuru Cariá no município de Abaetetuba/Pará, onde as análises bacteriológicas 

da água dos rios do município apresentaram coliformes totais e Escherichia Coli, 

sendo a possível causa de doença na região. Uma agente comunitária de saúde 

afirma que foi uma grande satisfação a realização do projeto, conforme mostra o 

Boletim Informativo da Fundação Nacional de Saúde (Funasa, 2017). 

Outra tecnologia a ser citada é a cisterna. Ela é uma das tecnologias de 

abastecimento de água mais utilizadas na zona rural. De acordo com as 

particularidades da região e dos moradores, há alguns tipos de cisternas consideradas 

mais adequadas.  

A cisterna de placas, exemplificada na Figura 2, é uma tecnologia para captação 

de água de chuva e armazenamento. Ela consiste em um reservatório cilíndrico, 

coberto e semienterrado, que permite a captação e o armazenamento de águas das 
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chuvas, aproveitadas a partir do escoamento nos telhados das casas, por meio de 

calhas de zinco ou PVC. Somado a esta tecnologia, recomenda-se a entrega de filtros 

de barro (Ministério do Desenvolvimento Social, 2017). 

Figura 2 - Processo de Construção de Cisterna de Placas 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social (2017). 

Outro modelo é a cisterna ferrocimento, Figura 3, que pode ser aplicada para a 

captação e armazenamento da água da chuva, tanques para aquicultura, laguinhos e 

até piscinas. De acordo com o Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado (IPEC), 

as vantagens deste tipo de cisterna é o baixo custo, a não necessidade de 

manutenção, aplicação muito simples e é viável para regiões com épocas de seca. A 

água da chuva é captada através de calhas conectadas a telhados de edificações e a 

canos de PVC, conectados às caixas d’água (IPEC, 2014). 
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Figura 3 - Cisterna Ferrocimento 

 

Fonte: IPEC (2014). 

Outro modelo de cisterna, criada pela Embrapa, é a cisterna de enxurrada, Figura 

4, na qual a água é conduzida até um sistema de coleta com dois decantadores. A 

cisterna deve ser entendida como um reservatório cilíndrico enterrado no solo e 

coberto para receber a água coletada das enxurradas por gravidade bem como para 

dar sustentabilidade à sua parede. Na escolha do local de construção, deve-se 

observar onde se formam os eixos das enxurradas e identificar seus cursos para 

avaliar se a área de coleta é suficiente para encher a cisterna. O ideal é que o terreno 

esteja provido de cobertura vegetal (Embrapa, 2017). 
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Figura 4 - Cisterna de enxurrada. 

 

Fonte: Embrapa (2017). 

Também é comum que a água de abastecimento não passe por nenhum tipo de 

tratamento para consumo humano. Para evitar problemas como o desenvolvimento 

de doenças de veiculação hídrica, pesquisadores da Embrapa desenvolveram um 

clorador para desinfecção da água. A Figura 5 mostra como é o clorador, que deve 

ser instalado entre a entrada de captação de água e o reservatório da residência 

(Embrapa, 2014). 

Figura 5 - Localização do Clorador Embrapa no sistema de água. 

 

Fonte: Embrapa (2014). Adaptado pelos autores. 

Ao discutir sobre água no contexto brasileiro, uma das maiores problemáticas é a 

sua escassez no semiárido. Pensando nisto o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
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criou o projeto Água Doce, em 2003, implantando sistemas de dessalinização. O 

sistema está demonstrado na Figura 6. O dessalinizador utiliza o processo de osmose 

inversa onde membranas semipermeáveis conseguem retirar da água salobra ou 

salina a quantidade de sais imprópria para consumo humano, produzindo dois 

efluentes, o permeado (água dessalinizada) e o concentrado (Ministério do Meio 

Ambiente, 2015). 

Figura 6 - Esquematização do Sistema de Dessalinização 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2015). 

Outra tecnologia utilizada no meio rural é a Bomba d’Água Popular (BAP), Figura 

7, criada pelo voluntário holandês Gert Jan Bom por volta de 1980. Esta tecnologia 

coletiva consiste em bombas de funcionamento manual, a qual tem como objetivo a 

democratização ao acesso à água. As BAPs têm um baixo custo de manutenção, são 

fáceis de serem manuseadas, disponibilizam grandes volumes de água com pouco 

esforço físico. Além disso, o acesso à água perto de casa evita que mulheres e 

crianças tenham que percorrer grandes distâncias em busca de água para o 

abastecimento da família (Articulação do Semiárido Brasileiro, 2013). 
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Figura 7 - Bomba d’Água popular. 

 

Fonte: Articulação do Semiárido Brasileiro (2013). 

b) Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário 

Novaes et al. (2006) desenvolveu uma solução alternativa chamada Fossa 

Séptica Biodigestora, no ano 2000, para tratamento de dejetos humanos, evitando a 

contaminação de águas subterrâneas, principalmente em zonas rurais. O sistema 

conta com caixas vedadas por onde o efluente atravessa, como ilustra a Figura 8, 

apresentando no final um ótimo adubo para plantas, já que é composto por nutrientes 

que auxiliam no crescimento de plantas (Embrapa, 2014). 

Figura 8 - Esquema da fossa séptica biodigestor. 

 

Fonte: Embrapa (2014). 

A fossa séptica biodigestora tem obtido sucesso desde que foi criada, tornando-

se uma das tecnologias referenciadas no Programa Nacional de Habitação Rural 



18                                                         Avaliação da Componente Saneamento Básico no PMCMVR em Pontalina, Goiás 

 
SILVA, L. R.; SOUSA, Y. M.; DIAS, Y. L. 

(PNHR) (Embrapa, 2017). A partir de levantamento da Embrapa verificou-se a 

instalação de 11.601 unidades da fossa séptica biodigestora em 286 municípios 

brasileiros, nas cinco regiões do País, beneficiando aproximadamente 57.500 

habitantes da zona rural, desde sua criação até 2017, sendo que os estados que mais 

utilizam este sistema são da região sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais.  

Foi constatado, também, que o efluente da fossa séptica biodigestora conduz a 

uma maior floração e frutificação das plantas exóticas e nativas nas quais o 

efluente/adubo é utilizado (Embrapa, 2017). 

Outra solução de esgotamento sanitário é a Bacia de Evapotranspiração (BET), 

também denominada de fossa verde ou fossa de bananeira, que chegou ao Brasil no 

início dos anos 2000 (FIGUEIREDO et al, 2018). Na BET acontece a digestão 

anaeróbia (sem oxigênio) do esgoto, por bactérias que se alojam nas camadas de 

entulho, brita e areia. Já as plantas utilizam da água que vem com a descarga e dos 

nutrientes (principalmente nitrogênio e fósforo) oriundos dos dejetos humanos. A 

Figura 9 mostra um corte de uma BET. 

Figura 9 - Esquema de Bacia de Evapotranspiração (BET) 

 

Fonte: Figueiredo et al (2018). 

c) Resíduos sólidos  

Os resíduos sólidos, geralmente, são causa de problemas no meio rural, pois 

quando não são coletados pelas prefeituras de cidades próximas, costumam ser 
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queimados ou apenas afastados (FONSECA, 2012). Entretanto, existe a técnica de 

compostagem que, em muitos casos, pode ser a solução para este problema, evitando 

a contaminação do solo e até mesmo de águas subterrâneas, porém é apenas para 

os resíduos sólidos orgânicos.  

A compostagem é um processo biológico em que os microrganismos transformam 

a matéria orgânica num material semelhante ao solo, a que se chama composto, e 

que pode ser utilizado como adubo (FERREIRA, BORBA, & WIZNIEWSKY, 2013). 

Em estudo com duração de dois anos (2007 a 2009) no município de Santa Rosa, 

Rio Grande do Sul, Ferreira et al. (2013) apontou que 75% dos agricultores da 

localidade, o que corresponde a 213 agricultores, utilizaram da técnica de 

compostagem e se mostraram satisfeitos com os resultados. Ao serem indagados do 

motivo de utilizarem a técnica houve algumas respostas como preocupação em 

consumir alimentos sem adição de agroquímicos, alto preço dos insumos quando 

comprados em pequena escala e responsabilidade de dar uma destinação final 

correta para resíduos orgânicos. 

Quando a zona rural está localizada próxima a núcleos urbanos é possível que a 

coleta do município atenda a população rural, inclusive com coleta seletiva. É o caso 

de Crateús, município cearense que, em 2013, recebeu o Prêmio Cidade Pró-Catador 

por sua eficiência na inclusão social e na coleta seletiva, que atinge 75% da zona 

urbana e 50% da zona rural. Para conseguir o referido prêmio pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) são julgados os seguintes critérios: inclusão 

social e econômica de catadores, sustentabilidade, caráter inovador, replicabilidade, 

impacto no público alvo, integração com outras políticas, participação da comunidade, 

existência de parcerias, abrangência, formalização das parcerias, escopo do projeto 

(Brasil, 2015). 

Em alguns casos, de acordo com a característica do resíduo, é possível utilizá-lo 

para geração de bioenergia e biofertilizante, mas isso requer infraestrutura mais 

complexa. Portanto as famílias costumam se organizar em comunidades para que 

haja viabilidade econômica.  
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Ainda de acordo com as características do resíduo, é possível reutilizá-lo ou 

reaproveitá-lo ali mesmo na residência, local de geração, principalmente no caso de 

sacos plásticos, caixas de papelão, materiais que são facilmente reutilizados.  

d) Drenagem pluvial 

Na zona rural é comum encontrar porções de solo compactadas pelo gado, o que 

influencia diretamente na capacidade de infiltração do mesmo. A fim de resolver este 

problema, a Embrapa criou o sistema chamado de barraginhas, que consiste em 

inserir vários miniaçudes nas áreas de pastagens, lavouras e beiras de estradas. 

Desta maneira evita-se a ocorrência de erosões, voçorocas e assoreamentos dos rios. 

Ao reter a água das chuvas, as barraginhas facilitam a infiltração da mesma no solo, 

recarregando o lençol freático (Embrapa, 2015). 

Conforme notícia divulgada pela Embrapa, em 2015, cerca de 150 mil barraginhas 

foram instaladas em 11 estados e no Distrito Federal. Agricultores afirmam que com 

a implantação desta tecnologia o nível de água das cisternas aumentou muito, as 

plantas produzem mais e as paisagens das propriedades se transformaram 

positivamente.  

Luciano Cordoval, engenheiro agrônomo pesquisador da Embrapa, afirma que a 

implantação de barraginhas e lagos abastecidos por cisternas pode ser replicada em 

toda propriedade de latossolo vermelho e amarelo, poroso e predominante no Brasil 

Central (Embrapa, 2015). 

Há, também, a tecnologia chamada ‘barragem base zero’, a qual tem o formato 

de arco que armazena uma quantidade de água que escoaria rapidamente se não 

houvesse a barragem. Ela é feita com pedras do próprio local, sem argamassa e 

organizadas de maneira inteligente, como mostra a Figura 10. O seu custo é baixo e 

o solo fica mais fértil já que a água demora a infiltrar, cumprindo assim o objetivo de 

recuperar o solo, evitar desertificação e minimizar o impacto das águas pluviais (Diário 

do Nordeste, 2013). 
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Figura 10 - Exemplo de barragem base zero. 

 

Fonte: Diário do Nordeste (2013). 

Uma outra forma de evitar erosões no solo é a prática de terraceamento, também 

conhecida como implantação de curvas de nível. Esta tecnologia consiste em criar 

barreiras com o próprio solo em terreno com declive, retendo a água pluvial como 

também os nutrientes da camada fértil que podem descer por gravidade causando 

erosão e assoreamento nos rios (Embrapa, 2016). 

2.3. EXPERIÊNCIA DE GESTÃO COOPERATIVA OU COMUNITÁRIA EM 

SANEAMENTO 

Desde a década de 1980 pôde-se ver a preocupação com as questões de 

saneamento, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o Decênio 

Internacional de Água Potável e Saneamento de 1981 até 1990. Na ocasião a 

comunidade internacional realizou ações para ampliar a cobertura dos sistemas de 

saneamento. Entretanto, em 2013 no mundo existiam cerca de 130 milhões de 
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moradores urbanos e 637 milhões de moradores rurais sem acesso à água potável 

(OMS, 2014). 

Já no Brasil, em 2014, 93,87% dos domicílios urbanos contavam com rede de 

abastecimento de água, enquanto na zona rural este número cai para 33,41% (IBGE, 

2014). No quesito esgotamento sanitário 73% dos domicílios urbanos contavam com 

rede coletora enquanto na zona rural a porcentagem de cobertura cai drasticamente 

para 7,8%. Verifica-se ainda que 49,9% dos domicílios na zona rural contam com 

fossa rudimentar, sendo este valor na zona urbana de 13%. Em relação aos resíduos 

sólidos, 92,2% dos domicílios contam com coleta direta na área urbana e 6,5% com 

coleta indireta enquanto na zona rural a coleta direta abrange 27% dos domicílios e 

8,2% indiretamente (IBGE, 2014). 

Tais dados indicam a importância de um olhar mais atento para as condições de 

saneamento nas áreas rurais, principalmente, onde é mais difícil aplicar tecnologias e 

requer metodologias diferenciadas daquelas utilizadas nos centros urbanos. Partindo 

disso, a ideia de gestão comunitária parece ser uma solução. Elas são comumente 

usadas nas áreas rurais dos países em desenvolvimento da África, da Ásia e da 

América Latina (PINEDA, 2013).  

No Brasil, desde a década de 1990, políticas públicas apontam para a importância 

de gestão criativa de grupos comunitários (HEBERLÊ; SOARES, 2013). Este tipo de 

gestão prioriza a ação de associações, cooperativas, sindicatos, organizações 

governamentais e não governamentais dentro de uma ideia de descentralização 

política (CALLOU; SANTOS, 2008). 

A gestão comunitária pode ser entendida como um alternativa de cooperação 

entre comunidade, governo e empresas de saneamento, que se desenvolve em um 

contexto no qual o governo não tem condições de prover todos os serviços básicos 

para a população e assim cada uma dessas três partes assumem funções para que 

esses serviços se tornem acessíveis para a comunidade (Unicef, 2017). 

Ainda segundo a Unicef (2017) a implementação da gestão comunitária apresenta 

vantagens como promover, a médio e longo prazos, a criação de capital social e 
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estruturas locais possibilitando a participação da comunidade na resolução dos seus 

próprios problemas, independente de atores externos. 

No estudo feito por Pineda (2013) foi realizado um comparativo de políticas 

públicas relacionadas à gestão comunitária de abastecimento de água para 

populações rurais no Brasil e na Nicarágua, obtendo que em ambos os países a 

evolução das políticas públicas relativas ao abastecimento de água para comunidades 

rurais foi muito influenciada pela falta de prioridade e pelo orçamento dos países. 

Mesmo com as dificuldades o estudo diz que ambos os países alcançaram uma 

maturidade política e profissional que permitiu propor ideias inovadoras na formulação 

de políticas contando com apoio dos governos. O apoio da sociedade civil é citado 

como grande fator contribuinte. A gestão comunitária se mostrou como um grande 

incentivo para o desenvolvimento da comunidade, inclusive no relacionamento entre 

os moradores, possibilitando a criação e o investimento de novos projetos 

comunitários. 

Entretanto, em alguns casos a oferta não conseguiu suprir a demanda de água, 

bem como a qualidade do tratamento de água tem sido um problema para diversas 

famílias. A gestão desses projetos se mostrou possível mesmo sendo independente 

do poder público, mas em sua implementação e manutenção é necessário apoio 

financeiro, assistência técnica frequente e fiscalização. A Figura 11 mostra, por meio 

de um esquema, o que é necessário para obter êxito em uma gestão compartilhada.  
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Figura 11 - Componentes para uma gestão comunitária exitosa.

 

Fonte: Adaptado de Doe e Khan (2004) por Pineda (2013).  

Uma experiência brasileira bem-sucedida de gestão comunitária é o Sistema 

Integrado de Saneamento Rural (Sisar) que surgiu em 1996 no Ceará. Ele pode ser 

definido como uma associação para realizar a manutenção, a capacitação e a gestão 

comercial dos sistemas das comunidades filiadas, sendo que os sistemas são 

operados por pessoas pertencentes às comunidades e por elas escolhidas (Machado 

et al, 2016)  

Através das oito unidades do Sisar, até dezembro de 2018, 1.041 sistemas foram 

implantados atendendo 158 municípios, nas quais residem 668 mil pessoas. As 

comunidades beneficiadas recebem palestras de educação sanitária, uso racional dos 

recursos hídricos e outras atividades relativas à capacitação social (Sisar, 2019). 

O resultado positivo do Sisar influencia ainda na redução do êxodo rural, afinal o 

morador da região rural passa a ter fácil acesso à água de boa qualidade, aos demais 

serviços de saneamento básico, educação ambiental e sanitária, melhorando assim 

sua qualidade de vida. 
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3. AS AÇÕES DE SANEAMENTO E A HABITAÇÃO RURAL 

3.1. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL E AS SOLUÇÕES DE 

SANEAMENTO 

O meio rural é carente de diferentes tipos de infraestrutura, uma delas é o déficit 

habitacional. Alguns programas foram instituídos, pelo governo federal, a fim de suprir 

a carência de moradias, entretanto, poucos com foco nas áreas rurais. Pensando nas 

especificidades do meio rural, o Governo Federal em diálogo com organizações da 

sociedade civil criou o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) integrando-o, 

posteriormente, ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), através da Lei n° 

11.977 de 07 de julho de 2009. Por meio dele se buscava garantir subsídios para 

construir, reformar, ampliar, concluir moradias para agricultores familiares e 

trabalhadores rurais com renda comprovada de no máximo 33 mil reais por ano 

(CAIXA, 2018). 

Entre 2009 e 2014 foram contratadas mais de 140 mil moradias rurais em todo 

Brasil (PGI, 2014). Esses dados estavam disponibilizados na Plataforma de Gestão 

de Indicadores (PGI), criada em 2010 e desativada em 2015 pela Casa Civil da 

Presidência da República (MC, 2015). O valor do subsídio concedido para proposta 

selecionada no âmbito do programa varia de acordo com cada região do país, para 

região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul os subsídios são no valor de: R$ 34.200 

para construção e de R$ 20.700 para reforma/ampliação/conclusão. Já para região 

Norte o valor disponibilizado é de R$ 36.600 para construção e de R$ 22.100 para 

reforma/ampliação/ conclusão (CAIXA, 2019). 

Entres os bancos responsáveis por analisar e acompanhar as propostas de 

intervenção habitacional tanto sob os aspectos econômico-financeiro como sob 

aspectos jurídico, cadastral e técnico, estão a Caixa Econômica Federal (CAIXA) e 

Banco do Brasil (BB). O controle de gestão dos recursos públicos disponibilizados 

para o cumprimento dos objetivos do PMCMVR é realizado por movimentos 

populares, Entidades Organizadoras (EOs) sem fins lucrativos, que podem ser 

representadas por cooperativas, associações, sindicatos e poder público dos estados 
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ou municípios. Dentro desse cenário cada agente tem a sua função dentro da 

dinâmica do Programa (ATIYEL, 2016). 

Com relação a aspectos técnicos de acompanhamento e execução da obra o 

Agente financiador (CEF ou BB) recebe as propostas/projetos de intervenção e faz o 

acompanhamento das obras, as Entidades Organizadoras promovem ações 

necessárias ao planejamento, elaboração e execução da proposta, em especial no 

que se refere à assistência técnica e assistência ao projeto de trabalho técnico social.  

As propostas/projetos de intervenção emitidos junto ao Banco por meio da EOs, 

devem observar algumas exigências. No tocante ao saneamento básico, é exigido que 

o imóvel seja dotado de infraestrutura básica (no mínimo soluções para abastecimento 

de água, energia e esgoto sanitário) que considerem a peculiaridade de cada 

contexto. Caso conste no projeto, deve haver ainda um detalhamento técnico das 

soluções de tratamento de esgoto sanitário (CAIXA, 2019). 

Visto isso, entende-se que não é exigido pelos Bancos soluções que atendam aos 

quatro eixos do saneamento, sendo as soluções para a vertente drenagem e resíduos 

sólidos não orgânicos. Há, portanto, uma limitação de abordagem, visto que as últimas 

duas vertentes tendem a ser ignoradas em documentos que visam propor soluções 

para o saneamento no meio rural no âmbito do programa. E, apesar da exigência de 

que as soluções empregadas se adequem ao meio em que serão inseridas, percebe-

se que há uma tendência de aplicar no meio rural soluções aplicadas no meio urbano.  

Percebe-se então a urgência na aquisição de pensamento crítico para a 

elaboração de propostas que se dediquem a resolver a problemática do saneamento 

no meio rural. Essa necessidade se mostra ainda mais relevante quando se percebe 

o quanto essa questão é marginalizada em estudos que tem a finalidade avaliar o 

PNHR ou mesmo o PMCMVR. Ao se analisar documentos com esses objetivos 

percebe-se uma grande defasagem de técnicas e meios para a avaliação do quesito 

saneamento básico em suas quatro vertentes.  

Mesmo quando levado em consideração, os estudos que se preocupam em incluir 

o saneamento básico como parâmetro para a avaliação do programa, mostram uma 

limitação de abordagem ao concentrar-se apenas no eixo esgotamento sanitário e 
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água para abastecimento, dando pouca ênfase para os eixos de drenagem e resíduos 

sólidos. Além disso, em suma a maioria dos estudos constatam uma linha de soluções 

que tende a se espelhar nas propostas aplicadas no meio urbano. 

Sacho (2018), em seu estudo sobre saneamento rural no programa Moradia 

Camponesa, destaca que há uma transferência das tecnologias implantadas no meio 

urbano para o meio rural. Essa atitude impossibilita uma abordagem e o 

desenvolvimento de tecnologias adequadas para o meio em questão. 

3.2. O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL EM GOIÁS 

O PMCMVR surge como uma alternativa para diminuição da pobreza e o aumento 

das condições sanitárias das famílias de baixa renda. No estado de Goiás o Programa 

Minha Casa Minha Vida Rural foi implantado, até 2018, em 108 municípios (44% dos 

municípios goianos) (FETAEG, 2018), conforme a Tabela 1. As Figuras 12, 13 e 14 a 

seguir mostram o mapa do estado com o número total de contratações feitas em cada 

município entre 2010 e 2018 e a Tabela 1 mostra os dados das figuras. 

Figura 12 - Total de Contratações do PMCMVR até 2014 em Goiás. 

 

Fonte: Elaboração própria, dados do Ministério do Planejamento (2014). 
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Figura 13 - Total de Contratações do PMCMVR até 2016 em Goiás. 

 

Fonte: Elaboração própria, dados da Caixa (2016). 

Figura 14 - Total de Contratações do PMCMVR até 2018 em Goiás.

 

Fonte: Elaboração própria, dados da FETAEG (2018). 
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Tabela 1 - Total de Contratações do PMCMVR em 2014, 2016 e 2018 em Goiás. 

 

Fonte: FETAEG (2018), Caixa (2016) e Ministério do Planejamento (2014). Elaboração própria. 

Os municípios com maior número de contratações foram Itapuranga (196), Crixás 

(161) e Catalão (191), sendo que outros seis municípios (Faina, Itaberaí, Jaraguá, 
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Morrinhos, Pirenópolis e Vianópolis) tiveram mais de cem contratações. Apenas esses 

nove municípios receberam 31% das contratações nesse intervalo de tempo. O 

município de Formosa em 2014 possuía 241 contratações e em 2016 e 2018 esse 

valor aparece como 84, não foi descoberto o motivo dessa redução no número, 

entretanto ela também ocorre em outros municípios, como por exemplo Cocalzinho e 

Padre Bernardo.  

No caso do Programa Minha Casa Minha Vida Rural as Entidades Organizadoras 

(EOs) atuam na mediação entre os beneficiários e a Caixa Econômica Federal, tendo 

contato direto com ambos. Sendo assim, prestam o serviço de consultoria e 

acompanhamento da construção de maneira mais próxima, tendo a oportunidade de 

esclarecer como as tecnologias de saneamento funcionam e a importância delas na 

preservação de um meio ambiente equilibrado. Ou seja, as EOs têm a oportunidade 

de implementar a gestão compartilhada nas comunidades onde atuam de acordo com 

a realidade delas. 

Em 2018 havia 30 entidades goianas habilitadas pelo PMCMVR para a construção 

e reforma das unidades habitacionais, elas se dividem em associações e sindicatos 

de trabalhadores, produtores e residentes de áreas rurais sendo elas municipais, 

estaduais ou independentes, sempre sem fins lucrativos (MC, 2018). 

3.3. PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO DE SANEAMENTO E HABITAÇÃO 

De forma geral, o processo de avaliação consiste em um método pelo qual critérios 

são estabelecidos e aplicados a fim de verificar a qualidade ou adequação de algo ao 

meio que está inserido. Desta forma, vários critérios podem ser criados e um mesmo 

objeto pode ser analisado sob diferentes perspectivas. A análise e a avaliação das 

soluções de saneamento empregadas e das condições de moradia das habitações no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida permite criar um panorama da situação 

além de permitir a elaboração de estratégias e propostas que visam melhorar a 

qualidade das habitações entregues.   

Visto isso, foram realizadas buscas de artigos cujo objetivo é avaliar habitações 

construídas no meio rural, foram encontrados diversos trabalhos que faziam essa 

avaliação sob diferentes perspectivas. 
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Gonçalves et. al. (2018) realizou um estudo como o objetivo de analisar as 

políticas públicas sociais rurais, tendo como local municípios do sul catarinense. A 

pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico, análise documental e 

por pesquisa em campo. Foram coletados dados com relação ao PNHR, porém a 

análise realizada levou em consideração apenas a quantidade de famílias 

beneficiadas e o valor disponibilizado. O estudo constatou a relevância de sindicatos 

rurais como mediadores entre moradores e fornecedores do benefício. Apesar de ter 

sido realizada visita ao local de estudo, não foram realizadas quaisquer análises 

técnicas com relação à edificação e às soluções de saneamento aplicadas.  

Moreira e Silveira (2017) realizaram uma avaliação do PMCMV com base na 

percepção das famílias beneficiadas, verificando o grau de satisfação deles. O estudo 

foi realizado no Estado de Minas Gerais por meio da aplicação de um formulário 

estruturado às famílias beneficiadas pelo programa e, posteriormente, por meio de 

tratamento estatístico dos dados. O estudo levou em consideração a satisfação do 

beneficiário com relação a três categorias: unidade habitacional, conjunto habitacional 

e características do entorno. Aspectos sobre o saneamento básico foram 

considerados de forma superficial dentro da categoria conjunto habitacional, onde 

foram analisadas características da infraestrutura urbana com relação ao 

abastecimento de água, esgotamento, coleta de lixo e escoamento de água nas ruas 

e calçadas.  

Santos e Silva (2016) ao realizarem uma análise das características habitacionais 

de domicílios rurais em recortes territoriais sergipanos, não levam em consideração o 

aspecto de drenagem de águas pluviais, ou seja, apesar do aspecto saneamento 

básico ter sido levado em consideração o mesmo não foi analisado em seus quatro 

eixos. No estudo os autores ainda constataram que a maioria dos domicílios 

identificados enfrentam problemas de ausência de banheiro, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água, dentre outros entraves que afetam as condições de vida da 

população. 

Nas demais buscas realizadas em plataformas de pesquisa eletrônicas não foram 

encontrados estudos que se dediquem a avaliar a componente saneamento básico de 
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forma mais profunda, considerando os quatros eixos, levando em consideração 

aspecto técnicos, tecnológicos e de gestão de forma integrada. 

4. METODOLOGIA 

Gil (2008) define pesquisa como “o processo formal e sistemático de desenvolvimento 

do método científico”. Gil (2008) ainda define pesquisa social como “o processo que, 

utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no 

campo da realidade social”.  

Partindo das definições acima e dos objetivos deste trabalho citados na 

introdução, esta é uma pesquisa social que visa realizar um diagnóstico da realidade 

do saneamento vinculado à execução de um programa de habitação de interesse 

social em áreas rurais goianas para que melhorias possam ser sugeridas. 

4.1. PROCEDIMENTO DE PESQUISA 

Os procedimentos iniciais utilizados foram pesquisa bibliográfica e documental usando 

artigos científicos, livros, cartilhas de instituições públicas e sites oficiais.  

Para a escolha do local, primeiramente identificou-se a quantidade de municípios 

goianos que são atendidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida Rural. Em seguida 

analisou-se quais municípios tinham soluções de saneamento que seriam possíveis 

visitar e destes quais se localizavam a um raio de 140 km de Goiânia, para que a 

pesquisa seja realizada em um único dia. Por fim levou-se em consideração também 

a facilidade de acesso à localidade e às informações.  

Considerando esses critérios, duas cidades foram selecionadas: Pontalina e 

Jaraguá. Por meio de contato com as entidades organizadoras verificou-se que a 

melhor opção seria Pontalina, pois a cidade também recebeu um programa de 

biodigestores para comunidade rural fornecidos pelo PNHR. Portanto Pontalina foi a 

cidade escolhida para a aplicação do questionário desenvolvido para as famílias 

beneficiadas pelo programa. 

Com embasamento teórico consistente e a definição da abrangência geográfica, 

a etapa seguinte foi a coleta de dados em campo por meio de entrevistas, tanto com 
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entidades organizadoras como com moradores de casas construídas pelo PMCMVR, 

possibilitando a avaliação do saneamento no Programa.  

O processo de avaliação das quatro componentes do saneamento básico no 

PMCMVR foi realizado por meio de visita em campo e questionário. A elaboração do 

questionário foi baseada em estudos e artigos publicados sobre a avaliação do 

programa. O questionário aplicado aos beneficiados pelo PMCMVR é composto por 

um único bloco e se encontra no Apêndice A, enquanto o questionário aplicado à 

entidade organizadora é uma entrevista semiestruturada e está disponível no 

Apêndice B. 

 Em vários artigos pesquisados, cujo objetivo era a avaliação do PMCMV tanto 

rural quanto urbano, foi possível perceber que o saneamento não era levado em 

consideração. A busca por dados relativos ao PMCMVR mostrou ser um grande 

desafio para o desenvolvimento do trabalho, pois, como relatado anteriormente, o 

principal órgão responsável pelos levantamentos (PGI) foi desativado. Outro problema 

encontrado em relação aos dados foi a sua dispersão, tendo em vista que diversas 

entidades são responsáveis pelas contratações e há uma grande preferência por 

estudos e pesquisas relacionadas às áreas urbanas. 

Para o tratamento dos dados utilizou-se os softwares Excel e QGis, a partir dos 

quais foram confeccionados quadros, tabelas e mapas aqui apresentados. 

A Figura 15 traz um esquema da metodologia empregada para a elaboração do 

estudo. 
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Figura 15 - Metodologia empregada nesta pesquisa. 

 

Fonte: elaboração própria. 

4.2. ÁREA DE ESTUDO 

Este trabalho tem como área de estudo o município de Pontalina, estado de Goiás. 

Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, a população estimada do município 

é de 13.897 habitantes na zona urbana e de 3.224 habitantes na zona rural (IBGE, 

2010), sendo que a estimativa para 2018 era de 17.777 habitantes no total (IBGE, 

2018). A área territorial do município é de 1.436,954 km² (IBGE, 2017) e a densidade 

demográfica, em 2010, era de 11,91 hab/km². As coordenadas do município são 

17°31’33” Sul e 49°26’56” Oeste (localização aproximada da prefeitura e da paróquia 

da cidade), conforme a Figura 16. 
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Figura 16 - Localização do município de Pontalina no estado de Goiás. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Em termos de condição socioeconômica, o salário médio mensal dos 

trabalhadores formais, em 2010, era de dois salários mínimos (IBGE, 2010). A renda 

média mensal da população rural, em 2010, era 1,95 salários mínimos (IBGE, 2010). 

 Através do Decreto Estadual n° 1233, de 31 de outubro de 1938, Santa Rita do 

Pontal passou a ser Pontalina, porém só em 1947, pelo artigo 8° do Ato das 

Disposições Transitórias da Constituição Estadual, Pontalina se separou de 

Morrinhos. O município se destaca pela agropecuária e confecção de artigos de 

vestuário e acessórios, sendo que é o sexto maior produtor de mel do estado de Goiás 

(IMB, 2012). 

Pontalina não possui um Plano Diretor, porém o município possui um Código 

Ambiental, um Código Sanitário e um Código de Postura. O Código Ambiental é a Lei 

Complementar n° 007/2014 de 30 de dezembro de 2014, sobre o meio rural é dito que 

um dos nove participantes do conselho de meio ambiente da cidade será um 
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representante do sindicato dos produtores rurais, além disso ele estabelece multas 

sobre crimes ambientais cometidos em zonas rurais. 

O Código de Postura de Pontalina é a Lei Complementar n° 008/2014 e diz que o 

município é responsável por assegurar as condições de sanidade de edifícios na zona 

rural, o outro capítulo da lei que cita o meio rural é sobre comércios e indústrias. Já o 

Código Sanitário (Lei n° 1.450/14 de 30 dezembro de 2014) não cita a zona rural.  

O PMCMVR em Pontalina teve seu início em 2012, quando a FETAEG juntamente 

com o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Pontalina conseguiu uma quantia de 

281.600,00 reais para a construção de 11 unidades habitacionais. Em 2015 o 

Sindicato e a FETAEG conseguiram mais um investimento de 531.000,00 reais para 

a construção de mais 18 unidades habitacionais, totalizando 29 casas construídas 

pelo PMCMVR. 

5. RESULTADO E DISCUSSÕES 

No dia 25 de junho de 2019 foram realizadas visitas aos domicílios localizados 

na zona rural do município de Pontalina para conferir as condições das casas 

entregues por meio de subsídios concedidos pelo PMCMVR. A visita foi acompanhada 

por um funcionário do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Pontalina, foram visitadas 

11 moradias no total. A Figura 17 mostra a localização das moradias e a ordem de 

visita. 
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Figura 17 - Localização das Moradias Visitadas em Pontalina. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 Das 11 residências visitadas 6 foram contempladas com a construção de 

biodigestores, que pode ser utilizado como uma solução para o esgotamento sanitário. 

No momento da visita foi aplicado um questionário sendo que em cada família foi 

entrevistada apenas uma pessoa com idade maior que 18 anos. A Tabela 2 a seguir 

mostra algumas características socioeconômicas obtidas nas respostas dos 

entrevistados. 

Tabela 2 - Perfil Socioeconômico dos Moradores Entrevistados

Fonte: Elaboração própria. SM = Salário Mínimo. 
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Foram entrevistados sete mulheres e quatro homens. O total de moradores nas 

11 moradias é de 26 pessoas, 13 homens e 13 mulheres. A idade média das famílias 

é 44,5 anos e a renda mensal média é de três salários mínimos. A Gráfico 1 mostra o 

gráfico com o número de pessoas por família e a renda mensal média da família. 

Gráfico 1 - Tamanho da Família e Renda Mensal Média. 

 
Fonte: Elaboração própria. SM = Salário Mínimo. 

A renda principal dos moradores foi dividida em três grupos; pecuária de leite, 

empregos fora da própria terra e auxílio/benefícios (pensão e aposentadoria). O 

Gráfico 2 a seguir mostra um gráfico com distribuição percentual das fontes de renda. 

Gráfico 2 - Principal Fonte de Renda das famílias entrevistadas. 

 

Fonte: Elaboração própria. SM = Salário Mínimo. 
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 As famílias com maior renda per capita (1, 2 e 10) possuem como sua principal 

fonte de renda a produção de leite. Sete, das onze famílias possuem uma renda per 

capita maior ou igual a um salário mínimo, sendo a média de 3,1 salários por família 

e 1,3 salário por indivíduo, sendo que é o mesmo valor per capita médio de todo 

estado de Goiás (IBGE, 2018). 

5.1. FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO 

Para a construção das 4.044 moradias do PMCMVR no estado de Goiás foram gastos 

R$ 102.551.475,00, ou seja, em média de R$ 25.360,00 por moradia. Em Pontalina o 

valor utilizado nas 29 moradias foi R$ 812.600,00, sendo uma média de R$ 28.020,00 

por moradia. O valor da moradia varia como pelo preço do material de construção na 

região e aumenta com o tempo. Segundo a FETAEG, em 2018 o valor disponibilizado 

para a obra foi de R$ 34.200,00. A construção das 29 casas foi realizada em duas 

etapas, sendo que a primeira foi realizada no ano de 2012 e segunda no ano de 2015.  

Esse investimento não é repassado em uma única parcela para o morador. Ele 

é dividido em duas parcelas, sendo cada uma delas responsável por uma parte da 

obra. Todo o recurso disponibilizado é entregue em forma de material para a 

construção das casas. A Caixa repassa o valor para a Entidade Organizadora (EO) e 

esta, por sua vez, compra o material e repassa para aos moradores. Os beneficiários 

são responsáveis pela construção da casa, sendo realizada por meio de mão de obra 

contratada ou mesma por meio de mutirão entre amigos e familiares. 

Todas as moradias possuem a mesma planta arquitetônica e a planta 

hidrossanitária difere apenas na posição da fossa de bananeira, como mostra a Figura 

18. Após a liberação do engenheiro, as casas construídas podem ser ocupadas pelos 

beneficiários e então é necessário que eles paguem R$ 1.000,00 divididos em quatro 

parcelas anuais. 
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Figura 18 – Projeto de Esgotamento das Moradias de Pontalina. 

 

Fonte: FETAEG, 2011. 

As Figuras 19, 20 e 21 mostram as 11 moradias visitadas, através das imagens 

pode-se perceber que por mais que todas elas possuam o mesmo projeto, cada uma 

ganhou sua própria identidade devido a ampliações e modificações feitas pelos 

moradores após a conclusão da obra. 
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Figura 19 - Moradias 1, 2, 3 e 4 visitadas. 

 

Fonte: Fotos dos autores. 

 
Figura 20 - Moradias 5, 6, 7 e 8 visitadas. 

 

Fonte: Fotos dos autores. 
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Figura 21 - Moradias 9, 10 e 11 visitadas. 

 

Fonte: Fotos dos autores. 

5.2. EXISTÊNCIA DE ASSESSORIA TÉCNICA 

Ao final de cada fase da obra ocorre uma vistoria de um engenheiro da Caixa para 

assegurar a execução e a qualidade das obras. A partir do aval do profissional, a Caixa 

libera mais recursos para prosseguimento para próxima etapa da obra. Sendo assim, 

as obras realizadas durante o mesmo período devem andar juntas, para que a vistoria 

do profissional seja unificada. Este é o momento em que os beneficiários recebem 

assessoria técnica por parte da Caixa.  

Durante a construção em si eles têm acesso às plantas e aos projetos da 

residência, mas se houver dúvidas, por exemplo, teriam que entrar em contato com a 

entidade organizadora, sendo que o mais comum é sanar as dúvidas com familiares 

ou amigos que tenham experiência em construção. 

Em caso de a etapa apresentar problemas estruturais devido a construção, a obra 

não será liberada para o morador. Em casos de moradores que mudam o projeto e 

executam diferente do padrão estabelecido pela Caixa, o engenheiro não libera a obra 
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e exige a demolição, sendo que o morador deve reconstruir da forma estabelecida 

custeando toda nova obra, caso ele ainda queira continuar com o benefício. 

5.3. TECNOLOGIAS OFERTADAS 

Toda moradia do PMCMVR deve oferecer soluções de energia elétrica, acesso, água 

e esgotamento sanitário. Para esse trabalho apenas as duas últimas foram de 

interesse do estudo. No caso de todas as casas construídas pela FETAEG, a 

tecnologia para esgotamento sanitário escolhida foi a fossa de bananeira. A tecnologia 

ofertada para a componente esgoto foi muito bem avaliada pelos beneficiários, os 

moradores relatam que a fossa de bananeira é de fácil construção e manutenção 

tendo como outro benefício a produção de bananas para o consumo familiar. A Figura 

22 a seguir mostra uma das fossas de bananeira visitadas. 

Figura 22 - Fossa de bananeira. 

 

Fonte: Foto dos autores. 

Com relação a água, antes da construção da casa é exigido que o morador já 

tenha uma fonte. O Gráfico 3 a seguir mostra as principais fontes de abastecimento 

de água das moradias visitadas. 
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Gráfico 3 - Fonte de Abastecimento de Água das famílias visitadas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Não é exigido, por parte do agente financiador, ou mesmo pela entidade 

organizadora uma solução específica para abastecimento de água, ficando a cargo 

do proprietário decidir qual fonte será utilizada. Como mostrado pelo Gráfico 3, a 

maioria das famílias (55%) utilizam poço como fonte de abastecimento de água, tanto 

a escavação como a manutenção dos poços são realizadas por profissionais 

contratados.  

Em 91% das residências visitadas a água utilizada para consumo humano 

passa por um tratamento. O Gráfico 4 a seguir mostra as principais formas de 

tratamento de água para consumo humano das moradias. Em todos os domicílios 

visitados, nenhuma das famílias se queixou de sofrerem de doenças de veiculação 

hídrica. 
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Gráfico 4 - Tratamento de Água para Consumo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Em relação aos resíduos sólidos, o Gráfico 5 a seguir mostra as principais formas 

de descarte de resíduos secos das moradias. 

Gráfico 5 - Forma de Descarte de Resíduos Secos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Com relação a vertente resíduos sólidos, a maioria das famílias queimam os 

resíduos gerados no domicílio, entretanto algumas famílias que levam seus resíduos 
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secos até a cidade de Pontalina para serem coletados pelo sistema público de coleta 

de lixo. A categoria nomeada como diverso representa uma família que vende os 

resíduos metálicos em Pontalina, queimam os papéis e plásticos como fonte de 

combustível de uma fornalha e jogam em uma cisterna desativada os resíduos de 

vidro. 

 O Gráfico 6 a seguir mostra as principais formas de descarte de resíduos 

orgânicos das moradias. 

Gráfico 6 - Forma de Descarte de Resíduos Orgânicos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A grande parte das famílias usa os resíduos orgânicos para alimentar os animais, 

como cães, galinhas e porcos. Uma única família deixa o resíduo secar e queima-o 

juntamente com os resíduos secos. 

Existem tecnologias que usam o gás gerado pela fermentação da matéria orgânica 

como combustível, substituindo o gás de cozinha, essa tecnologia é chamada de 

biodigestor. A matéria orgânica que não é decomposta pelo biodigestor pode ser 

usada como fertilizante no cultivo de vegetais.  

Uma organização social brasileira, sem fins lucrativos e com fundamentos cristãos 

chamada Diaconia está ajudando o PNHR a disseminar a tecnologia de biodigestores 
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no Brasil, sendo que em Goiás a FETAEG foi a mediadora entre a iniciativa e os 

beneficiários. 

O biodigestor do PNHR beneficiou 335 famílias em 23 municípios de 6 estados 

brasileiros, sendo que 50 dessas famílias são goianas e oito delas são de Pontalina. 

Das 11 moradias que foram visitadas cinco delas possuem essa tecnologia e foi 

visitada uma outra moradia (próximo a moradia 3) que também possui o biodigestor, 

porém essa sexta moradia não foi construída pelo PMCMVR. A Figura 23 a seguir 

mostra cinco dos biodigestores visitados. 

Figura 23 - Biodigestores nas moradias visitadas. 

 

Fonte: Fotos dos autores. *Moradia vizinha à moradia 3. 

Entretanto, essa tecnologia usa como matéria o esterco de bovinos e não restos 

de alimentos. O motivo disso é qualidade da fermentação de ambos os materiais. 

Segundo os entrevistados, eles receberam cursos para a construção e manutenção 

do biodigestor, esses cursos ocorreram em Itaberaí e Goiânia. Após a construção o 

gás do biodigestor pode começar a ser consumido depois de 45 dias de 

funcionamento e para manter a produção é necessário abastecê-lo diariamente com 

uma mistura de cinco quilos de esterco bovino dissolvidos em 10 litros de água.  
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 Como dito, foram visitados seis dos oito biodigestores presentes em Pontalina, ou 

seja, 75% do total, e todos os biodigestores visitados estavam desativados, três 

estavam estragados (parte plástica ressecou, tubulação estragada e excesso de gás 

rompeu a estrutura), dois deles nunca foram usados (sendo que um deles foi retirado) 

e o último ainda está em boas condições, porém a proprietária disse que a quantidade 

de mosquitos aumentou muito com o funcionamento do equipamento e portanto ela 

decidiu parar de usá-lo. 

O PMCMVR não oferece nenhuma solução para a drenagem pluvial e alguns dos 

moradores entrevistados disseram que assim que a obra foi concluída a água das 

chuvas entrava por debaixo da porta ou escorria pelo beiral do telhado. 

Para solucionar esse problema alguns moradores construíram áreas externas após 

receberem o benefício do programa. Todo o investimento usado para a ampliação do 

imóvel partiu dos próprios moradores. Em uma moradia, a proprietária está 

construindo uma barreira de garrafas PET à montante da casa para impedir o que o 

escoamento superficial atinja a sua residência. 

5.4. ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRADA AOS QUATRO EIXOS DO 

SANEAMENTO BÁSICO 

Tanto por meio de pesquisa bibliográfica como por meio de visita a campo, o que se 

percebe é que o abastecimento de água e esgotamento sanitário são os eixos que 

recebem maior atenção no saneamento rural, sendo que a disposição de resíduos 

sólidos e drenagem pluvial são esquecidos. No caso do PMCMVR em Pontalina não 

foi diferente, sendo que em nenhum dos casos visitados há uma solução que integre 

todos os eixos do saneamento básico.  

Dos quatros eixos do saneamento, apenas o esgotamento sanitário tem uma 

solução efetivamente aplicada por meio do PMCMVR, visto que a tecnologia utilizada 

para o abastecimento de água fica a cargo do beneficiário. Ainda assim a tecnologia 

ofertada pela entidade organizadora é padronizada para todas as residências 

construídas, não sendo realizada estudos específicos em cada localidade para buscar 

tecnologias que se adaptem aquele meio específicos ou mesmo tecnologias que 

possam melhorar a qualidade do serviço ofertado.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa Minha Casa Minha Vida Rural é uma iniciativa governamental que desde 

2009 busca reduzir o déficit habitacional brasileiro na zona rural construindo e 

ampliando moradias. Além de proporcionar a construção ou reforma da casa própria, 

é necessário que o governo assegure a qualidade da residência tanto em termos 

estruturais como de acesso a saneamento básico.  

O fato de a incidência de algumas doenças estar diretamente relacionado à falta 

de saneamento básico mostra como pesquisas que buscam promover soluções para 

a área em questão são relevantes. Além da saúde física, aspectos culturais e bem-

estar social devem ser levados em consideração ao se propor tecnologias que 

objetivam atender zonas rurais ou comunidades tradicionais.  

Apesar do grande desenvolvimento histórico do Saneamento rural no Brasil, o 

país ainda apresenta um déficit muito elevado com relação a cobertura de 

atendimento do setor. Políticas públicas como o Programa Nacional de Saneamento 

Rural ajudam a alavancar e direciona as ações que objetivam melhorar a qualidade 

do saneamento na zona rural.  

Através de pesquisa documental verificou-se que dos quatro componentes do 

saneamento, no PMCMVR o esgotamento sanitário é o mais ponderado, seguido pelo 

abastecimento de água. A drenagem pluvial e destinação de resíduos sólidos se torna 

responsabilidade dos moradores da casa, portanto pode haver diferentes soluções 

para a mesma problemática. 

No caso de Pontalina a solução para esgotamento sanitário padrão foi a fossa de 

bananeira, ambientalmente adequada e bem aceita pelos beneficiários do PMCMVR, 

mostrando uma experiência exitosa e um importante avanço nesta componente. No 

município foi distribuído também biodigestores que utilizam dejetos de bovinos que 

geram gás que pode ser utilizado como combustível para fogões. Tal iniciativa não faz 

parte do saneamento básico, mas é muito interessante e vale reconhecimento apesar 

de apresentar falhas como falta de assessoria técnica e adequações no projeto.  
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Sobre o abastecimento de água, o beneficiário do PMCMVR deve providenciar a 

fonte de abastecimento, sendo geralmente a perfuração de poço ou cisterna, serviço 

que é terceirizado e pago pelo próprio beneficiário. Em alguns casos a água 

consumida é captada diretamente de manancial superficial, e o tratamento mais 

comum é a utilização do filtro de barro ou purificador. Pérez-Vidal et al. (2016) 

estudaram tipos diferentes de filtros de barro e afirmam que os sistemas são eficientes 

na remoção de turbidez (entre 98 e 99%) e E.coli (entre 4 e 5 log de redução), 

entretanto tal eficiência depende da limpeza e manutenção dos filtros. 

Sobre os resíduos percebe-se que, assim como a realidade de muitas outras 

áreas brasileiras, na maioria das casas do PMCMVR não há tratamento e destinação 

adequados, sendo os resíduos queimados ou enterrados. Em 36% dos casos os 

resíduos eram armazenados e levados para a cidade onde são coletados pela 

prefeitura e direcionados ao lixão do município.  

Pontalina faz parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional 

Três Rios, entretanto o aterro sanitário ainda não foi construído, mesmo havendo 

reuniões entre os prefeitos das cidades participantes há anos. Existe também um 

projeto de criação de uma cooperativa de reciclagem em andamento no município, 

mas por enquanto ainda não se concretizou. Percebe-se, portanto, que apesar de 

existirem projetos a serem implantados, a situação atual da destinação de resíduos 

na zona rural e no município como um todo está inadequada. 

Durante visita em campo, notou-se desconhecimento da população sobre qual a 

disposição dos resíduos mais adequada, indicando déficit de divulgação de 

informações por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD), Prefeitura de Pontalina, Caixa, Fetaeg e Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Pontalina.  

A drenagem na zona rural geralmente não é uma grande preocupação devido a 

quantidade de área permeável no terreno, entretanto é importante considerá-la. De 

acordo com o relevo e tipo de solo da propriedade e da intensidade das chuvas é 

possível surgir erosões, que podem atrapalhar culturas e até mesmo, em casos mais 

críticos, invadir a casa. Dentre as casas visitadas em Pontalina não havia utilização 

de nenhuma solução para drenagem pluvial e a casa geralmente é construída próxima 
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à antiga casa do beneficiário, quando existe, e quando não existe é construída na 

parte mais plana do terreno. 

Nota-se uma assimetria na abrangência do saneamento básico dentro do 

PMCMVR. O fato dos próprios documentos que regularizam o Programa não exigirem 

soluções para os quatros eixos do saneamento, dando enfoque e tornando obrigatório 

o desenvolvimento e tecnologias apenas para a componentes água e esgoto 

doméstico, faz com que não exista por parte das EOs o interesse em desenvolver 

estudos e propor soluções que visam resolver a problemática de resíduos e drenagem 

de águas pluviais.  

Sobre a assessoria técnica, a engenheira da Caixa acompanha a construção da 

casa em toda sua duração, sendo padrão haver uma visita ao final de cada etapa. 

Entretanto, entende-se que seria importante um acompanhamento mais assíduo, 

afinal, a assessoria serve para evitar erros, e do modo como ocorre hoje a assessoria 

está sendo corretiva e não preventiva.  

Com relação ao financiamento disponibilizado, todos os beneficiários afirmaram 

estarem muito satisfeitos com a moradia e a forma de financiamento, entretanto 

concordaram que a casa é pequena e por vezes não atende suas necessidades, como 

não haver uma área [varanda], ser do tipo cozinha americana ou não ter espaço para 

um fogão a lenha.  

Sendo assim, diante da análise do financiamento disponibilizado, da existência de 

assessoria técnica, das tecnologias ofertadas e do atendimento de forma integrada 

aos quatro eixos do saneamento básico na área de estudo verificou-se algumas falhas 

conforme já apontado. A fim de aperfeiçoar o PMCMVR recomenda-se uma avaliação 

pós ocupação por parte da Caixa nas moradias construídas para rever alguns pontos 

como: integração de todos os eixos do saneamento básico, personalização dos 

projetos arquitetônicos das casas, melhoria na assessoria técnica. Assim o Programa 

poderá continuar a cumprir sua função de garantir moradia e qualidade de vida a 

pessoas do campo. 

Apesar de confirmada importância do PMCMV, durante a execução desta 

pesquisa o mesmo apresentou instabilidade com relação à estrutura e recursos 
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disponibilizados, havendo indícios divulgados pela mídia e pelo atual governo de que 

haverá alterações na dinâmica do Programa.  
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