
SANEAMENTO É VIDA
A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DE 
ESGOTO RESIDENCIAL INDIVIDUAL 
E A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESCOLHIDO

Em 2019, Ubatuba aprovou a revisão 
do Plano Municipal Integrado de 
Saneamento Básico. Na ocasião, a 
Câmara também aprovou o PL 
104/19, em que autoriza o convênio 
da Prefeitura com a Companhia de 
Saneamento Básico (SABESP).  Ainda 
que as metas propostas pela 
companhia sejam alcançadas, 

muitos bairros rurais e comunidades 
tradicionais distantes do centro da 
cidade não serão contemplados. 
Alguns desses bairros estão 
localizados desde a sub-bacia de 
Itamambuca até a sub-bacia do Rio 
Fazenda, divisa com Paraty.
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Na grande maioria dos domicílios de 
Ubatuba o esgoto não é tratado de 
maneira correta. Uma porcentagem 
assustadoramente alta da 
população possui apenas os 
chamados sumidouros ou fossas 
rudimentares: caixas sem fundo, 
totalmente permeáveis, que 
permitem a infiltração do esgoto 
diretamente no solo. Outro grave 
problema presente em quase a 
totalidade dos bairros é o despejo da 
água cinza (esgoto proveniente das 
pias e lavanderia), diretamente nas 
ruas e nos rios. 

Mesmo nos casos em que existem 
fossas sépticas tradicionais, com 
base na ABNT NBR 7229:1993, nem 
sempre ocorre a manutenção 
periódica ou um dimensionamento 
ideal. O mau funcionamento das 
fossas sépticas ocasiona retorno do 
esgoto, mau cheiro e proliferação de 
pragas (baratas, ratos e insetos). O 
resultado é poluição e grave 
contaminação dos lençóis freáticos, 
introduzindo agentes infecciosos na 
água de consumo e acarretando 
doenças em humanos e animais.
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A  saúde da 
Bacia 

Hidrográfica de 
Itamambuca

depende da 
atitude e da 

consciência de 
cada morador



A construção criteriosa e a manutenção 
das fossas são, portanto, necessárias para 
garantir a distância correta de poços 
artesianos e lençóis freáticos rasos, 
evitando a contaminação dos mesmos. 
Também é importante dimensionar o 
número de pessoas que frequentam sua 
residência: quanto maior a família, maior 
deve ser a capacidade da fossa e também 
maior a frequência da limpeza.
Para a manutenção e limpeza da fossa 
séptica, o correto é contratar uma 
empresa limpa fossa, com caminhões 
especialmente desenvolvidos para isso e 
funcionários treinados, que farão a limpeza 
sem riscos de contaminação do ambiente 
local. Também é importante averiguar se 
essas empresas irão destinar todo o 
material coletado para o tratamento de 
esgoto e não despejar clandestinamente, 
como acontece na maioria dos casos. Para 
isso, é necessário que a empresa emita um 
certificado de destinação de resíduos 
(MTR) e cópia da licença ambiental.

Saneamento Ecológico
Imagem: Guia Prático Manejo 
da Água – IPESA. Acessível em: 

https://ipesa.org.br/materiais-download/ 
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CUIDE BEM
da sua fossa

Atualmente existem algumas 
alternativas ainda mais eficientes e 

menos custosas a longo prazo que a 
tradicional fossa séptica com base na 

ABNT NBR 7229:1993. Os chamados 
sistemas de saneamento ecológico 

possuem tecnologia que garante sua 
eficiência e são economicamente mais 

acessíveis. Alguns exemplos são os 
biodigestores, tanque de 

evapotranspiração, banheiro seco, 
entre outros.

Para garantir a nossa 
saúde, rios e praias 
limpas, é necessário 
nos responsabilizarmos 
pelo nosso esgoto 
individual

SISTEMAS
alternativos



Para garantir a nossa saúde, rios e praias 
limpas, é necessário nos 
responsabilizarmos pelo nosso esgoto 
individual. Nosso litoral recortado e 
montanhoso impossibilita a chegada de 
sistemas coletivos e nos obriga a refletir 
sobre a importância do acesso a novas 
tecnologias de sistemas ecológicos de 
tratamento de esgoto para todos. 

Biodigestor integrado
Imagem: Cartilha: Guia Prático Manejo da 
Água - IPESA
Acessível em: 
https://ipesa.org.br/materiais-download/
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VEJA SE ESTÁ NA HORA 
DE LIMPAR SUA FOSSA:
PASSARAM-SE MAIS DE 2 ANOS DESDE A ÚLTIMA VEZ QUE A FOSSA FOI LIMPA?
Dependendo do tamanho da sua fossa, de quantas pessoas vivem em sua casa e há quantos anos 
sua fossa séptica existe, pode haver protocolos diferentes para a frequência com que você precisa 
solicitar a limpeza.

VOCÊ TERÁ MUITOS VISITANTES?
Se você vai receber visitas ou acomodar muitas pessoas na sua casa, e sua fossa não é limpa 
há muito tempo, é necessário limpá-la para se preparar para o fluxo mais pesado de esgoto.

VOCÊ SUSPEITA QUE AS RAÍZES DAS ÁRVORES ESTÃO OBSTRUINDO OU PRESSIONANDO A 
TUBULAÇÃO?
Raízes de árvores são a principal causa de bloqueios de tubulações. Uma desentupidora de 
esgoto pode ajudar a determinar se as árvores afetarão o sistema.

SEU GRAMADO TEM MAU CHEIRO?
Se você não tiver limpado a fossa há algum tempo, a área lateral pode ficar sobrecarregada, 
lançando gases desagradáveis no ar.

O SEU JARDIM ESTÁ MOLHADO, MESMO QUE NÃO TENHA CHOVIDO?
Procure por trechos de grama encharcados e até mesmo água parada. Isso pode ser uma 
indicação de que ocorreu um estouro ou falha do sistema séptico.

OS RALOS DA CASA ESTÃO EXALANDO MAU CHEIRO?  
Quando os ralos da casa começam a exalar mau cheiro é hora de agir. Faça o mesmo se 
notar que a tampa da fossa ou da caixa de gordura possui alguma infiltração.


