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RESUMO 

A formulação de Programas de Saneamento Básico Rural tem por objetivo a melhoria das 

condições sanitárias de populações rurais e/ou periféricas; promovendo ações, obras e 

serviços prioritários, de forma a mitigar impactos ambientais e promover mudanças no 

tecido sociais. Para isso, foi proposto um roteiro e consulta à fontes de informações, de 

maneira a nortear as etapas de construção da estrutura de um programa de saneamento 

rural, que propõe a utilização de metodologias participativas para a disseminação de 

tecnologias apropriadas. Esta foi aplicada para a cidade de Itabira – MG; no que 

materializa a construção de uma estratégia de implementação do Tanque de 

Evapotranspiração como alternativa eficaz para solução da problemática do tratamento de 

esgoto em comunidades rurais no Brasil. Para a apropriação por parte da comunidade alvo 

do programa, faz-se necessário o empoderamento dos atores locais, a exemplo dos(as) 

professores(as) do ensino primário, que podem formar um elo entre as famílias rurais e os 

técnicos responsáveis pelo projeto, utilizando como ferramenta de disseminação material 

dirigido aos alunos em formato de cartilha (formato gibi), com uma linguagem apropriada 

a filhos de agricultores e moradores rurais, que aborde de forma inclusiva a proposta da 

construção de Tanques de Evapotranspiração em regime de cooperação.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Saneamento rural, Estratégias de Implementação, Metodologia 

participativa. 
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ABSTRACT 

Rural Basic Sanitation Programs are meant to improve the sanitary conditions for rural and 

peri-urban population, promoting actions, installations and necessary services in order to 

decrease environmental impacts as well as promoting the local society. In that sense was 

proposed a roadmap, indicating references sources, as steps in building up a rual sanitation 

program, that encompass the use of participative methodology and the dissemination of 

appropriated technologies. The proposed methodology was appliet to the case of Itabira 

city in Minas Gerais State, indicating the use of Evaporationbed System as suitable 

solution for the rural communities. To secure the adoption of the proposed technology bu 

the local population, a dissemination strategy that include the empowerment of the local 

actors, in this case, local schools teachers were identified as actors that could build up the 

bridge between the families and the technical staff responsible for supporting the project. 

For that could be used a dissemination material in a comic books format, using a suitable 

language for the children of the rural workers and peasants tackle, in an inclusive way, 

ways to support a program to build Evaporationbed System in a communitary cooperation 

action. 

  

KEY WORDS: Rural sanitation, Implementation Strategy, Participative Methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O saneamento ambiental é definido pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)1 

como sendo, o conjunto de ações, obras e serviços considerados prioritários em programas de 

saúde pública e abrange o sistema de abastecimento de água, a destinação de resíduos e o 

esgotamento sanitário, as melhorias sanitárias domiciliares, sistema de drenagem  urbana, 

controle de vetores, roedores e focos de doenças transmissíveis “[...] inclui também a 

preocupação com a melhoria das condições de habitação e educação sanitária e ambiental” 

(BRASIL, 2014). Sua ausência tem causado problemas ambientais e sociais, principalmente 

na periferia, pequenas cidades e áreas rurais. No Brasil, os investimentos em saneamento 

básico estiveram concentrados em políticas voltadas para os grandes centros, o que trouxe 

como consequência, impactos ambientais e problemas de saúde pública a população que não 

tem acesso a esses serviços (PIRES, 2012). 

 Atualmente há uma necessidade crescente de políticas públicas que apóiem ações 

locais de saneamento em áreas rurais, com programas que atendam as comunidades e suas 

especificidades (FOLZ et al., 2011). 

 A disseminação de técnicas e informações é uma proposta para o desenvolvimento 

rural. A extensão rural, nesse contexto, tem um papel importante no processo de construção 

social, a chamada extensão rural agroecológica se constitui em esforços de intervenção 

planejada para estabelecimento de estratégias de desenvolvimento rural sustentável 

(CAPORAL & COSTABEBER, 2000). 

 Diversas soluções de saneamento sustentável são desenvolvidas, porém, há 

dificuldades no acesso a informação por parte da população, por isso, a necessidade da 

estruturação de programas de disseminação que melhor se adéquem ao seu público alvo. Para 

isso a necessidade do trabalho de identificação de bases de consultas que possam fornecer 

subsídios e estratégias para a formulação de programas de saneamento rural. 

 Nesse âmbito, a metodologia participativa tem sido amplamente utilizada no processo 

cooperativista. A construção participativa permite o acesso de todos os participantes ao 

                                                

1 Disponível em: www.funasa.gov.br  
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conhecimento e possibilita a integração entre o pesquisador, ator e objeto, conferindo maior 

sustentabilidade ao processo de tomada de decisão, aderência do público alvo, gestão e 

controle coletivo (FOLZ et al., 2011). 

  

2 OBJETIVO 

 O atual trabalho tem como objetivo elaborar bases para subsidiar a construção de uma 

estratégia que auxilie o agente de campo na elaboração de um programa para a disseminação 

de ações de saneamento rural para o Brasil.  Para que esse objetivo seja alcançado, cumpre-se 

atingir os seguintes objetivos específicos: 

1. Mapeamento de fontes secundárias a serem consultadas pelo agente para o 

embasamento de estratégias; 

2. Listagem de opções metodológicas para identificação das fontes primárias, com base 

em estudo de caso representativo, apontando estratégias para identificação e 

engajamento dos atores primários; 

3. Identificação de possíveis ferramentas para engajamento dos atores; 

4. Análise de material de apoio como elemento contribuinte à estratégia; 

5. Sugestão de material de apoio aos trabalhos de campo, a exemplo de cartilhas para 

apresentação da temática à comunidade local;e 

6. Exemplificação tomando como base a cidade de Itabira. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

“Durante muito tempo a ciência e a tecnologia  estiveram aquém no 

propósito de uma relação  sinérgica entre a comunidade acadêmica e a 

sociedade  brasileira na popularização e/ou socialização do  conhecimento. 

Isto provavelmente aconteceu em  decorrência da deficiência de políticas 

públicas, que fez com que a divulgação científica não alcançasse a amplitude 

e a eficiência almejadas” (MIRANDA, 2011). 
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 A fim de subsidiar a elaboração de um roteiro para implementação de um programa de 

desenvolvimento rural devemos proceder com a pesquisa de determinantes, que nortearão as 

etapas de construção da estrutura de um Programa de Saneamento Rural. 

 É importante salientar que as estratégias de construção de um roteiro são processos 

desenvolvidos e ajustados a cada realidade, portanto, esse trabalho fornecer técnicas e 

instrumentos que facilitam o processo e tem por intuito aumentar a capacitação, a organização 

e a responsabilidade dos envolvidos. 

 
 
3.1 MAPEAMENTO DE FONTES SECUNDÁRIAS. 

 A etapa inicial para o desenvolvimento de um roteiro para a implantação de programa 

de saneamento rural é a busca por condicionantes que viabilizarão ou não o projeto a ser 

implementado. 

 Como colocado por (DOS SANTOS, 2009), o levantamento de revisão de material 

bibliográfico (aqui entendido como mídia impressa, eletrônica e em elementos oficiais; são 

fundamentais nas etapas iniciais da pesquisa para estabelecer uma adequada delimitação do 

tema (consulta a dados secundários). 

Após esse primeira etapa cumprida, cria-se um arcabouço conceitual que constrói o 

delineamento das condicionantes; o que será posteriormente trabalhado na etapa subsequente 

a consulta às fontes primarias, ou seja, por meio de contato direto com os atores sociais 

envolvidos. 

 Um exemplo desta abordagem é a consulta a base de dados do IBGE chamada 

MUNIC2, que  fornece o Perfil dos Municípios Brasileiros através de um conjunto relevante 

de indicadores de avaliação (Figura 1), que exprimem os resultados obtidos com a Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais para o município de Itabira, MG. 

                                                

2 Disponível em  http://www.ibge.gov.br/munic2013 
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Figura 1 – Pesquisa de Informações Básicas Municipais. Fonte: IBGE, 2013. 

 

3.1.1 Plano Diretor Municipal 

 O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento de um 

Município, tendo como principal finalidade orientar a atuação do poder público e da iniciativa 

privada, na construção dos espaços urbano e rural para oferta dos serviços públicos essenciais, 

visando assegurar melhores condições de vida para a população do município (UFV, 2014). 

 A pesquisa pelo Plano Diretor do Município onde se deseja realizar o programa, deve 

ser realizada tendo em vista que, o Plano é uma lei municipal [...] que ordena o crescimento 

da cidade e estabelece um planejamento que garanta um desenvolvimento socialmente 

equilibrado, ambientalmente sustentável [...] (PMI, 2014), assim fica clara a importância da 

consulta inicial junto a Prefeitura do Município.  

 Caso o projeto contemple uma microrregião ou bacia, é importante a busca pelos 

Planos dos respectivos municípios envolvidos. Atualmente a definição dos Planos Diretores 

tem tido o caráter participativo em suas decisões, a sociedade assim auxilia na revisão dos 

instrumentos de planejamento territorial do município. 
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3.1.2 Plano Nacional e Municipal de Saneamento Básico 

 No tocante aos programas de saneamento ambiental, outra importante fonte dita 

“secundária”, pelo fato de ser uma avaliação ou interpretação de uma fonte primária, é o 

Plano de Saneamento Básico. O Plano de Saneamento Básico (PLANSAB) é um documento 

essencial pois estabelece as diretrizes para o saneamento básico nacional, constituindo o eixo 

central da política federal para o saneamento básico, promovendo assim, a articulação 

nacional dos entes da federação para a implementação das diretrizes da Lei 11.445/07 

(BRASIL, 2014). 

 O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), a exemplo do PLANSAB, 

objetiva conhecer a situação atual dos municípios do Brasil, sendo resultado de um conjunto 

de estudos, que visa [...] planejar as ações e alternativas para a universalização dos serviços 

públicos de saneamento [...], tendo como resultado a promoção de saneamento, saúde pública 

e meio ambiente (PMF, 2014). O PMSB trata-se então de um instrumento estratégico de 

planejamento e gestão participativa, o qual visa atender preceitos da Lei 11.445/2007 e se 

torna obrigatório a partir de 2014, sendo uma condicionante para o recebimento de recursos 

federais para projetos de saneamento básico. 

 

3.1.3 Leis específicas de Saneamento Básico 

 A avaliação de leis específicas que contemplem temáticas de saneamento básico deve 

estar em pauta na primeira etapa de avaliação de fontes secundárias. A base de dados do 

IBGE, MUNIC3, expressa a oferta e a qualidade de serviços públicos locais, assim como, a 

capacidade dos gestores em atender às populações, sendo essa uma fonte secundária de 

pesquisa. 

                                                

3 Disponível em  http://www.ibge.gov.br/munic2013 
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 No âmbito municipal, as leis específicas devem ser consultadas junto a Secretaria de 

Meio Ambiente e/ou Saúde, já no âmbito estadual, os órgãos responsáveis podem variar de 

Estado para Estado. 

3.1.4 Serviços Públicos de Saneamento Básico 

 A regulação dos serviços públicos é prevista desde a Constituição de 1934, como 

competência legislativa da União“[...] que juntamente com os Estados têm participado, 

cooperativa ou concorrentemente com os Municípios, na gestão e provimento de serviços 

públicos de saneamento, em especial o abastecimento de água e o esgotamento sanitário” 

(PMSS, 2006). 

 As formas de prestação de serviços públicos são diversas e algumas delas estão 

ilustradas na Figura 2. É comum encontrarmos empresas, companhias e serviços autônomos 

que, apesar de participarem de formas de financiamento de serviços distintas, devem cumprir 

o mesmo papel, que é atuar junto ao sistema de coleta, tratamento e disposição do esgoto 

sanitário. 

 A consulta antecipada às empresas de prestação de serviços públicos se torna 

imprescindível para a obtenção de dados de abrangência do serviço praticado e escala 

pretendida em novos projetos a curto, médio e longo prazo, conferindo viabilidade à proposta 

de programa desejada. 
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Figura 2 – Formas de organização de prestação de serviços. Fonte: PMSS, 2006. 

 

3.1.5 Perfil Populacional 

 No diagnóstico da região as fontes para obtenção de dados podem ser proveniente de 

fontes de natureza primárias ou secundárias, em todos os casos deve-se ter preocupação com a 

confiabilidade das informações obtidas. A estratégia posterior de disseminação do programa 

de saneamento depende diretamente de um bom diagnóstico, para o caso do saneamento rural 

temos por exemplo, o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) que põe em contato direto o 

agente de extensão rural com a comunidade, facilitando o intercâmbio de informações, em 

uma metodologia que aponta para a multidiciplinidade em sua construção (DRP, 2006). 

 A escolaridade, nível de renda, faixa etária predominante, assim como, o gênero, são 

exemplos de características da população que auxiliam na elaboração de um diagnóstico mais 

completo possível, podendo ser decisivo na escolha por uma estratégia eficaz e mais eficiente 

de abordagem dos atores. 
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3.2 LISTAGEM DE OPÇÕES METODOLÓGICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS 

FONTES PRIMÁRIAS 

 Com base em estudos de caso representativos, o trabalho propõe apontar estratégias 

para a identificação e engajamento dos atores primários. O livro Histórias de Cooperação -

366 Cooperativas Brasileiras que constroem um mundo melhor (OCB, 2014), relata várias  

histórias de sucesso de cooperativas no Brasil. Tendo como base essa literatura utilizaremos 

dois casos a fim de ilustrarmos metodologias que auxiliaram a identificação de fontes 

primárias. 

 Entende-se primário: contato direto com os atores envolvidos; secundário: fontes em 

mídia impressa, eletrônica, televisiva e documental que se relaciona aos atores envolvidos. 

 Dentre os casos de sucesso, a Cooperativa de Assessoria e Serviços Múltiplos do 

Desenvolvimento Rural (Coopervida)4 se torna representativa, por seu exemplo de sucesso na 

oferta de melhores condições de vida a comunidade local através do auxilio de 26 associados, 

que atualmente respondem pelo planejamento, construção e monitoramento de cisternas 

levando água tratada para mais de 3 mil famílias na região de Mossoró no Rio Grande do 

Norte, ilustrado na Figura 3. Dentre as lições aprendidas podemos destacar a cooperação entre 

associados e famílias em diversos projetos de sustentabilidade (OCB, 2014). 

                                                

4 Disponível em: www.coopervidarn.org.br 
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Figura 3 – Cooperação entre associados e famílias em construções participativas. Fonte: COOPERVIDA, 2014. 

 

Outro caso de sucesso diz respeito ao processo de aprendizagem  e formação 

cooperativista desde a educação infantil. A Cooperativa Educacional de São Carlos 

(Educativa)5 é um exemplo na oferta de ensino de qualidade aos filhos dos cooperados, que 

são corresponsáveis no processo educativo, contribuindo assim com uma política pedagógica 

de valorização da criatividade e autonomia na construção do conhecimento (Figura 4). As 

principais lições aprendidas dizem respeito aos resultados obtidos em aprovações de alunos 

em vestibulares e na geração de empregos diretos na cooperativa (OCB, 2014). 

                                                

5 Disponível em: www.educativa.com.br 
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Figura 4 – Alunos filhos dos cooperados. Fonte: EDUCATIVA, 2014. 

 

Ambos os exemplos propõem metodologias de integração da sociedade por meio de 

uma associação de pessoas que buscam um denominador comum. No caso da Coopervida, os 

atores são movidos pela mudança da qualidade de vida local, com a utilização de novas 

tecnologias e gerando trabalho e renda. A partir da assistência técnica, a Coopervida elabora, 

implementa, assessora, gere projetos e ações de sustentabilidade (COOPERVIDA, 2014). 

A metodologia utilizada pela Educativa foca na participação dos cooperados (pais) no 

processo de educação dos filhos, sendo assim, os pais juntamente com o docente empregado 

pela Educativa, tornam-se atores em uma proposta pedagógica de enfrentamento dos desafios 

cotidianos da escola de forma refletida, consciente, sistematizada e essencialmente 

participativa, por isso a importância da participação de todos os agentes no processo de 

construção do conhecimento (EDUCATIVA, 2014). 
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3.3 REFERÊNCIAS PARA TECNOLOGIAS APROPRIADAS 

 No processo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de tecnologias alternativas para o 

ambiente rural deve se buscar o desenvolvimento sustentável não apenas pensando em  

eficiência (SOUZA, 2014), mas também tendo em mente a sua efetividade no processo de 

construção da solução técnica na forma de uma “tecnologia apropriada” para aquela 

comunidade local e condicionantes do pensamento tecnológico conforme citado em entrevista 

realizada com Marcos Alexandre Teixeira6, Professor da Universidade Federal Fluminense. 

 Para determinar se uma tecnologia é ou não apropriada “[...] para a manutenção, 

elevação ou degradação da qualidade de um determinado sistema social [...]”, deve-se definir 

alguns critérios segundo SOUZA (2014). 

 Tendo em vista a necessidade de definição de critérios, é possível utilizar-se da 

Metodologia de Geração de Tecnologia Apropriada em Áreas Rurais, proposto por 

HERRERA (1981). O modelo apresenta eficiência na elaboração de um conjunto de 

definições ou paradigmas que embasaram o processo de construção de um sistema de P&D 

capaz de encaminhar os trabalhos na busca por “[...] soluções que preservem as condições e 

características locais, incorporando as dimensões sociais, econômicas e tecnológicas” 

(TEIXEIRA, 2003). 

 O modelo (Figura 5) preconiza a intensa participação dos envolvidos no processo de 

definição das linhas de pesquisa, onde os integrantes devem encaminhar o processo para uma 

correta orientação dos recursos da pesquisa, técnicas produtivas, produção de material 

educativo, entre outro exemplos. 

 

                                                

6  Notas pessoais de entrevista realizada com Prof. Marcos Alexandre Teixeira, TER-UFF em 06/2014. 
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Figura 5 – Sistema de produção de tecnologia apropriada proposto. Fonte: TEIXEIRA, 2003. 

 

 As tecnologias ditas “apropriadas” são encontradas nas bibliotecas de fontes de base 

de dados como, a Rede Sustainable Sanitation Aliance (SuSanA)7, a Rede de Tecnologia 

Social (RTS)8 e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  (Embrapa)9. 

 

3.3.1 Fontes de apoio a execução de programas de saneamento rural 

 Na identificação de atores primários devemos enfatizar a necessidade de agentes aptos 

a apoiar à execução do programa. Nesta etapa é necessário elencar técnicas construtivas e 

materiais disponíveis localmente que possam ter um impacto positivo, alavancando assim a 

viabilidade para a implementação da tecnologia escolhida, tornando-a apropriada ao contexto 

sócio econômico local. 

                                                

7 Disponível em: http://www.susana.org/ 
8 Disponível em: http://www.rts.org.br/ 
9Disponível em:  http://www.embrapa.br/ 
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Uma sugestão é identificar possíveis fontes de atuação direta no programa, onde 

sugerimos listar: 

 Opções de matéria-prima local; 

 Fontes para obtenção de recursos à custo reduzido e/ou crédito; 

 Técnicas locais de uso consagrado (vernáculos); 

 Opções de logística para transporte de materiais; e 

 Possíveis destinações dos resíduos gerados na etapa de construção; 

 Devendo entrar em discussão a disponibilidade de mão de obra para construção 

cooperativa, mutirão, assim como, a disponibilidade de materiais de construção na região, 

buscando sempre a mínima geração de resíduos e/ou impacto ao meio ambiente. 

 

3.4 IDENTIFICAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ENGANJAMENTO DOS ATORES 

 O processo de transferência de tecnologia não se mostra  muito eficiente segundo 

MUDO (2014), sem o reconhecimento da percepção da diferença entre conhecimento 

incorporado e conhecimento compartilhado a exemplo da situação, onde o produtor rural era 

visto como um sujeito receptor de soluções tecnológicas, e o termo extensão rural surge como 

um ato de estender algo a alguém (técnica, produto ou insumo), o que denota uma forma de 

dominação na relação extencionista/produtor (FREIRE, 1985), assim, o conhecimento não 

deveria ser passado em um único sentido. 

 O desafio dos órgãos de pesquisa, universidades e movimentos sociais constituí-se na 

alteração dos procedimentos e perspectivas que deveriam agora criar estratégias para colocar 

em prática metodologias participativas de Assistência Técnica Rural (ATER) com a inclusão 

dos agricultores familiares desde a concepção de programas até a aplicação das tecnologias, e 

com isso, os agricultores e suas famílias podem ser transformados em agentes do processo, 

valorizando seus conhecimentos e respeitando seus anseios (MUDO, 2014), ao contrário do 

processo de transferência de tecnologia supracitado. 

 As metodologias de construção participativa convergem à filosofia do cooperativismo, 

ou seja, as ações são construídas pelos envolvidos no processo e por eles, agregam o 
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conhecimento, anseios e necessidades, conferindo assim, a validação ainda durante a sua 

construção (SESCOOP, 2014). 

 Os processos de construção participativa tem como característica os fluxos de tomada 

de  decisão de “baixo para cima”, com retorno subsequente de “cima para baixo”, 

completando ciclos no processo de cooperação (SESCOOP, 2014), característica contrária à 

situação apresentada no parágrafo de abertura deste item, que é realizada em um único 

sentido. 

 

3.4.1 Enfoque participativo em ambiente organizacional 

 Para se assegurar e estimular um maior envolvimento e comprometimento são 

desenvolvidos processos de participação ajustados a cada realidade. Segundo o Guia 

Metodológico de Construção Participativa10 (SESCOOP, 2014), essas técnicas e instrumentos 

visam principalmente o desenvolvimento de aspectos comportamentais dos participantes, para 

isso, é necessário que o participante “tome parte do processo”, ou seja,  emita opinião, analise, 

questione, concorde, discorde, proponha, decida, avalie,enfim, seja um elemento integrante do 

processo (SESCOOP, 2014). 

 Nesse processo organizacional participativo não se propõe um modelo de gestão único 

e sim a interação de diversos níveis de poder, a qual as responsabilidades são compartilhadas 

de acordo com os conhecimento e experiências de cada ator, estimulando a interação de quem 

decide, executa e quem é atingido pela tomada de decisão (SESCOOP, 2014). Ainda segundo 

o Guia Metodológico de Construção Participativa, o processo participativo se justifica, entre 

outras razões, por: 

 Ser um direito e necessidade dos cidadãos; 

 Aumentar a autoestima dos participantes; 

 Somar esforços e mobilização de potenciais; 

 Melhorar a integração, interação e sinergia entre os envolvidos; e 

                                                

10Disponível em: http://www.ocb.org.br/gerenciador/ba/arquivos/05_guiametodologico_modeloa5.pdf 
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 Estabelecer um processo de mudança social e política. 

 Os aspectos que determinam as diferentes formas e intensidades de participação são 

decorrentes de valores culturais da comunidade, freqüência de reuniões, relevância dos 

objetivos, atitude de quem promove a participação, padrão de comunicação entre participantes 

e   mecanismos de avaliação dos resultados (SESCOOP, 2014). 

 

3.4.2 Metodologia participativa de Pesquisa-Ação 

 A pesquisa-ação é uma metodologia participativa encontrada em literaturas, e 

praticada em projetos de saneamento rural. Consiste em uma pesquisa de base empírica 

realizada em associação a uma ação ou resolução de problema coletivo, no qual os 

participantes representantes da situação juntamente com os pesquisadores agem em 

cooperação (THIOLLENT, 1996). O objetivo central da pesquisa-ação deve ser prático para 

que possa ser obtido o melhor equacionamento do problema , a partir de um levantamento de 

soluções e propostas de ações que auxiliem o agente (PIRES, 2012). 

  A pesquisa-ação admite que pesquisadores profissionais que estejam envolvidos no 

processo dêem  suas contribuições teóricas de explicação e interpretação, sem porém 

monopolizar a interpretação de dados, submetendo constantemente suas teorias aos 

participantes do grupo. 

 Um exemplo desta técnica aplicado à questão sanitária é encontrado nas possibilidades 

de resolução de problema em assentamentos, na concepção e construção de sistemas de 

tratamento de esgoto doméstico para famílias rurais de Minas Gerais. O que viabiliza a 

interação entre autores e atores na proposição de tecnologias apropriadas (PIRES, 2012). 

 

3.4.3 Autogestão de projetos em saneamento rural 

 Um objetivo das metodologias participativas é tornar processos autogestionários a 

partir de tecnologias sociais, ou seja , tecnologias que contribuam para a inclusão social dos 

participantes do processo de construção participativa. O conceito de tecnologia social segundo 
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RTS (2014) compreende a ideia de produtos, técnicas e/ou metodologias replicáveis, 

desenvolvidas na interação com a comunidade e que represente efetivas soluções de 

transformação social (DAGNINO, 2004). 

 Dentre as características das tecnologias sociais devemos mencionar o baixo custo 

operacional, simplicidade funcional, facilidade de manejo, eficácia na solução dos problemas 

cotidianos, uso em pequena escala, replicabilidade, isto é, a possibilidade de ser aplicada em 

outros contextos sociais com a mesma eficácia (DAGNINO, 2004). 

 O cooperativismo, com a prática da ajuda, exerce grande influência no processo de 

ensino-aprendizagem promovendo o crescimento moral e intelectual, dando sentido a união 

(GAWLAK, 2010). Esforços coletivos são gerados em processos de autogestão, o mutirão é 

uma alternativa utilizada com muito sucesso no Brasil para autoconstrução de infraestruturas, 

a partir da organização da comunidade (PIRES, 2012). Importante salientar que o mutirão não 

é a única solução, apesar de seus aspectos positivos inerentes. 

 A concepção de sistemas de saneamento rural que possam ser implementados e 

geridos de modo participativo se torna importante à comunidade devido a todo o contexto 

gerado pelos aspectos cooperativistas citados anteriormente. 

 

3.5 ANÁLISE DE MATERIAIS DE APOIO COMO SUPORTE À ESTRATÉGIA 

 A escolha do material de apoio mais adequado à disseminação de uma alternativa de 

saneamento rural é função das variáveis levantadas pelas fontes, primárias e secundárias, que 

embasarão o projeto e que devem ser proposta estrategicamente, como uma ferramenta a ser 

utilizada pelos atores do processo de construção social.  

 A cartilha é um exemplo de ferramenta de apoio à comunicação, que deve ser 

construída preferencialmente em projetos coletivos, trabalhado em equipes multidisciplinares, 

visando complementar os processos de capacitação de forma simples (MUDO, 2014), e com 

fácil compreensão pelo público alvo, a partir de objetivos bem definidos propostos por quem a 

implementa. 
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 A preocupação na elaboração de cartilhas para um público alvo é autêntica, e pode ser 

facilmente observada em exemplos que despertam o significado educativo das ações 

extencionistas propostas pela extensão rural. Dentre os inúmeros exemplos de cartilha iremos 

ressaltar a importância de algumas dessas construções e a sua relação na utilização da 

metalingüística apropriada para cada público alvo.  

 

3.5.1 Cartilha Fogões EcoEficientes 

 A cartilha de construção de Fogões EcoEficientes (IDER, 2014), reproduzida no 

Anexo A, tem por objetivo disseminar o modelo de fogão à lenha criado pelo Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Energias Renováveis (IDER), nas regiões Norte e Nordeste 

do Brasil.  

 A proposta se insere como uma tecnologia apropriada à realidade das residências 

rurais, sendo a tecnologia concebida com o simples intuito de “eliminar a fumaça dentro dos 

domicílios e queimar menos madeira graças a adaptações que aproveitam melhor o calor da 

queima” (IDER, 2014). Notoriamente, e como usado no próprio material, o público alvo são 

os pedreiros locais, estando focado no roteiro construtivo proposto na estrutura da cartilha, ao 

contrário de outro material que tenha como alvo a dona de casa rural, que iria focar na 

diminuição da fumaça e menor tempo para coletar lenha. 

 Importante enfatizar na cartilha nesse material, que a tecnologia de construção de 

fogões ecoeficientes foi baseada em um design indiano e adaptada à realidade brasileira com 

técnicas construtivas de rápida capacitação pelos pedreiros e utilização de materiais de 

construção de fácil acesso (IDER, 2014). 

 

3.5.2 Cartilhas para construção do TEvap 

 Na busca por materiais de apoio sobre a temática do tratamento de esgoto sanitário 

utilizando o Tanque de Evapotranspiração (TEvap), constatamos a elaboração de cartilhas 

com linguagens objetivas e claras, no entanto, apresentam-se simplório em suas construções. 

 Os Anexos B e C são contribuições de materiais práticos para utilização pelo público 
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alvo desejado, sendo esses elaborados pelo “Instituto 5 Elemento” e grupo PRAXIS da Escola 

de Arquitetura da UFMG, respectivamente, com o objetivo de expandir o conhecimento de 

práticas de ocupação, facilitando o entendimento e divulgação dos processos (PRAXIS, 

2014). 

 Ambos os materiais apresentados no anexo B e C, focam na linha narrativa da 

construção do sistema e não nos benefícios do TEvap. 

 

3.5.3 Cartilha de estudo de caso da SuSanA 

 A cartilha preconizada pela Rede SuSanA foi proposta por COSTA (2014), como 

meio de comunicação e/ou disseminação acadêmico. Atualmente o documento foi posto à 

aprovação pela SuSanA. A cartilha se torna uma ferramenta fundamental para a disseminação 

e multiplicação da tecnologia do Tanque de Evapotranspiração (TEvap) em dimensões 

mundiais, contribuindo como material de relevante importância para a construção de sistemas 

de esgotamento sanitário sustentável (COSTA, 2014), no entanto, a linguagem não se adéqua 

a agricultores, extensionistas, agentes de saúde e moradores rurais. 

 Claramente a cartilha é voltada para um público técnico, acadêmico ou sanitaristas. 

 

3.5.4 Cartilha de Agricultura Familiar 

 Segundo OLIVEIRA (2014) ”o gibi é um instrumento de investigação, atuação e 

intervenção, bem como possibilita ao psicólogo, promover o diagnóstico no processo de 

aprendizado, afetividade e personalidade”.  

 O gibi ou almanaque é um formato de material que se utiliza de estórias com 

linguagem prática, curta e colorida sendo um texto de fácil compreensão, que podem ser 

trabalhado em diversos níveis de escolaridade e faixa etária. Os gibis são utilizados para 

retratar aspectos de vida do povo brasileiro e tem um papel importante no processo de 

aprendizagem, influenciando costumes e culturas voltados para nossa realidade (OLIVEIRA, 

2014). 
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 A cartilha de agricultura familiar (Figura 6) é um exemplo que ilustra a metodologia 

de elaboração de gibis utilizada pelo autor, que prioriza a capacitação de agricultores e busca 

a aprendizagem por meio de uma linguagem de fácil compreensão, não só pelo agricultor, 

mas também por sua família. 

 
Figura 6 – Cartilha de Agricultura Familiar para agricultores proposta em formato de almanaque. 

 

4 MATERIAS E MÉTODOS 

 De forma a dar corpo às diversas ferramentas apresentadas. A implementação da 

proposta à região de Itabira, MG tem o propósito de ilustrar a aplicabilidade da metodologia 

indicada. 

 

4.1 ADERÊNCIA DA PROPOSTA PARA O CASO DO MUNICÍPIO DE ITABIRA 

 A aplicação de uma proposta de programa de saneamento rural para o município de 

Itabira, Minas Gerais é motivada por sua representatividade diante o estado de Minas Gerais e 
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por características diagnosticadas previamente que concerne uma parcial ausência de serviços 

de esgotamento sanitário, além de apresentar características climatológicas que se adéquam a 

proposição de uma alternativa sustentável de saneamento rural (COSTA, 2014). 

 A proposta alternativa de coleta, tratamento e destinação de águas negras para área 

rural do município de Itabira, MG é o Tanque de Evapotranspiração – TEvap, que tem por 

objetivo: 

 a destinação adequada das águas negras domiciliares; 

 tratamento e reutilização dos resíduos em sistemas fechados com mínima ou ausência 

de efluente final; e 

 Cultivo de culturas apropriadas ao TEvap através da reutilização dos nutrientes 

tratados.  

 O programa de saneamento rural é proposto com base em um roteiro desenvolvido a 

partir de uma estratégia que permita a participação da população diretamente na 

implementação e disseminação da alternativa de esgotamento sanitário. Os pressupostos 

básicos do projeto, assim como a técnica construtiva utilizada, estão disponíveis em formato 

digital no site do Departamento de Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente da Universidade 

Federal Fluminense (UFF)11. 

 Na elaboração do programa foi necessário inicialmente o mapeamento de fontes 

secundárias que embasam todas as posteriores estratégias. Para isso deve-se realizar uma 

pesquisa qualitativa para certificação da existência de Planos Diretores, Planos de 

Saneamento Básico, leis específicas que dizem respeito ao saneamento básico no município 

de Itabira, consulta a instituições de prestação de serviços públicos de saneamento, e 

posteriormente a elaboração de um diagnóstico para a caracterização da região. 

 Segundo a concepção do Plano de Saneamento Básico (PLANSAB), que abrange o 

município de Itabira, o programa de saneamento rural visa atender a população rural e 

comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, com uma abordagem própria e 

                                                

11 Disponível em http://www.ter.uff.br/images/30943096-Pablo-DES1-A1_2014-04-24-01.pdf 
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distinta da convencionalmente adotada por áreas urbanas, quanto à dimensão de tecnologia a 

ser utilizada, quanto na gestão e relação com a comunidade (BRASIL, 2013). O Plano cita 

ainda a importância de a infraestrutura física vir acompanhada de medidas estruturantes “[...] 

no campo da participação da comunidade, da educação ambiental para o saneamento, dos 

mecanismos de gestão e da capacitação, entre outras” (BRASIL, 2013). 

 Para a definição da população beneficiada foi feito um diagnóstico criterioso junto à 

fonte de dados do Censo demográfico do IBGE, obtendo assim a população relativa à zona 

rural do município (SNIS, 2011). No entanto, as intervenções são propostas para o recorte 

populacional que não conta com serviços de coleta e tratamento de esgoto, sendo o público 

alvo equivalente a aproximadamente 3.200 habitantes (SNIS, 2011). 

 Sendo relevante citar que estas informações assim como os dados populacionais, o 

nível de atendimento por redes de coleta de esgotos no município de Itabira foram obtidos por 

fontes secundárias de pesquisa, neste caso, o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS)12 e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE-ITABIRA)13. 

 O Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser a próxima consulta a ser realizada 

em nosso roteiro, no entanto, foi observado a ausência do Plano, de acordo com a pesquisa 

realizada junto ao Perfil dos Municípios Brasileiro (Figura 1) encontrado na página no IBGE. 

Porém o Plano atualmente é uma exigência para o recebimento de recursos do governo federal 

para investimento em Saneamento Básico.  

 Assim, segundo a PMI (2014), está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Itabira por uma comissão de representantes do poder público, da sociedade civil e 

por servidores das secretarias municipais de Meio Ambiente, Saúde, Desenvolvimento 

Urbano, Obras, Planejamento, Educação e ainda do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

                                                

12 Disponível em: www.snis.gov.br 

 
13 Disponível em: www.saaeitabira.com.br 

 Rua Nossa Senhora do Carmo, 148, Itabira - MG   

 Tel.: (31) 3839-1300 
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(SAAE), Itaurb, Câmara Municipal e integrantes dos comitês das bacias dos rios Piracicaba e 

Santo Antônio. 

 Em relação às leis públicas específicas que dizem respeito ao esgotamento sanitário no 

município de Itabira, a base de dados do Perfil dos Municípios Brasileiros do IBGE relata a 

ausência de leis a serem consultadas (Figura 1). 

 Constatamos a existência de um projeto que visa a melhoria ambiental dos recursos 

hídricos da região. O projeto Mãe D’água é motivado pela degradação do manancial 

Candidópolis que abastece mais da metade da cidade de Itabira. O projeto conta com parcerias 

da região para intervenções de baixo custo na recuperação de áreas degradadas (MÃE 

D’ÁGUA, 2010), sendo essa, uma fonte de sucesso em projetos na região. 

 A próxima abordagem na elaboração do programa de saneamento rural com 

possibilidade do uso de TEvap, após o mapeamento de fontes de base de dados e 

enquadramento do projeto, é a realização do diagnóstico da área de estudo, onde deve ser 

levantado o maior número de informações com respeito à realidade local sobre aspectos 

social, cultural, econômico, ambiental e institucional. 

 Os resultados do perfil populacional do município de Itabira, MG estão expressos na 

Quadro 1 de acordo com o levantamento elaborado por COSTA (2014). 

 

Tabela 1 – Resultado do perfil populacional de Itabira. Fonte: COSTA, 2014 

Área do Município 1.258,61 km²

IDHM 2010 0,756 Faixa Alta

População total do Município (Censo 2010) 109.783 habitantes

Fluxo Escolar de 5 a 6 anos na escola 95 %

Público Alvo do Projeto (População rural não atendida com esgotamento sanitário) 4.315 Habitantes

Renda média das famílias rurais 1.286,76R$   Reais

Classe de renda da população rural Classe D

Grau de analfabetismo da população rural 18 %

Número médio de pessoas por domicilio rural 4 Pessoas

Volume de águas negras produzido por habitante 22,5 l\hab.dia

Consumo per capita médio de água 150 l\hab.dia

Perfil Populacional de Itabira, MG
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 No processo de P&D da tecnologia devem ser propostas alternativas, com a interação 

da comunidade, para se determinar a solução mais viável. Tendo em vista a proposição do 

TEvap para região de Itabira, deve-se proceder com a pesquisa por fontes primárias, como 

exemplificado em modelos de referência, uma opção é buscar modelos de sucesso aplicáveis à 

situação de Itabira. 

 A identificação e/ou construção de associativas que possam fomentar o projeto é um 

objetivo da estratégia, permitindo empodeiramento de atores no processo de disseminação. No 

caso de Itabira, a estratégia definida de acordo com o diagnóstico realizado, foi à 

possibilidade de envolvimento de atores institucionais em Escolas Rurais da região, sendo o 

docente (ator) responsável pela disseminação. Pode-se utilizar de ferramentas como a cartilha 

proposta, com linguagem apropriada, para a elaboração de tarefas didáticas que instiguem a 

construção do espírito cooperativista do discente (filhos de agricultores e moradores rurais), 

no que a proposta é engajar filhos de agricultores, como coatores no processo de disseminação 

aos pais, promovendo a ideologia cooperativista. 

 Deve ser conduzida uma pesquisa prévia por possíveis fontes de financiamento e 

fomento, como dito anteriormente. No caso do município de Itabira, há uma preocupação em 

buscar incentivos para confecção das cartilhas por meio da interação e entrosamento com 

parcerias da iniciativa pública e principalmente da iniciativa privada, cooperativas, 

associações e ONGs, que comumente apóiam projetos socioambientais, como exemplificado 

no Programa Mãe D’água. Esse programa conta com o apoio das secretarias de 

Abastecimento e Meio Ambiente, EMATER, IMA, IEF, comitês de bacias hidrográficas e 

sociedades civis organizadas. 

 A assessoria técnica poderia ficar a cargo da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

através da formação de um grupo de estudos de extensão rural, assim como a gestão, que 

ficaria a cargo dos atores institucionais, a exemplo do Professor Marcos Alexandre Teixeira, 

de alunos de graduação e/ou pós-graduação, como o Eng.º Pablo Soares de Alvarenga Costa, 

orientador e autor desde documento, respectivamente. 
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 O programa de Saneamento Rural com possibilidade de utilização do TEvap, 

contempla, além da comunicação/educação ambiental junto às famílias de produtores rurais, a 

realização de palestras e oficinas comunitárias por meio de atores com know-how em 

experiências bem sucedidas de implementação de projetos de TEvap no Brasil. O intuito é 

obter o envolvimento e a participação ativa dos agricultores em metodologias participativas, 

sendo esses, coatores na construção de sistemas físicos. 

 O envolvimento de agricultores como coatores na proposta de construção de tanques 

de evapotranspiração tem por característica tornar o processo autogestionário, gerando 

esforços coletivos em processos de autoconstrução da infraestrutura por meio de mutirões.

 Essa proposta se alia a necessidade de minimização de custos de construção. O manejo 

do sistema fica a cargo dos agricultores instruídos em oficinas e palestras, sendo a assessoria 

técnica presente a qualquer momento, em possíveis necessidades no decorrer das etapas de 

implementação. 

 Outra possibilidade para a minimização de custos na implementação de TEvap é a 

utilização de materiais de construção alternativos e/ou disponíveis localmente. Na 

identificação de fontes de apoio e parcerias à execução do programa foi sugerida a consulta 

de: 

 Fonte de coleta de pneus inservíveis para Itabira14, junto a Reciclanip; 

 Fontes rentáveis para aquisição de telas de galinheiro, a serem utilizadas na técnica de 

ferrocimento. Tendo em vista que Itabira é conhecida como “Cidade de Ferro” pelo 

seu potencial explorador. O que torna a técnica apropriada àregião; e 

 Difusores de tecnologia apropriada como no caso da Embrapa, no programa de 

construção de cisternas utilizando a técnica de ferrocimento.  

 

                                                

14 Disponível em: www.reciclanip.org.br 

Telefones de contato para Itabira: (31) 3839-1227 ou 3834-4588 ou 3834-3822 
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4.2 SUGESTÃO DE CARTILHA 

 Os textos de trabalhos acadêmicos fazem uso de uma linguagem que os distanciam de 

grande parte da população. A sugestão de cartilha no formato de gibi tem por objetivo 

aproximar a população a uma tecnologia que está sendo difundida em beneficio aos próprios 

usuários. A iniciativa visa, a partir do potencial de histórias em quadrinhos, tornar a cartilha 

um facilitador de acesso a informação.  

 As cartilhas foram confeccionadas utilizando-se as ferramentas da plataforma do 

ToonDoo15 disponível na internet. Os cenários e personagens sugeridos buscam ilustrar de 

maneira objetiva o conceito dos tanques de evapotranspiração, tendo em vista o público alvo, 

que são as crianças por meio da aprendizagem dentro de um sistema de cooperação oferecido 

pelos professores em sala de aula no município de Itabira. 

 O modelo de cartilha intitulada como ”Saneando o Mundo – Mutirão do tanque de 

evapotranspiração” se encontra no Apêndice A. 

 

5 RESULTADO 

 O roteiro proposto gera subsídio para a elaboração de programas de saneamento básico 

em todo o Brasil, onde o passo a passo é sugerido com utilização de metodologias 

participativas na confecção de um modelo que prioriza a disseminação de tecnologias 

apropriadas a cada população e região. 

 

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 Para que uma tecnologia seja apropriada a realidade de uma dada localidade  faz-se 

necessário a participação de todos os envolvidos desde a concepção do projeto, já que as 

fontes de maior importância são as primárias, pois, neste caso representam o público alvo da 

ação, ou seja, o programa de saneamento rural deve agregar seus conhecimentos, anseios e 

                                                

15 Disponível em: http://www.toondoo.com/ 
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necessidades, conferindo assim, a validação ainda durante a sua concepção (SESCOOP, 

2014). Assim o programa parte-se de uma tecnologia já atestada em outras comunidades 

rurais no Brasil, a qual tem grande potencial de replicação para outras regiões. 

 O roteiro aqui apresentado não tem a pretensão de esgotar a temática, mas antes, 

colaborar na exemplificação de alguns dos princípios da Metodologia Participativa, cujo 

entendimento e aplicação nem sempre são fáceis de serem entendidos pelos formuladores de 

programas de saneamento rural. 

 Um dos aspectos que mais se revestem de um caráter temporal, são disponibilidade de 

materiais e recursos; desta jeito, por fugirem da possibilidade de enquadramento de médio ou 

longo prazo, foram pouco abordados no âmbito da metodologia proposta. 

 No Brasil, as soluções de saneamento costumam ser direcionadas para grandes 

sistemas, com a instalação de vastas redes coletoras e ETE’s (Estação de Tratamento de 

Esgoto) de grande porte.  

 Esta visão não se aplica ao meio rural , isto é claro, porém, ainda não existe uma visão 

clara do que poderia vir a ser uma solução eficaz para o saneamento rural no Brasil, desta 

forma, posterga-se a implementação de qualquer solução; eficiente ou não; relegando-se o 

assunto sem que sejam abertos espaços para a discussão de soluções efetivas; ainda que fujam 

do modelo vigente no país; e que poderiam ser parte integrante de uma Política Nacional mais 

abrangente (como no ciclo do Programa Luz para todos e a problemática do acesso à energia 

elétrica). 

 A escolha da cartilha em formato de gibi ou almanaque como material de apoio à 

disseminação visa contornar a problemática da parcela de analfabetismo adulto, inserindo-se 

para ser  trabalhada com as crianças, fazendo uso da figura do professor dentro de sala de aula 

através de dinâmicas, e fora de sala de aula com a participação dos pais e alunos, em oficinas 

de construção de tanques de evapotranspiração com foco no cooperativismo. 

 Com o atual trabalho espera-se ter contribuído com a elaboração de um roteiro para 

programas de saneamento ambiental, a partir da exemplificação de um modelo de propostas 

teóricas e práticas de metodologias a serem utilizadas em abordagens de campo. 
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APÊNDICE A – CARTILHA SANEANDO O MUNDO – MUTIRÃO DO TANQUE DE 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO 
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ANEXO A – CARTILHA DE CONSTRUÇÃO DE FOGÕES ECOEFICIENTES. 
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ANEXO B – CARTILHA DE SISTEMA DE TRATAMENTO DO ESGOTO POR 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO. 
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ANEXO C – CARTILHA DE CONSTRUÇÃO DO TEVAP. 
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