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RESUMO: O objetivo deste texto científico é fazer um estudo sobre as condições do saneamento 

básico na comunidade do Rumo Certo localizada no município de Presidente Figueiredo no 

Estado do Amazonas, distante a 107 km da capital Manaus, utilizando dados referentes aos 

questionários aplicados na referida comunidade no ano de 2016, através de prática de campo  na 

referida comunidade com aplicação de dez questionários com questões abertas e fechadas. Os 

estudos evidenciaram que há recolhimento de lixo doméstico na comunidade, e uma unidade 

básica de saúde em pleno funcionamento, porém, não há destino para o esgoto sanitário, o que 

prejudica não apenas o ambiente, mas também afetam os moradores que se banham no rio Pardo 

e podem contrair diversas doenças. Nesse sentido é importante que a comunidade se mobilize 

para pressione o poder público municipal e estadual para tomar medidas que busque a 

implantação de infraestrutura e políticas públicas voltadas ao melhoramento da situação sanitária 

não apenas na comunidade em estudo, mas, sobretudo nas cidades pequenas.  

PALAVRAS-CHAVE: Saneamento Básico; Presidente Figueiredo; Comunidade Rumo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Saneamento básico refere-se à atividade relacionada ao abastecimento de água potável, o 

manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos 

sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde das 

comunidades.  

Relativo ao aspecto das águas pluviais com qualidade, o manejo deve ser realizado quanto 

à utilização das águas como recursos hídricos e seu aproveitamento no abastecimento de água, 

na recarga de aquífero, em jardinagem, na limpeza pública, em aproveitamento para piscicultura, 

etc.  

Para o desenvolvimento das atividades humanas tanto no processo de produção de 

diversos produtos quanto no abastecimento para o consumo, é necessária uma quantidade 

significativa de água. Ano após ano essa necessidade vem cada vez mais aumentando, não só no 
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Brasil, mas no mundo inteiro, em contrapartida a quantidade de água potável ou que possa ser 

utilizada para esses fins vem diminuindo significativamente. 

O estudo foi realizado na comunidade rural Rumo Certo (figura 01), pertencente ao 

município de Presidente Figueiredo no Estado do Amazonas que possui como acesso à Rodovia 

BR 174, sentido Manaus (AM) - Boa Vista (RR), nesta percorre-se 107 (cento e sete) quilômetros 

para chegar ao município e mais 13 (treze) quilômetros para chegar até a comunidade estudada. 

A população desta é de aproximadamente 2.800 moradores. 

 

Figura 01 

: Comunidade Rumo Certo (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município de Presidente Figueiredo possui uma área de 25.422,333 km², população 

estimada em 2014 de 31.903,00 habitantes, dos quais 14.174,00 residem na zona rural (IBGE, 

2010), possuindo como principal setor econômico o agropecuário. 

O investimento em saneamento básico se faz necessário para a preservação dessas 

águas com o tratamento de esgoto sanitário, que segundo Leoneti, Oliveira e Prado (2010, p.04) 

“é realizada por meio de estações de tratamento de esgoto que reproduzem em um menor espaço 

e tempo, a capacidade de autodepuração dos cursos d’água”.  

Em 2002, Presidente Figueiredo (figura 02), localizada no estado do Amazonas, há 107 

Km de distância da capital, assumiu o posto de primeira cidade amazonense a contar com rede de 

esgoto ecologicamente correta, com uma taxa de 100% de tratamento das águas servidas. 

 

Figura 02: Município de Presidente Figueiredo (2016) 
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Fonte: http://mochileiro.tur.br/presidentefigueiredo. 

 

Infelizmente essas informações são referentes à zona urbana, o que não se pode afirmar 

sobre as comunidades situadas na zona rural. O município possui 44,42% da população situada 

na zona rural (IBGE, 2010) a qual não tem acesso a muitos dos serviços públicos que são 

prestados na zona urbana. Como a comunidade rural visitada, Rumo Certo, Localizada na BR 174 

Km 163, não foi diferente. 

 Estas comunidades rurais enfrentam alguns problemas, destacando as questões 

referentes à saúde, educação, violência, saneamento básico, entre outros. Situações estas que 

podem ser resolvidas por meio da intervenção estatal, municipal e o próprio comprometimento da 

comunidade local, ou seja, de forma coletiva. 

Este texto científico tem como objetivo compreender o processo de urbanização em 

Presidente Figueiredo, observando as questões de saneamento básico. 

 

2. METODOLOGIA 

A coleta de dados foi realizada pelos alunos da Escola Estadual Maria Calderaro e ocorreu 

nos dias 10 e 21 de Junho de 2016, na Comunidade Rumo Certo localizada na Rodovia BR 174, 

sentido Manaus (AM)- Boa Vista (RR), nesta percorre-se 107 (cento e sete) quilômetros para 

chegar ao município e mais 13( treze) quilômetros para chegar até a Comunidade pesquisada. 
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Para se obter os dados necessários, foram aplicados 10 (dez)  questionários qualitativos e 

quantitativos para os moradores residentes na comunidade Rumo Certo.  

Foram feitos também tabulações e utilização de gráficos para demonstrar quais os 

resultados finais da pesquisa.  

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Saneamento básico no Brasil 

O saneamento básico no Brasil tem sido abordado nos meios técnico, acadêmico e político 

devido a mostrar-se bastante abrangente, considerando como integrantes deste setor os 

seguintes fatores: abastecimento de água; esgotamento sanitário; drenagem pluvial; limpeza 

pública e controle de vetores de doenças transmissíveis (HELLER, 1998). 

Segundo a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS): 

 

Saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que 

exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e 

social. De outra forma, pode-se dizer que saneamento caracteriza o conjunto de 

ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar Salubridade Ambiental 

(OMS, 2007). 

 

No Amazonas, nem todas as cidades possuem o sistema de saneamento básico, e 

segundo o Instituto Trata Brasil (ITB): 

 

Seis, das 11 cidades da região que figuram na lista, estão entre as piores em 

saneamento básico do Brasil... Mesmo entre as dez piores em saneamento básico 

do País em 2013, Manaus foi à cidade da região que mais investiu no serviço, R$ 

79,35 milhões no ano. Em seguida aparece Cuiabá, com R$ 78,07 milhões, e 

Belém, com R$ 45,43 milhões. (ITB, 2015, p. ). 

 

No dia 21 de junho de 2010, sob o Decreto Lei nº 7.217, o governo federal regulamentou a 

Lei nº 11.445 de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e dá outras providências. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010, p. ). 

Segundo esta Lei os serviços de saneamento básico tem como princípios: 

 

I - universalização do acesso; II - integralidade, compreendida como o conjunto de 

todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 
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saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas 

necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; III -

 abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos 

resíduos sólidos e manejo de águas pluviais realizados de formas adequadas à 

saúde pública e à proteção do meio ambiente; IV - disponibilidade, em todas as 

áreas urbanas, de serviços públicos de manejo das águas pluviais adequados à 

saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; V - adoção 

de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 

regionais, não causem risco à saúde pública e promovam o uso racional da 

energia, conservação e racionalização do uso da água e dos demais recursos 

naturais; VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, 

de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 

de recursos hídricos, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico 

seja fator determinante; VII - eficiência e sustentabilidade econômica; VIII -

 utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 

dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; IX - transparência 

das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados; X - controle social; XI - segurança, qualidade e regularidade; e 

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010, p. ). 

 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS, 2007), em 

2006, o índice médio no Brasil, mostrava valores relativamente elevados, em termos de 

abastecimento de água, com um índice médio nacional de 93,1%. Entretanto, em termos de 

esgotamento sanitário, o atendimento urbano com coleta era muito escasso, tendo um índice 

médio nacional de 48,3%, e um índice médio nacional de apenas 32,2% para o tratamento desse 

esgoto coletado. Destaca-se que, em relação ao atendimento à população de baixa renda, o 

índice ainda é mais inadequado, e alcançar uma cobertura mais ampla desse benefício é um 

grande desafio. 

 

3.2 Saneamento básico no estado do Amazonas 

O problema de saneamento básico do Amazonas ainda apresenta grandes desafios aos 

municípios. Já se passaram seis anos desde a instituição da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) e nenhum município amazonense conseguiu pôr seus planos em prática. O 

motivo principal, justificado pela Associação Amazonense de Municípios (AAM), é a falta de 
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recurso financeiro. Um dos problemas principais é a falta de destinação regular dos resíduos que 

implica na economia das cidades. 

Segundo o jornal “Portal da Amazônia”, a Amazônia, concentra a hidrografia mais rica do 

mundo, mas as cidades ainda padecem com problemas de saneamento básico. O acesso à água 

tratada, coleta e tratamento de esgoto ainda são assuntos negligenciados. É o que aponta o 

ranking divulgado pelo Instituto Trata Brasil.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Saneamento básico nas comunidades rurais 

 

Criada em 2007, a Lei nº 11.445 de Diretrizes Básicas Nacionais de Saneamento Básico 

(LDBNSB), além de estabelecer diretrizes gerais sobre saneamento básico, estas diretrizes tem 

como objetivo tratar das relações do conjunto de serviços, tais como: infraestrutura e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, bem como a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Com isso, os serviços de saneamento básico devem atender a princípios básicos, como 

atenção a peculiaridade local, visando melhoria da qualidade de vida, sustentabilidade econômica, 

controle social, segurança, integração das infraestruturas e serviços com a gestão de recursos 

hídricos, entre outros. 

Segundo o jornal “A Critica” publicado em 2002, Presidente Figueiredo foi o primeiro 

município amazonense a contar com rede de esgotamento sanitário de 100% ecologicamente 

correto, ganhando até mesmo da capital amazonense (Manaus) que por sua vez foi classificada, 

segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), como uma das cidades 

brasileiras com pior saneamento básico, porém é a melhor colocada entre as cidades da região 

norte.  

Diante deste cenário, foi aplicado um questionário na Comunidade Rumo Certo com o 

intuito de averiguar a situação atual do saneamento básico. Assim, a coletas de dados foi 

realizada pelos alunos da própria comunidade, sendo aplicados  10 (dez) questionários. A primeira 

A primeira questão refere-se ao tempo de moradia na comunidade. Assim, as respostas obtidas 

(Gráfico 01) afirmam que pelo menos 08 moradores (80%) dos moradores que responderam ao 

questionário moram a mais de 10 (dez) anos da referida comunidade, 10% moram a mais ente 08 

e 10 anos e outros 10% moram cerca de 02 anos. 

 

Gráfico 01: Tempo de Moradia na Comunidade 
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Fonte: Questionários aplicados em Campo na Comunidade Rumo Certo, 2016 

 

Em relação à questão da existência da coleta de esgoto (Gráfico 02), de acordo com os 

moradores, na comunidade Rumo Certo, não existe um sistema de esgoto público, o que deixa de 

proporcionar para os moradores uma melhoria na qualidade de vida, a falta de tratamento de 

esgoto causa um efeito negativo tanto pra referida comunidade quanto para o meio ambiente que 

acaba sendo poluído, muitas crianças ficam doentes com diarreia constantes, vômito e vermes 

como ameba. 

Gráfico 02: Esgoto Público na Comunidade 
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Fonte: Questionários aplicados em Campo na Comunidade Rumo Certo, 2016 
 

Em relação à pergunta sobre a existência de fossa e caixa de gordura (Gráfico 03) em 

suas residências, 80% dos moradores afirmaram ter em sua residência um sistema de fossa e 

caixa de gordura, porém, estas foram feitas pelo próprio morador, visando limpeza urbana e um 

destino mais apropriado para os resíduos sólidos de sua residência, 20% afirmaram que não tem, 

por falta de condições financeiras para construir. 

Gráfico 03: Sistema de Fossa e Caixa de Gordura 

 

Fonte: Questionários aplicados em Campo na Comunidade Rumo Certo, 2016 

 

4.2 Destino do esgoto  

 

Segundo os moradores, que responderam os questionários sobre o destino do esgoto 

sanitário e de águas servidas de suas casas, 40% responderam que  é despejado no rio Pardo, 

sem nenhum tipo de tratamento, ocasionando um grande impacto ambiental, dependendo da 

quantidade de esgoto despejadas neste rio, pode causar até uma destruição das bacias 

hidrográficas da região, 20% responderam que as águas servidas são jogadas direto nas ruas 

sem nenhum tratamento e que seu sanitários são improvisados no quintal de suas casas. 
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Gráfico 04: Sistema de Fossa e Caixa de Gordura 

Fonte: Questionários aplicados em Campo na Comunidade Rumo Certo, 2016 

 

4.3 Tratamento de Água 

 

Na comunidade Rumo Certo, segundo os moradores, 100% ( Gráfico 05) da água 

fornecida à comunidade é encanada de um poço artesiano construído pelo Sistema Autônomo de 

Água e Esgoto - SAAE e gerenciado pela comunidade local.  

 

Gráfico 05: Tratamento de Água 

 

Fonte: Questionários aplicados em Campo na Comunidade Rumo Certo, 2016 
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4.4 A questão do saneamento voltado a distribuição de Energia, a Coleta de Lixo e as 

Campanhas de Saúde 

Segundo os moradores da comunidade do Rumo Certo, há eletrificação (quadro 01) 

disponível para os moradores, fornecida pela Hidrelétrica de Balbina através da Eletrobrás com 

sistema de medidor de medidas, o qual um servidor passa para fazer a medição de  energia 

consumida mensalmente e entregar a conta a ser paga pelo consumo de energia. Apesar da 

existência de eletrificação na comunidade pesquisada, segundo os moradores a falta 

da mesma é constante, principalmente quando o tempo é de chuvas. 

Em relação a coleta do lixo 100% dos entrevistados afirmaram também que um caminhão 

coletor de lixo passa recolhendo o lixo doméstico dos comunitários e é despejado na lixeira 

pública do município localizado no Km 04 da AM 240.  

Felizmente, apesar da distância da sede do munícipio até a comunidade seja de 56 km, 

as campanhas de saúde chegam até esses moradores, inclusive há um posto de saúde que 

funciona regularmente na comunidade. 

 

Quadro 01: distribuição de Energia, a Coleta de Lixo e as Campanhas de Saúde 

Existe Coleta de Lixo na Comunidade?

As Campanhas de Saúde Funcionam na Comunidade?

NÃO

0

NÃO

0

SIM

10

SIM

10 0

NÃO

SIM

10

 

Fonte: Questionários aplicados em Campo na Comunidade Rumo Certo, 2016 

Em relação ao questionamento sobre o destino do lixo doméstico, 70% dos entrevistados 

sabia qual era o destino final de todo lixo doméstico recolhido pelo caminhão coletor de lixo, o qual 

após ser recolhido é levado até um aterro sanitário para fazer seu descarte. Este aterro sanitário 

localiza-se no KM 04 da AM 240, distante do município com o objetivo de proteger a população de 

qualquer possível contaminação que o acúmulo deste lixo possa ocasionar. 
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4.1.6 Destino do Lixo Coletado 

 

Fonte: Questionários aplicados em Campo na Comunidade Rumo Certo, 2016 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise realizada a partir dos dados coletados com a aplicação dos questionários, 

revelou que fatores como a falta de um sistema básico de esgoto com sistema de  tratamento, os 

moradores da comunidade pesquisada vivem em condições mínimas de saneamento básico 

ocasionando consequências, como a proliferação de doenças. 

Infelizmente na região Norte segundo o Instituto Trata Brasil (ITB, 2015) “apenas 14,36% 

do esgoto é tratado. E o índice de atendimento total é de 7,88%. A pior situação entre todas as 

regiões”. 

Concluiu-se também que, apesar de haver  a coleta de todo o lixo doméstico, não há um 

destino correto para todo o esgoto da comunidade, que segundo 40% dos moradores 

entrevistados, vai diretamente para o rio principal da comunidade, prejudicando assim não só ao 

meio ambiente, mas também aos próprios moradores que podem contrair doenças como 

Leptospirose e Amebíase, já que os mesmos banham-se no Rio Pardo. 

Portanto, é necessária uma atuação mais efetiva do poder público da comunidade Rumo 

Certo. São mais de 700 residências é aproximadamente 2.800 habitantes em uma comunidade 

que necessita de um saneamento básico, e isso requer de fato que a população se organize e 

intensificado mobilizações com objetivo dessas melhoras. Além disso, a estimativa aponta 

segundo os moradores que a cada ano há um aumento de moradores na comunidade, 
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ocasionando uma mudança espacial da mesma com grande impactos ambientais e necessidade 

de uma organização da comunidade. Contudo a partir desses estudos iremos mobilizar o poder 

público através dos dados obtidos e tentar assegurar um retorno positivo para a comunidade.  
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