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RESUMO 

 

A ausência dos serviços de saneamento básico é uma das principais causas de doenças e morte 

no Brasil, sendo assim, a oferta destes serviços no país é de extrema relevância na redução de 

impactos negativos ao meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população. Neste 

contexto, a região Norte se apresenta em um panorama ainda mais preocupante que as outras 

regiões do país, principalmente quando se considera o esgotamento sanitário. Vale ressaltar 

que, mesmo quando há a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário não existe garantia 

de um bom funcionamento, sendo que, uma das etapas importantes do processo é a participação 

social, ou seja, a população deve acompanhar todas as etapas. Desta forma, a pesquisa foi de-

senvolvida no intuito de fomentar a boa aceitação do sistema de esgotamento sanitário implan-

tado no município de Presidente Médici-RO, assim como incentivar a adesão a rede coletora de 

esgoto, por meio de atividades de educação ambiental, com foco no funcionamento do sistema. 

Sendo assim, atividades de educação ambiental foram desenvolvidas por meio do projeto “Se 

liga na rede! -  Práticas de Educação Ambiental para implementação do Sistema de Esgota-

mento Sanitário no município de Presidente Médici, RO”, contemplando 435 pessoas, entre 

população adulta e estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicas do perímetro 

urbano do município. Entretanto, nesta pesquisa, foram avaliados apenas dados de estudantes 

do ensino médio das escolas Carlos Drummond de Andrade e Presidente Emílio Garrastazu 

Médici, por meio da aplicação de questionários antes e após as atividades. As respostas obtidas 

foram avaliadas qualitativamente e quantitativamente, por meio do teste estatístico de propor-

cionalidade entre as amostras. Inicialmente os participantes da pesquisa, em sua maioria, de-

monstraram saber o que é um sistema de esgotamento sanitário, porém não tinham conheci-

mento da implantação do sistema na cidade, assim como não participaram de ações educativas 

informando sobre o serviço, por outro lado, com as atividades de educação ambiental do projeto 

“Se liga na rede” observou-se uma diferença significativa nesse quadro, com valor-p inferior a 

0,05 para as duas últimas questões, o que demonstra a eficácia das ações. Deste modo, os par-

ticipantes reconhecem ser importante que tais atividades sejam realizadas com maior frequência 

devido ao desconhecimento da população quanto aos serviços de saneamento básico, sobretudo 

o esgotamento sanitário no município, sendo assim, verificou-se que mais de 80% dos partici-

pantes responderam de forma afirmativa quando perguntado se as atividades do projeto contri-

buíram para uma melhor compreensão junto a suas famílias sobre a importância de um sistema 

de esgoto na cidade. Com isso, nota-se que os estudantes já tinham conhecimentos relacionados 

ao tema, mas que é necessário que se trabalhe isso de uma forma continua, nas escolas e fora 

delas, visto que, para a adesão e o bom funcionamento dos sistemas de esgoto o envolvimento 

da população é uma etapa fundamental. 

 

Palavras chave: Saneamento básico, qualidade de vida,  controle social, transposição didática. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The absence of basic sanitation services is one of the leading causes of disease and death in Br

azil, therefore, the supply of these services in the country is of the utmostimportance in reduci

ng negative impacts to the environment and improving the quality of life of the population. In 

this context, the northern region is presented in aneven more troubling than the other regions o

f the country, especially when one considers the sanitation. It is noteworthy that, even when th

ere is the implementation of sanitary sewage systems there is no guarantee of a smooth operati

on, and one of the important steps in the process is the social participation, i.e. the populatio

n mustfollow all the steps. In this way, the research was developed in order to foster the good 

acceptance of the sanitary sewage system deployed in the city of Presidente Médici-RO, as we

ll as encourage adherence to sewer collection network, by means of environmental education a

ctivities, focusing on the operation of the system. Therefore, environmental education activitie

s were developed through the project "binds on the net! -Environmental education Practices fo

r implementation of the sanitary sewage System in the city of Presidente Médici, RO ", coveri

ng 435 people, among the adult population and middle and high school students from public s

chools in the urban perimeter of the municipality. However, in this study, we evaluated data o

nly to high school students of Carlos Drummond de Andrade and schools President Emílio Ga

rrastazu Médici, through the application of questionnaires before and after activities. The resp

onses were evaluated qualitatively and quantitatively, by means of the statistical test of propor

tionality between the samples. Survey respondents, mostly showed know what a sanitary sewa

ge system, but has no knowledge of the deployment of the system in the city, and not participa

ted in educational activities informingabout the service, but recognize that it is important that s

uch activities be carried out due to the ignorance of the population regarding basic sanitation s

ervices, particularly the sanitation in the city Therefore, it was found that more than 80% of pa

rticipants responded in affirmative way when asked if project activities have contributed to a b

etter understanding along with their families about the importance of a sewer system in the cit

y. With this, it should be noted that students had knowledge related to the topic, but it's necess

ary to work that continues, in schools and outside them, since, for accession and the proper fun

ctioning of the drainage systems, the involvement of the population is a fundamental step. 

 

Keywords: Basic sanitation, quality of life, social control, didactic transposition. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Jacobi (2003) o fato de grande parte da população brasileira estar 

concentrada em áreas urbanas influencia numa crescente deterioração da qualidade de vida, o 

que reflete em uma crise ambiental, e nos acomete a uma reflexão sobre os desafios a serem 

enfrentados na mudança das formas de pensar e agir em torno das questões ambientais.    

Deste modo, a ausência do saneamento básico desponta como uma das principais 

problemáticas ambientais que se agravam no país, sendo uma das principais causas de doenças, 

especialmente na população menos favorecida, visto que, ainda há grandes desigualdades no 

acesso aos serviços de saneamento, sobretudo a coleta e tratamento de esgoto. Sendo assim, 

Leoneti, Prado e Oliveira (2011, p. 335) ressaltam que “pelo impacto na qualidade de vida, na 

saúde, na educação, no trabalho e no ambiente, o saneamento básico envolve a atuação de 

múltiplos agentes em uma ampla rede institucional”.  

Conforme exposto, o panorama atual do saneamento não é satisfatório no Brasil, 

sobretudo em algumas regiões como a Norte, a exemplo do estado de Rondônia que não foge 

desse padrão, apresentando uma situação ainda mais crítica que boa parte do país. No ano de 

2008, apenas 10% dos municípios do estado coletavam o esgoto e cerca de 4% destes tratava, 

e além disto o estado estava entre as menores proporções de domicílios atendidos por rede de 

coleta de esgoto, com 1,6% apenas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010, 

2011). 

De acordo com Von Sperling (2010) no Brasil a situação de oferta dos serviços de 

esgotamento sanitário é ainda mais precária que os demais serviços de saneamento. Sendo 

assim, a poluição dos corpos hídricos e os danos à saúde da população afetam os municípios 

que não possuem o serviço, enquanto boa parte dos que possuem enfrentam problemas quanto 

a operação correta dos sistemas. 

Sabe-se que o esgotamento sanitário, assim como outros serviços de saneamento 

básico é imprescindível a manutenção da qualidade de vida, influenciando na saúde da 
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população, visto que, a falta afeta diretamente a qualidade da água, que é um importante fator 

para se prevenir doenças (LISBOA; HELLER; SILVEIRA, 2013).     

Para Souza e Freitas (2010), o saneamento voltado a garantia da saúde da população e 

a preservação do meio ambiente compreende além de uma intervenção no meio físico, ações 

educativas que envolvam e informem a população contemplada por tais serviços, instigando-a 

a participar do processo, assim como políticas que determinem os direitos e deveres do usuário, 

e o gerenciamento do setor junto a outros setores que também estejam voltados a saúde e ao 

meio ambiente. 

Desta forma, o esgotamento sanitário, como um dos elementos componentes do 

saneamento básico deve ter sua qualidade e eficiência associadas não somente a implantação, 

mas também a uma boa aceitação deste serviço por parte da população atendida. Nesse sentido, 

atividades que proporcionem o acesso à informação e aproximação da temática por parte da 

população são relevantes, de modo a contribuir para a compreensão dos benefícios que a 

implementação de um sistema de esgotamento sanitário podem oferecer, tais como a redução 

de doenças por água contaminada com dejetos e conservação dos recursos naturais. 

Desta maneira, a educação ambiental pode despertar o interesse e proporcionar uma 

maior aceitação e adesão aos sistemas de esgotamento sanitário ou mesmo evitar possíveis 

problemas relacionados ao uso incorreto destes. Tristão (2012) relata que ações de educação 

ambiental conduzem a refletir as questões locais, ou seja, aquelas que afetam diretamente os 

indivíduos. Neste contexto, Pereira et al. (2013, p.102,) também reitera que “problemas 

ambientais de ordem local e regional favorecem a sensibilização ambiental, pois, se constituem 

em espaços conhecidos dos indivíduos, afetando-os de modo mais direto e intenso”.  

Diante do exposto, a pesquisa foi desenvolvida no intuito de avaliar as práticas de 

educação ambiental realizadas por meio de um projeto de educação ambiental, assim como 

fomentar a boa aceitação do sistema de esgotamento sanitário implantado no município de Pre-

sidente Médici-RO e a adesão à rede coletora de esgoto. 

Para tal, almejando alcançar o objetivo geral foram propostos os seguintes objetivos 

específicos:  

a) ressaltar a importância dos serviços de saneamento básico, dando enfoque ao sistema 

de esgotamento sanitário, com informações pertinentes ao sistema e o incentivo a reali-

zação das ligações domiciliares às redes; 

b) avaliar a percepção ambiental de estudantes do ensino médio em etapas anterior e pos-

terior ao desenvolvimento das atividades propostas; 
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c) aferir o grau de conhecimento sobre esgotamento sanitário e a importância dada ao re-

ferido tema.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

Para compreender a relação de agente transformador que o ser humano exerce sobre o 

meio ambiente é imprescindível o entendimento da forma de organização e construção da 

sociedade na apropriação da natureza, que ocorre por meio do trabalho, proveniente da evolução 

histórica e social da humanidade (PESSANHA; RODRIGUES; ALVES, 2016).  

A crise ambiental atual é resultado da intervenção da espécie humana no ambiente, o 

que pode ameaçar a continuação da vida no planeta (GUIMARÃES; MEDEIROS, 2016). Tal 

crise é proveniente de um processo histórico onde o ser humano e a natureza caminham em 

sentidos contrários, de forma que, o homem não se comporta como parte do meio, 

estabelecendo uma relação de dominação e exploração para com este (GUIMARÃES, 2007). 

A intensificação da problemática ambiental se deu através da Revolução industrial, 

que teve início no século XVIII na Inglaterra e se propagou para outros países, foi a partir daí 

com a utilização de processos produtivos industriais, que ocorreu um aumento significativo das 

taxas de emissões de gases intensificadores do efeito estufa e de substâncias tóxicas nocivas. 

Esse processo de industrialização impactou o meio com o crescimento econômico, aumento de 

riquezas e melhoria na qualidade de vida, mas, por outro lado o uso exacerbado de recursos 

naturais e energia provocou uma degradação exagerada da natureza, e com a urbanização 

apareceram uma série de outros problemas como a concentração populacional, contaminação 

da água, solo e ar e o desmatamento (SILVA; CRISPIM, 2011).  

A partir daí, com essa mudança da relação com a natureza, esta passou a ser 

considerada apenas uma fonte de renda, de onde se tirava os recursos necessários à produção, 

para a garantia do bem-estar humano. Em consequência disto a sociedade moderna se 

caracteriza pelo consumismo desmedido, pelas desigualdades de distribuição de renda e pelos 

problemas ambientais, fruto de um modelo econômico capitalista (ALMEIDA, 2011). 

O tema ganhou maior destaque na década de 1960, visto que, a partir da Revolução 

Industrial, a relação do homem com a natureza vem se transformando gradativamente e se 

tornando cada vez mais destrutiva (REIS, 2004). Com isso, a ocorrência de sérios casos de 

poluição e acidentes ambientais em várias partes do mundo, sobretudo em grandes centros 

urbanos, contribuiu para que as atenções se voltassem para tal problemática. 

Desta forma, alguns casos ganharam destaque, como a contaminação por mercúrio da 

lagoa de Minamata no Japão, na década de 1950, que causou a morte de centenas de pessoas e 
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outras milhares tiveram anomalias que afetaram até mesmo outras gerações, além dos sérios 

danos causados ao ecossistema local. Casos de derramamentos de petróleo e construção de 

rodovias e represas nos Estados Unidos na década de 1960 também causaram uma repercussão 

negativa. Por fim, mais recentemente não se pode deixar de mencionar a explosão de um reator 

na usina Chernobyl, na Ucrânia, no ano de 1986, onde foi lançado grande quantidade de 

material radioativo na atmosfera, matando mais de 10.000 pessoas e contaminando outras 

milhares. 

 Além disto, um dos elementos que impulsionaram o início da preocupação com as 

questões ambientais foi a publicação do livro Primavera Silenciosa em 1962, da bióloga norte-

americana Rachel Carson, descrevendo sobre os efeitos devastadores do uso de pesticidas na 

agricultura para o meio ambiente e a saúde humana.  

Desta forma, Lima (2005) relata que uma das formas de expressão do 

descontentamento com os problemas ambientais na década de 60 se deu através do Movimento 

de Contracultura, que manifestou-se primeiramente nos Estados Unidos, e posteriormente se 

difundiu para outros países.  

Este movimento era contrário e criticava o modelo de pensamento capitalista 

ascendente na sociedade da época, o qual impunha um estilo de vida baseado no consumismo 

exagerado, resultado da industrialização, da exploração do trabalho, da guerra e de outros 

fatores que geravam grandes problemas ambientais (SILVA; COSTA; ALMEIDA, 2012).  

Com a problemática ambiental em evidência, Sato (2003 apud ÁVILA; RIBEIRO; 

HENNING, 2016) relata que nas últimas décadas ocorreram alguns eventos importantes para a 

ampliação das discussões sobre as questões ambientais, um dos primeiros foi a Conferência de 

Estocolmo, no ano de 1972, posteriormente a Conferência de Tbilisi em 1977 (onde se iniciaram 

as discussões sobre educação ambiental); em 1987 foi divulgado o relatório de Brundtland 

intitulado “Nosso futuro comum”, que trazia o conceito de desenvolvimento sustentável 

elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, porém este 

recebeu duras críticas pela forte presença de interesses econômicos no documento. Além disso, 

ainda tiveram duas grandes conferências: a ECO 92, em 1992 e a RIO+20, no ano 2012.  

Ainda hoje, o conceito de desenvolvimento sustentável recebe diversas críticas, para 

Oliveira (2008) apesar de ressaltar a necessidade da produção a partir de novas técnicas mais 

eficientes e menos agressivas ao meio ambiente, de forma a garantir que as próximas gerações 

também possam utilizar os recursos naturais, por outro lado a necessidade de redução na 

produção de bens de consumo não é levada em consideração, pelo contrário, a responsabilidade 

do consumismo é transferida para o consumidor, justificando que a necessidade de produção se 
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dá pelo consumismo desenfreado, desta forma, o modelo de produção capitalista continua 

vigorando.  

De forma semelhante Scheeffer (2012, p. 8) reitera que “este conceito não passa de 

uma falácia, uma fraude, visto que obscurece ou tenta obscurecer uma contradição fundamental: 

a finitude dos recursos naturais diante do caráter expansionista da sociedade industrial”. 

Por outro lado, apesar das grandes dificuldades enfrentadas e da predominância dos 

interesses de minorias “esses eventos, ora apresentando avanços, ora recuos, demonstram as 

tentativas de se criar estratégias em diferentes escalas geográficas – da local à global - com 

vistas à construção de uma sociedade mais equilibrada e harmoniosa” (MOURA; HIRATA, 

2013, p.5).  

No Brasil, as discussões sobre a questão ambiental se iniciaram no período da ditadura 

militar, por influência dos movimentos em outros países. Até os anos 70 essas discussões e 

reinvindicações estavam restritas a ações pontuais e a uma parcela menor da sociedade, mas foi 

a partir da década de 80 que se expandiram para várias esferas da sociedade, como sindicatos, 

universidades e empresas passaram a integrar a temática em suas atividades, como pesquisa, 

marketing ou mesmo com a criação de um mercado ambiental, (LOUREIRO; PACHECO, 

1995). 

As primeiras legislações ambientais no Brasil foram criadas na década de 80, uma 

delas é a Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente e traz como um de seus instrumentos a educação ambiental (BRASIL, 1981), além 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1977.  Nesta mesma década, a Constituição 

de 1988 no seu Art. 225 já garantia como um direito de todos um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, sendo também dever preservá-lo para a atual e futura geração, para isto prevê como 

uma forma de garantir este direito a promoção da educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para manter o ambiente preservado (BRASIL, 1998). Por 

último, foi promulgada a Lei n. 9.795 em 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999). 

 

1.2 PANORAMA DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL  

 

Um dos problemas que acompanharam o processo de industrialização no mundo e 

sobretudo no Brasil foi a falta de saneamento básico. De acordo com Tucci (2008) nas últimas 

décadas, o Brasil apresentou um crescimento urbano significativo com 80% da população 
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urbana. E a urbanização ocorreu de forma acelerada e sem planejamento acarretando a falta de 

infraestrutura na maioria das cidades do país, o que afeta diretamente os recursos hídricos.  

Sendo assim, “historicamente o ser humano sempre procurou construir suas moradias 

próximas às fontes de água, já que este recurso é essencial à satisfação de suas necessidades 

básicas, à produção de mercadorias e à reprodução das próprias necessidades” (OLIVEIRA, 

2005, p.1). O comportamento descrito se enquadra ao modo de vida da região Norte, que possui 

uma vasta hidrografia e boa parte de suas cidades são cortadas por rios ou igarapés, que apesar 

de terem em sua maior parte uma capacidade de autodepuração grande, há uma crescente 

aglomeração de pessoas e o aumento da poluição nos corpos hídricos.  

Apesar da Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007 estabelecer diretrizes para o 

saneamento básico, que compreende o abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo 

dos resíduos sólidos e de águas pluviais e trazer como um dos princípios a universalização 

destes serviços e a garantia de direito ao acesso a todos, a situação no país ainda é preocupante 

(BRASIL, 2007). 

 Em boa parte dos países desenvolvidos a universalização do saneamento básico já foi 

alcançada, sendo este um parâmetro considerado essencial a qualidade de vida. No entanto, no 

Brasil ainda há uma grande desigualdade no acesso aos serviços de saneamento pela população, 

sendo assim existem muitas questões a serem resolvidas para melhorar a oferta no país (IBGE, 

2011).  

No ano de 2008, os serviços de saneamento básico foram ofertados em um percentual 

de 99,4% de municípios com rede de abastecimento de água, 100% com manejo de resíduos 

sólidos e 94,5% com manejo de águas pluviais. Por outro lado, apenas cerca de 55% dos 

municípios possuíam coleta de esgoto no país, sem o tratamento. Porém, vale ressaltar que os 

dados apresentados não simbolizam a qualidade do serviço, apenas a existência (IBGE, 2010).  

Desta maneira, dos 5564 municípios existentes no país, 33 não possuíam abastecimento 

de água, em contrapartida não existia rede coletora de esgoto em 2495 municípios (44,8% dos 

municípios brasileiros), sendo assim, nestas regiões onde não existia coleta de esgoto 

concentrava-se cerca de 34,8 milhões de pessoas, ou seja, 18% da população do país. A região 

Nordeste apresentou o maior número de habitantes sem coleta de esgoto, cerca de 15,3 milhões, 

seguida pela região Norte com cerca de 8,8 milhões, e pela Sul com 6,3 milhões de pessoas sem 

rede de esgoto (IBGE, 2010).  

De acordo com dados do Sistema de Informação Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS (2016), no ano de 2014 no Brasil o percentual de coleta de esgoto era de 

49,8%, do esgoto coletado 70,9% era tratado, porém considerando todo o esgoto gerado no país 
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apenas 40,8% recebia algum tipo de tratamento. Na região Norte era coletado cerca de 7,9% do 

esgoto era coletado, destes, 78,2% recebia tratamento, considerando todo o esgoto gerado na 

região apenas 14,4% recebia tratamento. 

 Apesar da região Nordeste ter a maior população sem coleta de esgoto, a região Norte 

é a que possui maior número de municípios sem acesso à rede coletora (86,6%) e ao tratamento 

(92,4%), o que parcialmente pode ser explicado tanto pela região ter uma densidade 

demográfica menor se comparada a outras regiões do país como também pela alta capacidade 

de autodepuração dos corpos hídricos (IBGE, 2010).  

 Sendo assim, mesmo quando os serviços de saneamento estão presentes nos 

municípios, nem sempre são geridos da forma mais adequada, havendo a participação da 

população, uma vez que, de acordo com o Programa de Educação Ambiental e Mobilização 

Social em Saneamento – PEAMSS (2009), ainda que os sistemas de saneamento sejam de 

responsabilidade do estado, o que é assegurado por lei, o fato de se solucionar ou minimizar 

certos problemas só é possível através da sensibilização da população, de modo que esta aceite 

as mudanças decorrentes da implantação do serviço.  

Neste contexto, a definição de estratégias e ações voltadas a universalização de direitos 

como o acesso aos serviços de saneamento básico se fazem por meio da participação e controle 

social, o que torna as comunidades não somente beneficiadas passivamente dos serviços 

públicos, mas atuantes de maneira a ter autonomia nos processos decisivos, participando 

ativamente nas etapas de discussão, formulação, implementação, fiscalização e avaliação das 

políticas voltadas as questões ambientais, criando valores que instiguem o envolvimento e o 

estabelecimento de um compromisso com o meio ambiente, sobretudo o ambiente em que se 

vive, PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PRONEA (2014). 

Quando se fala em controle social voltado ao saneamento básico, conforme observado 

na Figura 1, no Brasil sabe-se que somente 2450 (44%) dos 5564 municípios possuem algum 

tipo de ação nesse sentido. Considerando os que possuem algum meio de controle social, 1528 

(62,4 %) é por meio de debates e audiências públicas, 1004 (41 %) através das conferências das 

cidades, 590 (24,1 %) por meio de órgão colegiado e 556 (22,7 %) por consulta pública (IBGE, 

2011). Desta forma, vale destacar que as audiências públicas são etapa fundamental previstas 

em lei na divulgação dos serviços de saneamento.  
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Figura 1 – Total de municípios que possuem controle social dos serviços de saneamento básico. 
Fonte: PLANASAB (2013). 

 

1.3 IMPORTÂNCIA DO PROCESSO EDUCATIVO NO ENTENDIMENTO DA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  

 

 A educação não deve ser entendida como a solução para todos os problemas da 

sociedade, porém, sem ela não é possível a execução de nenhuma mudança social (LIMA, 

1999). Compreender e resolver determinados problemas ambientais exige uma visão 

abrangente, de modo a identificar relações entre os saberes, sendo assim, a educação ambiental 

pode inspirar diversas perspectivas sobre um mesmo objeto, ou seja, uma visão interdisciplinar, 

que permita refletir e compartilhar conhecimentos diversos (MATOS, 2016). 

É a partir do convívio em sociedade, com a diversidade de gênero, raça, religião, etnia 

e sexualidade que as relações se constroem. Portanto, a educação ambiental deve consistir em 

uma educação cidadã, responsável, crítica e participativa, em que além da transmissão dos 

conhecimentos científicos considere-se também a existência e importância de saberes 

tradicionais, subsidiando a tomada de decisões modificadoras, por meio do ambiente natural ou 

construídas a partir do ambiente onde se vive (JESUS; SILVA, 2016).  

Loureiro (2004, p.77) expõe que: 

 

 A educação se concretiza pela ação em pensamento e prática, pela práxis, em 

interação com o outro no mundo. Trata-se de uma dinâmica que envolve a produção 

e reprodução das relações sociais, reflexão e posicionamento ético na significação 

política democrática dos códigos morais de convivência. Educar é ação conservadora 
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ou emancipatória (superadora das formas alienadas de existência); pode apenas 

reproduzir ou também transformar-nos como seres pelas relações no mundo, 

redefinindo o modo como nos organizamos em sociedade, como gerimos seus 

instrumentos e como damos sentido à nossa vida. Isto não significa vê-la como o meio 

singular para a mudança de valores e de relações sociais na natureza e nem como 

dimensão descolada da dinâmica societária total. É uma dimensão primordial para se 

alterar nossos padrões organizativos mas não deve ser pensada como “salvação”, 

ignorando-se as demais determinações sociais nas quais estamos envolvidos. 
 

Sendo assim, para Sauvé (2005) a educação ambiental não deve ser entendida apenas 

como um instrumento de gestão ou solucionador de problemas ambientais, ela é um campo 

essencial da Educação, e que proporciona o entendimento da relação do ser humano com o meio 

em que vive. A educação ambiental se propõe a criar uma interação entre a sociedade, tanto de 

forma local quanto global, estimulando uma discussão crítica das relações com o meio 

ambiente, e autonomia no entendimento dos problemas apresentados e as possíveis soluções 

para tais. Deste modo, o educador ambiental deve ter a sensibilidade para considerar as várias 

faces da relação do ser humano com o meio ambiente, e que há diferentes maneiras de se 

compreender essas relações.  

Este processo “implica em educar para formar pensamentos críticos e reflexivos que 

sejam capazes de analisar as complexas relações das realidades naturais e sociais” (GOMES, 

2008, p.62).  Desta forma, Guimarães e Sánchez (2011) enfatizam que não é cabível a definição 

de metodologias ou procedimentos como algo construído previamente para se trabalhar a 

educação ambiental, ao contrário disso, a partir da realidade de cada localidade é que deve ser 

construída uma metodologia que se adeque a tal.  

Por outro lado Sato (2001) salienta que inúmeros trabalhos realizados em educação 

ambiental buscam evidenciar apenas os resultados positivos, como se as dificuldades 

enfrentadas no decorrer do desenvolvimento diminuíssem o valor do trabalho realizado, o que 

tem exposto a educação ambiental como uma área simples de ser estudada e prejudicado o seu 

crescimento. Sendo assim, atitudes pontuais de educação ambiental tem crescido, sem que haja 

uma visão crítica e questionamentos sobre o atual modelo econômico que se baseia no incentivo 

ao consumismo desenfreado e a relação dominadora que o ser humano tem estabelecido com a 

natureza. Deste modo, a autora expõe a posição contraditória de algumas empresas e indústrias 

ao incentivar campanhas como as de reciclagem em escolas, com a coleta de materiais como 

latinhas e garrafas, e ao mesmo tempo fornecer premiações a quem depositar a maior 

quantidade desses materiais, incentivando novamente o consumismo.  

 

1.3.1 Educação como um dos Caminhos para a Mudança na Relação Sociedade/Natureza 
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De acordo com Jacobi e Luzzi (2004) a crise socioambiental com a qual se iniciou o 

século XXI tende a se agravar se os níveis de degradação do ambiente se mantiverem na mesma 

proporção. Esta é uma questão que vai além dos problemas ecológicos abrangendo o modo de 

pensar, a cultura e os valores que moldam o sistema político, econômico e social no qual 

estamos inseridos. Deste modo, chegou-se a um ponto onde avaliar e refletir a problemática é 

primordial a busca de novos caminhos. 

Balim, Mota e Silva (2014) ressaltam que: 

 

A crise ambiental instituída é também uma crise da civilização e de percepção do 

homem diante do meio ambiente que lhe sustenta. Aderir à perspectiva da 

complexidade para o enfrentamento da problemática ambiental permitirá, com maior 

eficácia, superar os desafios que a sociedade contemporânea impõe a transformar seu 

modelo de desenvolvimento e a maneira de pensar e se colocar na natureza. 

 

A essência da crise do ser no mundo, se manifesta de várias formas e gera incertezas 

quanto aos impactos futuros. Deste modo, os processos educativos tem um papel vital na 

ampliação do modo de pensar e na capacidade de refletir, de fazer escolhas, assim como na 

maneira de ver e se colocar no mundo e na tomada de decisões, sendo uma estratégia coletiva 

para se intervir e conquistar decisões de interesse público (JACOBI; TRISTÃO; FRANCO, 

2009). 

Desta forma, Guimarães (2004) destaca também que os educadores devem 

primeiramente buscar o entendimento dos processos produtivos e da dinâmica em que as 

relações de dominação que os indivíduos exercem sobre os outros e sobre a natureza acontecem 

na sociedade, sendo assim, o autor ressalta a importância de se conhecer a origem da 

problemática que envolve a sociedade e o meio ambiente e a partir daí instigar o educando a 

refletir criticamente de modo que ocorra uma transformação individual e coletiva que pode ir 

além do ambiente escolar e se transferir para a comunidade em que está inserido, podendo 

influenciar na construção de novos saberes e de práticas transformadoras.  

Neste contexto, Monteiro e Sartori (2010) reiteram que a discussão da complexa 

problemática que envolve a crise ambiental exige o reconhecimento de que para se encontrar 

soluções possíveis para estas questões deve-se refletir também mudanças necessárias na forma 

de organização do conhecimento, buscando se ter uma visão completa do meio ambiente, que 

não é algo fragmentado.  Deste modo, a educação não deve apenas orientar, mas subsidiar a 

tomada de decisões futuras. 
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1.4 FUNÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

A elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, é uma 

ferramenta indispensável no acesso aos recursos para a implantação dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, 

e manejo de resíduos sólidos, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (2014). 

Sendo assim, a Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007 prevê que os planos de 

saneamento, desde a sua fase de planejamento e elaboração devem ser divulgados a população 

em conjunto com os estudos que os fundamentam, e por meio de consulta ou audiência pública 

devem ser recebidas sugestões e críticas por parte da população contemplada pelos serviços 

(BRASIL, 2007). 

 Sabe-se que é importante que a população compreenda e conheça a realidade de 

desigualdade existente no país também no âmbito da oferta do saneamento básico, e a partir daí 

se envolva na discussão dos melhores caminhos a serem tomados para a universalização dos 

serviços (FUNASA, 2014).  

Desta forma, o PEAMSS (2009) reitera que sendo o saneamento básico um fator 

associado diretamente a qualidade de vida e preservação do meio ambiente, sobretudo dos 

recursos hídricos, o processo educativo tem o papel de fomentar a percepção da problemática 

que envolve a questão, principalmente em âmbito local, e o engajamento em ações que busquem 

mudar o panorama atual de desigualdade. 

A responsabilidade por elaborar os planos de saneamento municipais fica a cargo das 

prefeituras de cada município, esta é uma condição necessária a obtenção dos serviços, assim 

como também cabe às prefeituras promover a divulgação e o envolvimento da população nas 

ações referentes a tal (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012, p.12). Deste modo, para se 

elaborar um plano de saneamento deve-se considerar algumas orientações da FUNASA, deve-

se levar em conta os seguintes direcionamentos expostos na Figura 2, onde nota-se que a 

participação social efetiva é uma das etapas a serem consideradas no processo (FUNASA, 

2014). 
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Figura 2 – Aspectos a serem considerados na elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB). 
Fonte: Adaptado de FUNASA (2014). 

 

Deste modo, Tischer (2016) relata que um plano municipal deve ser implementado 

com efetiva participação e contribuição da sociedade, pois o que se observa atualmente é que 

poucas são as práticas em educação ambiental realizadas dentro dos planos de saneamento, o 

que pode influenciar na eficiência do serviço.  

Neste contexto, quando se considera o esgotamento sanitário, que não foge da situação 

geral do saneamento, Guimarães e Rocha (2007) ressaltam a importância de se estabelecer um 

compromisso da população com o poder público, de maneira que esta se envolva de modo a 

reconhecer a importância de se aderir ao serviço, o que exige também transformações em suas 

práticas culturais, que devem ser mudadas para o bom funcionamento de um sistema de esgoto. 

Desta forma, para se implantar, operar e manter esse tipo de sistema de maneira eficiente a 

população deve participar de maneira ativa juntamente com o governo e a empresa responsável 

pela operação do empreendimento.  

Von Sperling (2014) expõe que o tratamento de esgotos é realizado por meio de 

sistemas individuais ou coletivos, este último é utilizado para áreas com grandes densidades 
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populacionais, como as áreas urbanas. Sendo assim, os sistemas coletivos podem ser do tipo 

unitário ou separador, no primeiro águas pluviais e esgotos sanitários seguem pela mesma 

tubulação até a sua destinação final, já no último seguem em tubulações separadas. Este último 

caso pode ser observado o município de Presidente Médici, com um sistema coletivo e 

separador. 

Um dos problemas comuns a serem observados no funcionamento dos sistemas de 

esgoto é o lançamento de água pluvial na rede coletora de esgoto ou o lançamento do esgoto na 

rede coletora de água pluvial, por meio de ligações clandestinas. Tal prática, quando se trata de 

um sistema separador interfere na operação, podendo causar danos, tais como aumentar a vazão 

de água nas tubulações, que não foram dimensionadas para suportar tal situação, podendo 

causar o rompimento da rede em alguns pontos ou também o refluxo para as residências 

(RESCESA, 2008; COPASA, 2016).  

Neste contexto, Rosso, Dias e Giorgiano (2011) ressaltam que as ligações clandestinas 

e outros problemas que ocorrem no funcionamento das redes coletoras de esgoto não ocorrem 

somente por questões técnicas, de gestão ou falta de recursos, mas também pelo fato de se 

desconsiderar o papel da sociedade no processo, sendo esta muitas vezes alheia as situações e 

sem acesso a informações mínimas sobre o serviço e o seu correto uso e preservação, não é 

atuante no sentido de reconhecer e valorizar a existência, assim como muitas vezes mantêm 

práticas e costumes culturais inadequados a utilização do serviço, resultado da ausência de 

ações educativas informativas.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no município de Presidente Médici, estado de Rondônia 

(FIGURA 3). O município possui área de aproximadamente 1.758,465 km² e uma população 

de cerca de 22.557 habitantes (IBGE, 2010) e pertence a bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná ou 

Machado, está localizado no bioma Amazônico, nas coordenadas geográficas 11º 10´ 10,9´´de 

latitude sul e 61º 54´ 13,0´´ de longitude oeste e limita-se com os municípios de Ji-Paraná, 

Castanheiras, Cacoal, Ministro Andreazza e Alvorada d’Oeste, PLANO MUNICIPAL DE 

PRESIDENTE MÉDICI-PMSB (2012). 

De acordo com a classificação de Köppen o clima predominante em Presidente Médici, 

assim como em todo o estado é o Aw - Tropical Chuvoso, com média climatológica da 

temperatura do ar durante o mês mais frio superior a 18 °C e um período seco bem definido 

durante a estação de inverno, onde ocorre um déficit hídrico com índices pluviométricos 

inferiores a 50 mm/mês. A média anual de precipitação pluviométrica varia de cerca de 1.400 

a 2.600 mm/ano, com precipitação inferior a 20 mm nos meses de junho, julho e agosto, e média 

anual de temperatura do ar variando por volta de 24 a 26 °C, SECRETÁRIA DE ESTADO DO 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM (2012). 
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Figura 3 - Localização do município de Presidente Médici, Rondônia, e identificação dos componentes 

do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

 

2.1.1 Descrição do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

No município de Presidente Médici foi implantado um sistema de esgotamento 

sanitário, porém ainda não está em funcionamento (FIGURA 4). As obras de construção 

tiveram início em 2014 e término em 2015, e foram financiadas pela FUNASA, que estabeleceu 

convênio com a prefeitura municipal, com investimento nesta primeira fase de cerca de R$ 

17.917.643,63. 

As obras do sistema de esgoto foram executadas pela empresa Ótima 

empreendimentos e construções LTDA e a concessão foi dada a CAERD (Companhia de Água 

e Esgotos do estado de Rondônia) pela prefeitura. O sistema foi projetado para vinte anos e está 

sendo executado por etapas, inicialmente 50% da cidade foi contemplada e posteriormente será 

dada continuidade nas obras na parcela faltante.   

Neste contexto, no total serão implantadas 3.964 ligações prediais, na primeira etapa 

da obra 1.623 e na segunda etapa 2.341 ligações. Além disto, 440 ligações intraprediais para a 

população de baixa renda serão custeadas pela prefeitura, e esta também terá a redução da taxa 

de esgoto pela metade quando o sistema estiver em funcionamento.  



28 

 

 

O sistema de esgotamento sanitário da cidade é composto por uma estação elevatória 

de esgoto (EEE) (FIGURA 4, A), duas lagoas de estabilização, uma anaeróbia e outra 

facultativa e a calha parshall (FIGURA 4, B), leito de secagem (FIGURA 4, C), um laboratório 

para análise de água (FIGURA 4, D) e 24 km de rede coletora. 

 

 

 
Figura 4 - Sistema de esgotamento sanitário do município de Presidente Médici, Rondônia. Estação 

elevatória de esgoto (A), lagoas anaeróbia e facultativa e calha parshal (B), leito de secagem (C), 

laboratório (D). 
Fonte: A autora (C); empresa Ótima empreendimento (A, B e D) (2016). 

 

A EEE fica localizada no ponto mais baixo da cidade, sendo assim, todo o esgoto será 

escoado por gravidade e recalcado para Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) por 

bombeamento. Sabe-se que o recomendado é que o esgoto chegue até a ETE pela ação da 

gravidade, porém em alguns casos como o do município, devido o relevo, topografia, população 

e outras variáveis isso não é possível.  

Inicialmente o esgoto passará pelo tratamento preliminar, iniciado ainda na EEE que 

possui um sistema de gradeamento, onde ficarão retidos todos os sólidos descartados em vasos 

sanitários e pias das residências (FIGURA 4, A). Posteriormente, na ETE passará pelo 

desarenador e pela calha parshall, onde ficará retida toda a areia contida na massa líquida e será 

feito o controle da vazão de esgoto que chega as lagoas, respectivamente (FIGURA 4, B). 

A B 

C   D 
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Logo, o esgoto será destinado a uma lagoa anaeróbia e se iniciará o tratamento, onde 

a matéria orgânica será decomposta por bactérias anaeróbias. Posteriormente o processo é 

finalizado na lagoa facultativa, que possui menor profundidade se comparada a primeira, mas 

uma área superficial maior. As lagoas possuem um sistema de impermeabilização por 

geomembrana para não haver poluição do solo por infiltração. Após passar por esse tratamento 

serão realizadas análises físico-químicas e microbiológicas para verificar se o efluente 

apresenta qualidade adequada para ser lançado no corpo hídrico (FIGURA 4, D). 

Por fim, no sistema apresentado foram observados dois leitos de secagem, cobertos 

por areia. Quando for realizada a manutenção das lagoas todo o lodo proveniente do tratamento 

será transportado manualmente e depositado nos leitos de secagem (FIGURA 4, C). A partir 

daí, parte da água infiltra no solo e parte evapora, permanecendo apenas o lodo que é disposto 

numa vala de lodo próxima a ETE. 

Sendo assim, vale ressaltar que o esgoto tratado só poderá para ser lançado no corpo 

hídrico atendendo os padrões de lançamento estabelecidos pela Resolução do CONAMA Nº 

430 de 2011. No que se refere ao esgoto tratado na ETE de Presidente Médici o lançamento 

será feito no rio Ji-Paraná, pois é o único corpo hídrico nas proximidades da cidade com 

capacidade de diluição do esgoto. 

 

2.2 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A pesquisa foi desenvolvida em algumas etapas, como destacado na Figura 5.  

 

 

Figura 5 - Etapas da pesquisa. 

 

Considerando a necessidade da população de Presidente Médici tomar conhecimento 

da importância social, econômica e ambiental de um sistema de esgotamento sanitário, foram 

realizadas atividades de educação ambiental com cerca de 435 pessoas, dentre estas estudantes 

de ensino fundamental e médio de escolas da rede pública do município, sendo que, foi 

reservado também um dia para a participação de toda a população da cidade. Foram 

contempladas pelas atividades as escolas públicas: Professor Paulo Freire, Presidente Emílio 

Garrastazu Médici, Carlos Drummond de Andrade, 15 de Novembro e CEEJA Marechal 
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Cândido Rondon.   

As atividades foram realizadas no Centro Cultural da cidade e nas escolas, nos dias 23 

e 25 de maio e 1, 6, 8 e 15 de junho de 2016, por acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental 

da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná, por meio do projeto de 

extensão “Se liga na rede! - Práticas de Educação Ambiental para a implementação do sistema 

de esgotamento sanitário no município de Presidente Médici, RO”, desenvolvido na disciplina 

Práticas de Gestão e Educação Ambiental.  Tais atividades contaram com o apoio da prefeitura 

municipal de Presidente Médici, da Secretária Municipal de Saúde (SEMUSA) e da CAERD. 

Para tal, no intuito de tomar conhecimento da realidade do município e preparar as 

atividades foi realizada uma visita técnica ao sistema de esgotamento sanitário do município, 

onde foram visitadas a EEE (FIGURA 6, A), a ETE (FIGURA 6, B e C) e observada a rede 

coletora de esgoto nas vias públicas (FIGURA 6, D), para a obtenção de informações 

pertinentes a serem repassadas à comunidade sobre a implantação da rede de esgoto na cidade.  

 

 

 
Figura 6 – Visita técnica ao sistema de esgotamento sanitário de Presidente Médici, Rondônia. Estação 

elevatória de esgoto (A), ETE (B, C) e rede coletora de esgoto nas vias públicas (D). 
Fonte: Projeto “Se liga na rede” (2016). 

 

E posteriormente foi organizado um material para o trabalho educativo, este 

compreendeu: folder (FIGURA 7, A), maquete (FIGURA 7, B e C), jogo “Se liga na rede” 

A B 

C   D 
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(FIGURA 7, D) jogo do saneamento (FIGURA 7, E), slide para palestra (F), recolhimento de 

lixo (FIGURA 7, G) e elaboração de perguntas para dinâmica e cartolinas para desenho. Além 

disto, definiu-se um objetivo para cada atividade e estimou-se um tempo médio de duração, 

como pode ser observado no Quadro 1. 
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 Figura 7 – Material utilizado na realização das atividades de educação ambiental. Folder (A), maquete 

(B e C), jogos do saneamento e “Se liga na rede” (D e E), slide para palestra (F) e lixo para dinâmica (G).  
 Fonte: Projeto “Se liga na rede” (2016). 
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Quadro 1 – Planejamento das atividades de educação ambiental.  

Atividade Objetivo Duração (min) 

 

 

Palestra 

 

Trabalhar conceitos e 

importância do saneamento 

para a saúde e meio 

ambiente, enfocando no 

esgotamento sanitário com 

informações pertinentes à 

realidade do município. 

 

 

50 

Jogo do Saneamento Trabalhar as temáticas de 

saneamento básico. 

15 a 20 

 

Jogo de tabuleiro 

Reforçar sobre as práticas 

corretas e incorretas no uso 

do sistema de esgoto, 

voltado ao público infantil. 

 

5 a 15 

Dinâmica do lixo Trabalhar a importância das 

ações coletivas para o bem-

estar da comunidade. 

 

10 a 15 

Maquete Demonstraro funcionamento 

de um sistema de esgoto. 

10 a 15 

 

Desenhos em cartolinas 

Aferir o conhecimento 

adquirido sobre o tema 

trabalhado, por meio de 

representação visual. 

 

10 a 20 

 

 

Folder 

Reforçar sobre as questões 

de saneamento, sobretudo 

sobre o sistema de esgoto 

implantado no município, 

informando sobre a ligação a 

rede a esgoto. 

 

 

--- 

 

Dinâmica das perguntas 

Avaliar o conhecimento 

adquirido na atividade. 

 

20 

 

As atividades abordaram a temática de saneamento básico num contexto geral, 

expondo a relação entre saneamento, saúde, bem-estar, qualidade ambiental e economia, porém 

com enfoque no esgotamento sanitário, trazendo conceitos pertinentes ao tema e orientação 

quanto ao funcionamento do sistema de esgoto e importância para o município. A abordagem 

foi da situação atual de geração e destinação de esgoto nas residências até como as ligações 

serão feitas a rede de esgoto, os cuidados que devem ser tomados ao utilizar o sistema, as 

consequências do descarte inadequado de certos produtos na rede, valores da ligação entre 

outras questões pertinentes ao tema. 

As informações foram trabalhadas de maneira lúdica procurando sair do ambiente de 
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sala de aula que os estudantes estão habituados, aproximando-os mais de questões locais 

presentes no seu cotidiano, a partir da utilização de uma linguagem que se adaquasse ao máximo 

a faixa etária do público em questão. Observando os princípios de transversalidade, 

interdisciplinaridade da educação ambiental e a criação de um ambiente propício a debater a 

realidade local (PNEA, 1999; PRONEA, 2014). 

Desta maneira, Santos (2009) enaltece a realização de atividades de educação 

ambiental que busquem a construção do conhecimento de maneira lúdica. Desta maneira, a 

autora expõe que o trabalho em sala de aula dos conteúdos programados não deixa de ser 

importante, porém a educação ambiental não deve se limitar a isto, visto que o conhecimento 

não se baseia apenas no ensinar e na capacidade de reconstruir o que foi assimilado, não ocorre 

somente por meio de memorização por parte do estudante, ocorre “também através de relações 

e de atribuição de significado àquilo com que toma contato nas situações de ensino-

aprendizagem. Daí a importância de uma prática educativa que vislumbre o aluno como o autor 

da sua própria aprendizagem” (SANTOS, 2009, p.2).  

 

2.3 PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PARTICIPANTES DA PEQUISA 

 

Dentre as escolas participantes das atividades foram escolhidas duas para a aplicação 

de questionários, a escola Presidente Emílio Garrastazu Médici e Carlos Drummond de 

Andrade, escolas públicas de ensino médio e fundamental. Sendo assim, a coleta de dados foi 

realizada nos dias 17 e 18 de maio e 2 de setembro de 2016, com estudantes do ensino médio. 

Vale ressaltar, que apesar do trabalho educativo com várias faixas etárias, não foram coletados 

dados com os estudantes do ensino fundamental nem com a população adulta. 

 O questionário (Figura 8 ) foi aplicado em duas etapas: anterior e posterior a realização 

das atividades de educação ambiental, de modo a identificar a percepção ambiental dos 

indivíduos em cada etapa.  



35 

 

 

 



36 

 

 

 

Figura 8 – Questionário de educação ambiental. 
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Na etapa inicial aplicou-se com 126 pessoas, já na fase final o número de participantes 

reduziu para 106 (TABELA 1), sendo o questionário composto por 10 e 12 questões 

respectivamente. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos participantes da pesquisa. 

 

 

Escolas 

 

E.E.EF.M 

Carlos 

Drummond de 

Andrade 

 

E.E.E.F.M 

Presidente 

E. Garrastazu 

Médici 

 

 

     Total 

 

Turmas 

 

2º A 

 

3º A 

  

  1ºA 

   

1ºB 

  

 2ºA 

                           

3ºA 

            

             6 

 

Número de 

participantes na 

etapa inicial 

 

24 

 

24 

 

   19 

 

 15 

 

 25 

 

 19 

            

           126 

 

Número de 

participantes na 

etapa final 

 

22 

 

20 

 

   21 

 

  6 

 

 18 

 

  19 

             

            106 

 

De acordo com Melazo (2005) os estudos de percepção ambiental são essenciais para 

o entendimento da relação do ser humano com o meio ambiente, sendo assim, estes estudos 

devem compreender além do conhecimento da concepção de meio ambiente presente no 

indivíduo, o desenvolvimento de sensibilidade para que este reconheça o ambiente que o rodeia, 

e se identifique como parte dele. 

 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Após a coleta, os dados obtidos com os estudantes das duas escolas públicas onde 

foram trabalhadas as atividades educativas foram organizados e processados no Microsoft 

Excel 2010 e no software estatístico Action, versão 2.8.  

Para verificar se os dados comparativos de percepção ambiental fortaleciam uma 

hipótese foi realizado o teste estatístico de proporção de duas amostras. Sendo assim, foram 

definidas duas hipóteses, a nula (H0) e a alternativa (H1). Na primeira aferia-se que não havia 

diferença significativa entre os dois conjuntos de dados, já na última aferia-se haver alguma 
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diferença significativa entre os dados coletados nas duas etapas da pesquisa, desta forma foi 

verificado se existiam evidências estatísticas suficientes para rejeitar H0.  

Para tal, foi definido um nível de significância (α) para o teste, com valor de α=0,05. 

Desta maneira, se o valor-p, valor que define se o resultado tem significância estatística, for 

menor do que α, H0 deverá ser rejeitada. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO “SE LIGA NA 

REDE” 

 

As atividades do projeto “Se liga na rede” se deram por meio da interação entre 

estudantes de várias faixas etárias e escolas com universitários do curso de Engenharia 

Ambiental, além dos professores que também participaram ativamente. Onde todos tiveram a 

oportunidade de trocar saberes discutindo sobre a temática de esgotamento sanitário no 

município de Presidente Médici, visto que, conforme exposto por Tristão (2004) a escola é um 

ambiente de formação de condutas e valores, portanto a dimensão ambiental deve ser inserida 

na vida do educando e trabalhada de maneira transversal.  

Buscando-se uma melhor interação com o público, foram observados alguns princípios 

para o trabalho de educação ambiental, conforme orientado pela PNEA, buscando desenvolver 

um pensamento crítico no educando abordando questões ambientais da localidade, tendo em 

vista toda a problemática socioambiental de maneira interdisciplinar, multidisciplinar e 

transversal (BRASIL, 1999).  

Neste contexto, para Sauvé (2005) uma das várias faces da relação do ser humano com 

o meio ambiente que devem ser consideradas no processo educativo é o lugar onde se vive, este 

compreende espaços cotidianos tais como a escola, casa e trabalho, onde se estabelecem 

relações. “O lugar em que se vive é o primeiro cadinho do desenvolvimento de uma responsa-

bilidade ambiental, onde aprendemos a nos tornar guardiães, utilizadores e construtores respon-

sáveis” (SAUVÉ, 2005, p.318). 

Sendo assim, buscou-se trabalhar uma temática atual e presente na realidade da 

comunidade também através da escola, uma vez que na concepção de Tristão (2014, p.487) “a 

escola não está dentro da comunidade; ela é parte da comunidade”.  Por isso, pode contribuir 

como intermediadora na disseminação de informações, visto que, informar sobre o esgotamento 

sanitário no momento em que a população está sendo contemplada com este serviço mostrou-

se relevante para a cidade. 

  Além disto, buscou-se também transpor os saberes de maneira didática, o que 

compreende em transformar ou adaptar um conhecimento científico para ensiná-lo, de maneira 

a facilitar a compreensão dos estudantes para a construção do conhecimento (MARQUES, 

2010).   
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Com isso, as atividades foram iniciadas com uma palestra trazendo uma abordagem 

introdutória do saneamento em um contexto geral, com enfoque no esgotamento sanitário, e 

principalmente instigando o público a ter um olhar mais crítico sobre a realidade do município 

onde vivem (FIGURA 9, A, B, C, D, E, F).  Para isso, buscou-se adequar a linguagem conforme 

o público em questão, compartilhando os saberes de maneira clara e transparente e facilitando 

o entendimento, além da valorização dos conhecimentos já presentes nos estudantes de acordo 

com realidade em que vivem, conforme orientado pela Resolução CONAMA n. 422 de 23 

março de 2010, que estabelece diretrizes para as ações e campanhas em educação ambiental 

(BRASIL, 2010).  

Deste modo, Sato e Medeiros (2013) também evidenciam a importância de se propiciar 

um ambiente em que o educando construa o conhecimento a partir do meio em que vive e das 

experiências que possui. Sendo assim, deve-se incentivar o pensamento crítico e reflexivo 

diante das questões da realidade e agregar os diferentes conhecimentos, da escala local à global. 

 

 
Figura 9 – Palestras sobre esgotamento sanitário em Presidente Médici, Rondônia. Palestras (de A a F). 
Fonte: Projeto “Se liga na rede”. 

 

Apesar disto, o fato de o público ser variado entre estudantes do ensino fundamental e 

médio influenciou no rendimento das atividades, uma vez que, dificultou a comunicação com 

estes diferentes públicos de forma simultânea. Mas, além das palestras também foram 

trabalhados jogos e brincadeiras e uma maquete para reforçar o aprendizado, o que contribuiu 

para facilitar a interação e familiarização com o assunto, fazendo com que muitos tivessem a 

A B C 

D E F 
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percepção da importância do tema discutido para a realidade do município. 

As dinâmicas, jogos e maquete tiveram relação com a palestra, assim os participantes 

puderam fixar os conhecimentos tabalhados. Desta forma, o “jogo do saneamento” disposto em 

um tabuleiro grande com um dado e abordagem de temas como: drenagem, resíduos sólidos, 

abastecimento de água, rede de esgoto, tratamento de esgoto e sistema de triagem para 

catadores, atraiu a atenção dos participantes por ser um jogo de tabuleiro grande. Por outro lado, 

considerando que os participantes poderiam não ter conhecimento das temáticas abordadas no 

jogo ou mesmo não com os termos utilizados foi realizada uma adaptação de modo a detectar 

o conhecimento do participante em cada tema, e constatou-se que a maioria de fato não tinha 

esse conhecimento, então foram explicados os conceitos e relacionados a temática do 

esgotamento sanitário. A partir daí observou-se que os participantes do ensino médio 

interagiram melhor, conseguindo relacionar os temas abordados com a palestra e com outros 

conteúdos vistos por eles na escola, já os do ensino fundamental tiveram mais dificuldade 

(FIGURA 10, B, C e D).  

Por outro lado, no jogo de tabuleiro “Se liga na rede”, que foi mais voltado ao público 

infantil, os estudantes se mostraram muito entusiasmados (FIGURA 10, A).  

 

 
Figura 10 – Atividades com jogos educativos com os estudantes das escolas Públicas de Presidente 

Médici, Rondônia. Jogo “Se liga na rede” (A), jogo do saneamento (B, C e D). 
Fonte: Projeto “Se liga na rede”. 

A B 

C D 
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Outra atividade mais voltada ao funcionamento de um sistema de esgoto que chamou 

a atenção dos participantes foi a maquete. A representação de duas maquetes, sendo que em 

uma demonstrava-se uma cidade que não possuía rede de coleta de esgoto, com o lançamento 

a céu aberto no solo e igarapé próximo, visivelmente poluído e uma cidade que contava com o 

serviço, consequentemente com ruas limpas e um Igarapé sem poluição por esgoto e com a 

presença de peixes.  Por outro lado, a outra maquete demonstrava como era feito o tratamento 

do esgoto em um sistema com lagoas e rio, destacando o modo como ocorreria o tratamento do 

esgoto no município (FIGURA 11, A, B e C). 

 

 
Figura 11 – Maquete ilustrativa do funcionamento de um sistema de esgotamento sanitário. Interação 

com a maquete (A, B e C). 
Fonte: Projeto “Se liga na rede”. 

 

Os estudantes também foram instruídos a ilustrar por meio de desenhos a percepção 

que tiveram das questões trabalhadas na atividade, e foi observado uma grande quantidade de 

desenhos demonstrando a poluição do solo e dos rios pelo esgoto, outras demonstrações 

também consistiam em rios limpos porque a cidade tinha a coleta e tratamento de esgoto, e o 

lançamento do esgoto tratado no rio. O que demonstra a compreensão por parte deles do que é 

A 

B 

C 
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um sistema de esgoto e da importância do tratamento para a manutenção de um ambiente 

preservado (FIGURA 12, A, B, C e D).  

 

 
Figura 12 – Desenhos ilustrando a visão dos estudantes sobre o esgotamento sanitário na cidade. 

Desenhos (de A a D). 
Fonte: Projeto “Se liga na rede”. 

 

Na “dinâmica do lixo” era disposta uma quantidade de lixo no chão e os participantes 

divididos em dois grupos, um grupo era instruído a recolher e outro a espalhar o lixo sem que 

o outro grupo soubesse da função do adversário. Então era perguntada a opinião de cada grupo 

sobre a dinâmica. Desta forma, foram levantadas reflexões sobre o trabalho coletivo para a 

manutenção da cidade limpa e sobre a importância disto na manutenção adequada de um 

sistema de esgotamento sanitário. Observou-se a empolgação de alguns estudantes na 

realização desta atividade, assim como a resistência de outros a participar, porém foram 

levantadas questões como a dificuldade em manter a rua ou a cidade limpas quando os vizinhos 

não colaboram da mesma forma, por fim todos eram instruídos a recolher o lixo espalhado para 

demonstrar o bom funcionamento do trabalho em conjunto em qualquer situação (FIGURA 13, 

B). Neste sentido, Freire (2002, p.21) expõe que “ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

 

B 

C D 

A 



44 

 

 

 
Figura 13 – Dinâmica das perguntas (A, C) e dinâmica do lixo (B). 
Fonte: Projeto “Se liga na rede”. 

 

Por fim, no fechamento da atividade era realizada a “dinâmica das perguntas”, onde 

algumas perguntas referentes ao tema foram direcionadas a alguns estudantes para testar os 

conhecimentos adquiridos ao longo da atividade. No geral, as respostas foram satisfatórias e a 

houve uma boa interação, esta se destacou como uma das atividades mais produtivas (FIGURA 

13, A e C). 

Com isso, observou-se maior participação na palestra e na dinâmica de perguntas e 

respostas, apesar dos estudantes terem uma boa participação também nos jogos, principalmente 

no “jogo do saneamento”. Além disto, foram entregues folders, no intuito de reforçar as 

atividades trabalhadas chamando atenção para o tema. Estes folders reforçavam sobre os 

serviços de saneamento de uma forma geral e a rede de esgoto que está passando na cidade, sua 

importância e como fazer a ligação a ela.  

Diante disto, vale destacar, conforme exposto no PEAMSS (2009) a relevância do 

envolvimento da escola nas ações ambientais da comunidade onde está inserida, para que esta 

também tenha um papel atuante e decisivo, sendo que, o que é desenvolvido dentro desta 

entidade reflete diretamente no ambiente externo. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

A população amostrada compreendeu estudantes do ensino médio das escolas 

Presidente Médici e Carlos Drummond de Andrade, estando na faixa etária de 14 a 18 anos 

A 

B 

C 
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(FIGURA 14), esperando-se interesse e uma boa interação com o tema trabalhado, de modo a 

compartilhar os conhecimentos adquiridos com os familiares, amigos e a comunidade em geral.  

Os participantes também tinham uma parcela residente na zona rural, uma vez que, o 

município tem uma parte significativa de sua população rural, ainda assim a maioria dos 

participantes era da zona urbana. De acordo com o IBGE (2010), a população de Presidente 

Médici tem cerca de 13303 habitantes da zona urbana e 9016 da zona rural.  

 

 
Figura 14 – Porcentagem de estudantes participantes do questionário de educação ambiental por faixa 

etária no município de Presidente Médici, Rondônia.  

 

Observou-se também uma variação do número de alunos nas turmas que participaram 

da pesquisa, ocorreu uma diminuição no número de estudantes, possivelmente por estes terem 

mudado de escola ou de turma. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DE CONCEITOS REFERENTES A SANEAMENTO BÁSICO E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Conforme trabalhado nas atividades de educação ambiental, a abordagem foi voltada 

a implementação do sistema de esgoto no município de Presidente Médici, com conceitos 

pertinentes ao esgotamento sanitário, porém trabalhando-se também outras questões 
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relacionadas ao saneamento básico importantes para o entendimento do tema em um contexto 

geral. 

Diante disto, buscando inteirar-se dos conhecimentos já presentes nos participantes da 

pesquisa, resultado da vivência que os mesmos já possuíam da temática e dos problemas 

ambientais presentes no município, foi perguntado anteriormente a realização das atividades 

sobre o entendimento de alguns conceitos referentes ao saneamento básico e mais 

especificamente sobre o esgotamento sanitário.  

Com isso, observou-se que na etapa inicial pouco mais de 47 % dos estudantes 

responderam quando questionados sobre o conceito de saneamento básico de acordo com a 

definição disposta na Lei 11.445 de 2007, apontando como opção correta a que compreendia 

os quatro fatores: água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo do lixo e a 

drenagem das águas das chuvas nas cidades. Sendo que a parcela restante das respostas, cerca 

de 52 %, eram referentes apenas ao conceito parcialmente, como sendo apenas a reciclagem do 

lixo e o tratamento de água ou como ações para a preservação do meio ambiente ou mesmo 

como sendo apenas o tratamento do esgoto, notou-se uma quantidade considerável de respostas 

que compreendiam esta última opção, demonstrando uma certa confusão de conceitos 

(FIGURA 15, A).  

De maneira semelhante Bay e Silva (2011) em uma pesquisa para verificar percepção 

ambiental da população de moradores de um bairro no município de Parnamirim, Rio Grande 

do Norte sobre o programa de esgotamento sanitário implantado, obtiveram respostas que se 

aproximaram mais de questões relacionadas ao esgotamento sanitário, quando questionado a 

população sobre o conceito de saneamento básico, demonstrando a pouca familiarização com 

o termo percebeu-se a associação apenas a um dos seus componentes, não tendo compreensão 

do conceito como um todo. 

   

52,30%47,60%

Outros conceitos Conceito 11.445

41,50%

58,50%

Outros conceitos Conceito 11.445
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Figura 15 – Porcentagem de respostas sobre o conceito de saneamento básico. Etapa inicial (A), etapa 

final (B). 

 

Por outro lado, na etapa final após a realização das atividades e aplicando-se 

novamente o questionário nota-se que apesar do número de participantes ter diminuído a 

porcentagem de respostas em conformidade com o conceito de saneamento básico aumentaram, 

sendo superior a 58 %, já as demais respostas diminuíram para pouco mais de 41 %, o que 

demonstra um possível melhor entendimento após os estudantes passarem pelo processo 

educativo envolvendo o tema (FIGURA 15, B).  

Outro conceito relevante avaliado junto aos estudantes foi referente ao esgotamento 

sanitário, onde uma parcela significativa respondeu conforme o conceito de esgotamento 

sanitário presente na Lei 11.445 de 2007, tanto antes quanto depois do trabalho educativo,  

sendo assim, em sua maioria as respostas apontaram este como sendo um sistema de coleta, 

tratamento, transporte e destinação final correta do esgoto. Posteriormente, observou-se um 

aumento na porcentagem de respostas em conformidade com o disposto na Lei. (FIGURA 16, 

A e B).  

    

Figura 16 – Porcentagem de respostas sobre o conceito de sistema de esgotamento sanitário. Etapa 

inicial (A), etapa final (B). 

 

Como o município está sendo contemplado atualmente pelo serviço, isso pode ser 

explicado possivelmente pelo fato dos mesmos já terem algum conhecimento decorrente de já 

terem visto os movimentos das obras na cidade, também visto em algum meio de comunicação 

ou terem participado de algum evento informativo referente ao tema. 

 

3.4 GRAU DE IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO  
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Perguntou-se também sobre o grau de importância dado a um sistema que trate o 

esgoto na cidade, atribuindo valores de 1 a 10 para cada um dos quatro aspectos seguintes: para 

as crianças tomarem banho e brincarem em rios limpos; para a diminuição dos gastos do poder 

público com os problemas de saúde da população; para a cidade ficar mais limpa e agradável e 

por fim para reduzir as doenças por água contaminada com fezes e preservar o meio ambiente 

(QUADRO 2).  

 
Quadro 2 – Porcentagem de respostas na etapa inicial da pesquisa referentes ao grau de importância 

dado a cada fator para o tratamento de esgoto da cidade, sendo na escala de 1 a 10, 1 pouco importante 

e 10 muito importante. 

 

 

FATOR 

                         

                        GRAU DE IMPORTÂNCIA (%)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Não 

respon-

deu 

Para as 

crianças 

tomarem 

banho 

e brincarem 

em rios 

limpos. 

 

 

3,17 

 

 

0,79 

 

 

1,58 

 

 

5,55 

 

 

11,1 

 

 

0,79 

 

 

2,4 

 

 

13,4 

 

 

6,35 

 

 

52,4 

 

 

2,38 

Para diminuir 

os gastos do 

governo com 

os problemas 

de saúde da 

população. 

 

 

 

2,38 

 

 

 

0 

 

 

 

6,35 

 

 

 

1,6 

 

 

 

3,17 

 

 

 

4 

 

 

 

7,14 

 

 

 

11,1 

 

 

 

8 
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2,38 

Para a cidade 

ficar mais 

limpa e 

agradável. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,79 

 

0,79 

 

2,38 

 

2,38 

 

3,96 

 

9,52 

 

77,77 

 

2,38 

Para reduzir as 

doenças por 

água 

contaminada 

com fezes e 

preservar o 

meio ambiente. 

 

 

 

0,79 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1,6 

 

 

 

1,6 

 

 

 

1,6 

 

 

 

5,55 

 

 

 

86,5 

 

 

 

 

2,38 

 

No primeiro tópico foi observado que pouco mais de 52 % das respostas consideraram 

tratar o esgoto para as crianças tomarem banho e brincarem em rios limpos é um fator muito 

importante, atribuindo o valor máximo (valor 10). Em contrapartida cerca de 3 % das respostas 

consideraram pouco importante o tópico, atribuindo valor mínimo (valor 1) (QUADRO 2). Pela 

região ser banhada por rios supôs-se que os participantes poderiam valorizar o fato dos rios 
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estarem sem poluição por esgotos e com uma boa qualidade para tomar banho e brincar, 

principalmente as crianças e adolescentes costumam valorizar mais essa prática.  

 No tópico seguinte, cerca de 54 % consideraram muito importante, atribuindo o grau 

máximo (valor 10), tratar o esgoto para diminuir os gastos públicos com a saúde da população, 

por outro lado cerca de 2,38 % consideraram pouco importante tal aspecto (valor 1) (QUADRO 

2). Sabe-se que os gastos do poder público com problemas de saúde da população relacionados 

ao consumo de água contaminada por esgoto são altos no país, por isso vale mencionar esse 

tópico.  

Para o terceiro tópico, a porcentagem de respostas que consideraram muito importante 

(valor 10) o tratamento do esgoto voltado a deixar a cidade mais limpa e agradável foram de 

quase 78 %, no entanto as respostas que atribuíram pouca importância ao tópico foram 

inferiores a 1 %, porém o valor mínimo escolhido neste caso foi de 4, sendo que, não houve 

nenhuma resposta que considerasse este fator com o grau de importância 1. A manutenção do 

ambiente onde os participantes estão inseridos limpo e agradável, onde eles tem suas raízes, 

mantêm suas relações inferiu-se ser importante para a comunidade. 

Por fim, o último tópico avaliado foi referente ao tratamento de esgoto voltado a 

reduzir as doenças por água contaminada com fezes e preservar o meio ambiente, quase 87 % 

das respostas consideraram muito importante tal fator, em contrapartida foram observadas 

menos de 1 % das respostas atribuindo grau de importância mínimo (valor 1) ao tema 

(QUADRO 2). Presumiu-se que os participantes valorizassem  ter melhores condições de saúde 

no município e a manutenção de um ambiente preservado. 

Na fase final da pesquisa, quando feito o mesmo questionamento aos participantes, 

observou-se que para o primeiro tópico cerca de 48 % consideraram o tema como tendo o 

máximo grau de importância (valor 10), já as respostas consideraram este como sendo pouco 

importante (valor 1) chegaram a quase 5 %. Para o segundo tópico, quase 52 % das respostas 

consideraram o fator analisado como muito importante (valor 10). Já quando consideradas as 

respostas as quais atribui-se o menor grau de importância foram de pouco menos de 5 % 

(QUADRO 3).   

Quando perguntados sobre o terceiro tópico, mais de 78 % das respostas atribuíram 

um grau de importância máximo (valor 10), por outro lado quase 2 % das respostas deram um 

grau de importância mediano (valor 5) ao fator, não houve nenhuma escolha para valores 

inferiores a este (QUADRO 3). Por fim, mais de 88 % das respostas consideraram que o último 

tópico teria grau de importância máximo (valor 10), em contrapartida menos de 1 % o 

classificou como sendo pouco importante (QUADRO 3). 
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Quadro 3 – Porcentagem de respostas na etapa final da pesquisa referentes ao grau de importância dado 

a cada fator para o tratamento de esgoto da cidade, sendo na escala de 1 a 10, 1 pouco importante e 10 

muito importante. 

 

 

FATOR 

                         

                     GRAU DE IMPORTÂNCIA (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Não 

respon-

deu 

Para as crianças 

tomarem banho 

e brincarem em 

rios limpos. 

 

 

4,7 

 

 

3,77 

 

 

0 

 

 

4,71 

 

 

8,49 

 

 

2,83 

 

 

10,4 

 

 

10,4 

 

 

6,6 

 

 

48,1 

 

 

 

Para diminuir os 

gastos do 

governo com os 

problemas de 

saúde da 

população. 

 

 

 

4,7 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0,94 

 

 

 

7,54 

 

 

 

2,38 

 

 

 

5,66 

 

 

 

13,2 

 

 

 

12,3 

 

 

 

51,9 

 

 

 

0,94 

 

Para a cidade 

ficar mais limpa 

e agradável. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1,88 

 

0 

 

0,94 

 

8,49 

 

10,4 

 

78,3 

 

 

Para reduzir as 

doenças por 

água 

contaminada 

com fezes e 

preservar o meio 

ambiente. 

 

 

 

0,94 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1,88 

 

 

 

2,83 

 

 

 

5,66 

 

 

 

88,7 

 

 

 

 

 

Com isso, observou-se que dentre os quatro temas pesquisados tratar o esgoto para 

reduzir as doenças por água contaminada com fezes e preservar o meio ambiente foi 

considerado o mais importante nas duas etapas da pesquisa, demonstrando a preocupação dos 

pesquisados com a saúde e a preservação do meio ambiente, vale ressaltar também que foi 

bastante trabalhado nas atividades de educação ambiental. Por outro lado, o tema considerado 

menos importante inicialmente foi o tratamento do esgoto para as crianças tomarem banho e 

brincarem em rios limpos, posteriormente este último juntamente com o tratamento de esgoto 

voltado a diminuição de gastos do governo com os problemas de saúde da população foram os 

temas considerados menos importantes. 

De maneira análoga Bay e Silva (2011) encontraram verificando a importância que se 

dava ao tratamento do esgoto no município de Parnamirim que os principais pontos levantados 

sobre a importância do tratamento do esgoto foram diminuição de doenças pelo acúmulo de 
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água, a diminuição de vetores, diminuição da poluição, assim como a valorização dos imóveis 

do bairro, demonstrando a preocupação com questões de saúde pública. 

Silva e Barbosa (2011) relatam em situação semelhante no município de Luz, Minas 

Gerais, que possuía coleta de esgoto em alguns pontos, na época da pesquisa seria contemplado 

também com uma ETE. Com isso, foi observado que boa parte dos entrevistados reconheciam 

a importância da existência de uma ETE para tratar o esgoto do município e ressaltaram que 

isto reduziria alguns transtornos gerados pelo esgoto que era disposto próximo as residências e 

traria benefícios ao meio ambiente. Apesar disto, os autores ressaltam que os entrevistados não 

demonstravam ter conhecimentos concretos sobre o assunto, mostrando conhecimentos 

insuficientes quanto aos benefícios e importância do tratamento do esgoto. 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE MÉDICI 

 

Foi perguntado sobre a destinação dada ao esgoto gerado nas residências dos 

participantes, inicialmente quase 93% informaram destinar o esgoto doméstico em fossas, 2,38 

% afirmaram ser lançado no próprio solo e 3,17 % disseram que é dada outra destinação. Em 

um segundo momento, o percentual de participantes que informaram destinar o esgoto a fossas 

reduziu, chegando a pouco menos de 80% das respostas, já os que disseram descartar no próprio 

solo chegou a quase 5 %, por outro lado não houve nenhuma resposta que apontasse destinar o 

esgoto em outras fontes diferentes das citadas, porém pouco mais 9 % dos participantes 

afirmaram não saber onde é destinado o esgoto de sua residência (FIGURA 17).  

Neste contexto, essa situação também se aplica ao município de uma maneira geral, 

onde apenas 0,2% possui rede coletora de esgoto, sendo que, cerca de 99,3% da população 

utiliza fossas e 0,5% lança o esgoto a céu aberto. Sendo assim, vale ressaltar também que no 

ano de 2013 o número de domícilios que utilizavam abastecimento por água de poço ou de 

nascente era de cerca de 78,70 % (PMSB, 2012) mesmo havendo o serviço de abastecimento 

de água tratada na cidade, o que é um cenário preocupante visto que na área urbana os poços 

costumam ficar localizados a poucos metros de distância das fossas, havendo risco de 

contaminação da água por esgoto.  

Deste modo, Rocha e Guimarães (2007) relatam que no Brasil o lançamento de esgotos 

em fossas negras, córregos, rios, valas abertas ou direto no solo em regiões ocupadas de maneira 

desordenada ou que não possuem esgotamento sanitário é uma prática corriqueira e que pode 

favorecer para o aumento da poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.  
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Neste contexto, vale ressaltar que em um estudo feito por Laureano et al. (2015) em 

Presidente Médici, foram analisadas amostras de água de 18 poços distribuídos por bairros da 

cidade, com uma coleta  no período seco do ano de 2014 e outra no período chuvoso do ano de  

2015, onde verificou-se que no período seco 72% das amostras coletadas apresentavam valores 

de e-coli acima do permitido por norma, e no período chuvoso 88,9% das amostras, o que indica 

contaminação dos poços por esgotamento sanitário. 

Com isso, observa-se que no município já existem poços contaminados por esgoto, o 

que pode gerar um problema de saúde pública e afetar a qualidade de vida da população, 

sobretudo da população menos favorecida, que no caso do município de Presidente Médici 

quando se considera o grande percentual da utilização de água de poços é preocupante, sendo 

que há o abastecimento público de água. Tal situação pode estar relacionada com a insatisfação 

quanto ao serviço ofertado pelo poder público ou mesmo pela falta de informação quanto ao 

risco de contaminação ao qual estão expostos pelo consumo de água contaminada. 

 

 

Figura 17 – Destinação do esgoto doméstico gerado nas residências dos estudantes participantes da 

pesquisa. 

 

Observa-se que quando perguntado sobre o mal cheiro do esgoto na rua, as respostas 

foram semelhantes nas duas etapas, porém com a pequena diminuição tanto das respostas 

afirmativas quanto negativas na etapa final. Desta forma, o maior percentual observado foi de 
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respostas negativas, mais de 80 % informou não sentir nenhum tipo de odor de esgoto na rua, 

o que possivelmente está relacionado ao fato da maioria dos participantes destinarem o seu 

esgoto a fossas, assim como boa parte da população do município, o que se observa pela falta 

de outra alternativa, por outro lado observou-se que menos de 10 % respondeu de maneira 

afirmativa a questão (FIGURA 18). 

 

 

Figura 18 – Porcentagem de estudantes que sentem odor devido o lançamento de esgoto na rua. 

 

 Quando perguntados sobre o lançamento de materiais como papéis, cotonetes, 

absorventes, remédios vencidos, restos de comida, óleo de cozinha ou qualquer outro tipo de 

lixo no vaso sanitário ou na pia, observa-se que nas duas fases da pesquisa uma grande parcela, 

superior a 90 % afirma não ter esse tipo de comportamento, já a parcela de respostas negativas 

inicialmente foi de quase 8 % e na fase final de menos de 6 %, observando-se uma pequena 

diminuição (FIGURA 19, A e B).  

Ainda assim, esse foi um ponto importante e destacado no processo educativo, uma 

vez que, conforme salientado pela Rede de Capacitação e Extensão Tecnológica em 

Saneamento Ambiental (RECESA, 2008) práticas incorretas no uso da rede coletora de esgoto 

podem comprometer o seu funcionamento gerando maiores gastos com a sua manutenção, visto 

que, o entupimento das tubulações, em decorrência do descarte de materiais como cotonetes, 

fraldas, cigarro, cabelo e embalagem de shampoo em vasos sanitários ou até mesmo em poços 

de visita é um sério problema que ocorre nos sistemas de esgoto. 
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Figura 19 – Porcentagem de participantes que descartam algum tipo de material em pias e/ou vasos 

sanitários. Etapa inicial (A), etapa final (B).  

 

Na fase posterior a realização das atividades de educação ambiental perguntou-se 

ainda o motivo pelo qual os indivíduos que disseram não jogar nenhum desses materiais na pia 

ou vaso acham a prática incorreta, cerca de 48 % respondeu não ter esse comportamento porque 

entope os canos da sua casa e o material que foi descartado volta, e cerca de 40% informou não 

jogar porque causa danos a rede de esgoto gerando gastos com a sua manutenção. A outra 

parcela faltante não sabe, não respondeu ou afirmou não ter esse tipo de comportamento pois 

os pais não permitiam. Tendo em vista que foi um assunto bastante enfatizado infere-se uma 

possível influência do trabalho de educação ambiental na concepção dos participantes.  

 

3.6 PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRESIDENTE MÉDICI 

 

Quando questionado a respeito do sistema de esgoto implantado no município, 

inicialmente mais de 66 % dos participantes afirmaram não ter conhecimento, e pouco mais de 

33 % disseram saber da existência, o que pode estar diretamente relacionado a falta de 

disseminação de informação quanto a temática. Na fase final observou-se um aumento das 

respostas afirmativas para quase 57 % (FIGURA 20, A e B).  
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Figura 20 – Porcentagem de participantes que tinham conhecimento sobre o sistema de esgotamento 

sanitário implantado em Presidente Médici, RO. Etapa inicial (A) etapa final (B). 

 

Em contrapartida quando investigado sobre a participação em atividades de educação 

ambiental informativas sobre o tema, a porcentagem de estudantes que afirmaram já ter 

participado de alguma atividade foi pouco superior a 20%, enquanto os que não participaram 

de nenhuma chegou a quase 80 % na fase inicial da pesquisa. Posteriormente, quando feito o 

mesmo questionamento 66% das respostas foram afirmativas e apenas 34 % foram negativas 

(FIGURA 21,  A e B). 

                                                                    

Figura 21 - Porcentagem de participação em atividades de educação ambiental informativas sobre o 

sistema de esgotamento sanitário. Etapa inicial (A) e etapa final (B) da pesquisa. 

  

O fato de uma grande parcela de participantes terem afirmado não ter conhecimento 

sobre o sistema de esgoto implantado na cidade pode estar relacionado ao fato de nunca terem 

participado de nenhuma atividade informativa sobre o tema.  
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Neste contexto, conforme informado pela Diretora do núcleo Educação em Saúde de 

Presidente Médici, as atividades de educação ambiental realizadas no município foram palestras 

nas escolas, realizadas por meio do Projeto de Educação em Saúde Ambiental, estas ocorreram 

pouco antes do início das obras de construção do sistema, no final do ano de 2013 (novembro) 

e início de 2014 (abril e maio) (Informação verbal). Sendo assim, a continuação das atividades 

findadas no início do ano de 2014 se deu apenas através do projeto “Se liga na rede” agora no 

corrente ano de 2016. 

De acordo com a Diretoria geral de articulação intersetorial e comunitária (2003), o 

fato de não haver um controle social, com participação da população desde a fase inicial de 

elaboração dos projetos, nem acompanhamento na oferta dos serviços, assim como a falta de 

um trabalho educativo ou a ausência de um trabalho contínuo de educação ambiental é 

considerado um dos fatores responsáveis pela ocorrência de problemas no funcionamento dos 

sistemas de esgoto, embora não seja o único. 

Porém, sabe-se conforme disposto na Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que é 

assegurada a sociedade participação na formulação das políticas e o acesso a informações 

referentes aos serviços de saneamento básico prestados pelo poder público ao usuário, e a 

garantia que este esteja ciente dos seus direitos e deveres, e de forma semelhante das 

penalidades as quais pode estar sujeito (BRASIL, 2007).  

Desta maneira, o município de Presidente Médici deve investir também em outras 

ações educativas além das que já foram realizadas, no sentido de buscar um envolvimento maior 

da população e estreitar maiores vínculos com as questões ambientais, sobretudo o esgotamento 

sanitário, visto que, como reiterado pela FUNASA (2014), a inclusão da sociedade nas ações 

referentes ao saneamento básico, torna mais democrática a tomada de decisões referentes ao 

planejamento, implantação e operação dos serviços de saneamento, não limitando-se somente 

a utilização dos serviços sem o conhecimento prévio de todo o processo. 

Na etapa final da pesquisa foi perguntado sobre a opinião dos estudantes quanto a 

contribuição das atividades de educação ambiental do projeto ´´Se liga na rede`` para melhor 

entendimento destes e de suas famílias sobre a importância de um sistema de esgoto na cidade, 

e mais de 90% dos participantes responderam de maneira afirmativa, enquanto apenas cerca de 

7 % respondeu que não houve contribuição para o conhecimento do tema abordado (FIGURA 

22).  
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Figura 22 – Porcentagem de estudantes que acharam que as atividades do projeto ajudaram no 

entendimento do sistema de esgoto implantado na cidade. 

 

Sendo assim, alguns ainda justificaram ser importante e ter contribuído para o 

aprendizado, uma vez que os conhecimentos foram transmitidos de maneira clara, objetiva e 

dinâmica e nem todos estavam cientes do assunto junto a seus familiares. Além disto, foi 

atribuída a importância a influência que a temática tem no seu modo de vida, podendo 

influenciar em melhores condições. Foi mencionado ainda o desconhecimento sobre 

saneamento básico por muitas pessoas, portanto informar sobre o tema seria importante. 

Desta forma, observa-se que os estudantes reconhecem a importância do processo 

educativo para o entendimento das questões ambientais que envolvem a comunidade. Da 

mesma maneira que Brito et al. (2016) , em um estudo de avaliação da percepção de estudantes 

e professores sobre educação ambiental e meio ambiente, em uma escola pública no município 

de Parnaíba, Piauí observou que os estudantes, em sua maioria, tinham ciência  da importância 

das atividades de educação ambiental voltadas ao entendimento de questões ambientais, porém 

afirmaram que elas são pouco desenvolvidas no ambiente escolar.  

Por fim, foi perguntado ao estudante se acha interessante que esse tipo de atividade 

explicando sobre o esgoto e a importância do seu tratamento para a cidade de Presidente Médici 

sejam realizadas mais vezes. Observou-se que 80% dos participantes disseram ser importante, 

visto que a população não tem conhecimento sobre a importância do tratamento do esgoto 

gerado nas casas. Já a segunda opção de maior preferência foi a que afirma ser importante 

porque a população não sabe o motivo pelo qual está sendo implantado esse sistema na cidade 

e nem como fazer a ligação a rede de esgoto (FIGURA 23).  

90,60%

7,50% 1,90%

Sim Não Não respondeu



58 

 

 

 

Figura 23 – Porcentagem de estudantes que reconhecem a importância da realização de um maior 

número de atividades de educação ambiental voltadas ao esgotamento sanitário na cidade. 

 

Sendo assim, observa-se que a maior parte das escolhas refere-se a importância da 

educação ambiental devido ao desconhecimento da temática por parte população, 

demonstrando também o interesse na questão. 

Corroborando com o que foi apresentado, Naime e Cabral (2011) relatam em um 

estudo de em duas comunidades no município de Aricá, Rio Grande do Sul, uma com um 

sistema público de tratamento de esgotos enquanto a outra não contava com o serviço, os 

autores verificaram quando examinado sobre a mobilização comunitária referente ao 

saneamento básico, a participação em reuniões no intuito de fazer reivindicações ao poder 

público para os seus bairros costumava ser pouco expressiva, sendo que, boa parte não tinha 

conhecimento dos seus direitos e de como reivindicá-los e tampouco dos seus deveres frente as 

questões ambientais.  

80,20%

17%

1,90% 0,90%

Sim, porque a população não tem conhecimento sobre a importância de se tratar o esgoto

gerado nas casas.

Sim, pois a população não sabe porque está sendo implantado esse sistema de esgoto na cidade

e nem como fazer a ligação a rede.

Não, porque já foram feitas diversos tipos de atividades na cidade para falar desse assunto.

Não respondeu.

Não, pois não é necessário um sistema para tratar o esgoto na cidade.
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Neste contexto, vale ressaltar que no Brasil do total dos municípios (44%) que 

possuem controle social em saneamento básico apenas 8 % estão concentrados na região Norte, 

e considerando o total de municípios da região somente 42 % possuem algum tipo de controle 

social em saneamento (IBGE, 2011). Isso demonstra a relevância ainda maior de se desenvolver 

trabalhos educativos com a população da região. 

Além disto, Sirvinskas (2010) ressalta a importância de haver “um planejamento 

integrado entre os órgãos públicos no sentido de implementar uma estratégia a partir da 

educação básica, estendendo as questões ambientais a todos os níveis de ensino”. Tal ação 

poderia contribuir para uma maior conhecimento e interação nas questões de saneamento nos 

municípios, inclusive o esgotamento sanitário, para que assim a população tivesse uma 

participação mais ativa nos processos de implantação e operação dos sistemas de esgoto, de 

modo a cobrar do poder público, contribuindo para um maior sucesso na oferta deste serviço. 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA A AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

Nas questões comparativas de percepção ambiental, pelos testes de hipótese realizados 

é possível admitir que existem evidências estatísticas suficientes para rejeitar H0 nas questões 

referentes ao conhecimento que os participantes possuíam do sistema construído na cidade e se 

já participaram de alguma atividade educativa relacionada ao tema, nas etapas anterior e 

posterior as atividades de educação ambiental (TABELA 2), o que é um bom indicador da 

eficacia das ações realizadas, pois houve diferença entre os grupos (etapa anterior x posterior). 

Desta forma, Souza (2015) em uma pesquisa de percepção ambiental na área de 

entorno da Reserva Biológica do Jaru, estado de Rondônia, verificando sobre a participação dos 

estudantes em atividades comunitárias, de maneira similar encontrou uma diferença 

significativa na percepção antes e depois da realização de atividades educativas, encontrando 

um valor-p de 0,01, sendo que inicialmente verificou-se uma baixa participação dos estudantes 

nesse tipo de atividades, e em um segundo momento foi verificado um significativo aumento e 

observado um maior interesse e participação em atividades realizadas na comunidade. 

Por outro lado, nas questão referentes ao conceito de sistema de esgotamento sanitário, 

conceito de saneamento básico, ao odor de esgoto na rua e ao lançamento de materiais no vaso 

sanitário ou pia não foi possível rejeitar H0, uma vez que, não existem evidências 

estatisticamente significativas para isso. No entanto, na primeira questão o valor-p ficou 

próximo ao limite (0,05), pouco superior, tendendo a significância (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Resultado do teste estatístico de proporção de duas amostras (para α=0,05). 

           

           Pergunta 

 

Valor-p 

    

Hipótese nula (H0) 

Em sua opinião o que é 

saneamento básico? 

 

0,098 

 

Não rejeita 

Em sua opinião um sistema de 

esgotamento sanitário é? 
 

0,066 
 

Não rejeita 

Você sente mal cheiro na sua 

rua devido ao esgoto? 

 

0,678 
 

Não rejeita 

Você joga papéis, cotonetes, 

absorventes, remédios 

vencidos, restos de comida, 

óleo de cozinha ou qualquer 

tipo de lixo no vaso sanitário 

ou na pia? 

 

 

0,495 

 

 

Não rejeita 

Você tem conhecimento sobre 

o sistema de tratamento de 

esgoto que foi construído em 

Presidente Médici? 

 

0,000 

 

Rejeita 

Você já participou de alguma 

atividade na escola ou fora 

dela que informasse sobre o 

sistema de esgoto construído 

na cidade? 

 

 

0,000 

 

 

 

 

Rejeita 

  

Possivelmente, se as atividades com o conceito fossem trabalhadas em um período 

maior de tempo, teria se alcançado uma diferença significativa. 

   

3.8 QUESTÕES PERTINENTES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 

PRESIDENTE MÉDICI 

 

De início, o intuito da pesquisa era também a quantificação do índice de adesão da 

população à rede de esgoto, assim como confrontar com localidades que não contaram com 

atividades de educação ambiental e/ou informações sobre o sistema para a população, porém o 

sistema de esgoto de Presidente Médici ainda não está em funcionamento conforme a previsão 

que era para o mês de julho de 2016. 

De acordo com informações fornecidas pela Chefe do Sistema da CAERD do 

município, o sistema ainda não está em operação, pois a companhia realizou vistorias ao longo 

de sua extensão e apontou falhas graves, tais como Poços de Visitas construídos em desacordo 

com o recomendado por norma e entupidos, EEE construída em área de alagamento e com 

bombas danificadas (Informação verbal). Além disto, na visita técnica realizada observou-se 

que EEE foi construída em uma Área de Preservação Permanente (APP). Sabe-se que é proibida 
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a ocupação de APPs, conforme previsto na Lei de n. 12.651 de 25 de maio de 2012 as APPs 

são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, viabilizando o 

fluxo gênico de fauna e flora, protegendo o solo e assegurando e o bem-estar das populações 

humanas (BRASIL, 2012).  

As irregularidades observadas no sistema geraram um relatório que foi encaminhado 

à prefeitura para que sejam tomadas as devidas medidas corretivas. A companhia receberá a 

obra apenas quando as falhas forem corrigidas, e assim que receber serão executadas as 440 

ligações intradomiciliares para a população de baixa renda e também para os demais 

interessados. 

Desta maneira, vale mencionar que em um estudo de Silva (2013) em Seringueiras, 

Rondônia o autor relata que a população do município apresentou resistência a adesão ao 

sistema de esgotamento sanitário implantado, devido à ineficiência na gestão com operação e 

manutenção insuficientes, que se mostrava por meio de problemas recorrentes na rede de 

esgoto, assim como também não houve um controle social focado no trabalho educativo 

incentivando a adesão ao sistema, nem mesmo a orientação de como fazer as ligações a rede 

coletora de esgoto. 

Tendo em vista toda a problemática exposta, vale ressaltar que a educação ambiental 

é apenas uma etapa importante na operação de maneira eficiente do sistema de esgoto, se não 

houver uma boa gestão aliada a uma educação eficiente para a população na utilização do 

serviço, uma ação isolada da outra pode não ter a mesma eficácia. 

Para a definição da tarifa que será cobrada para os serviços de esgotamento sanitário 

no município foi realizado um estudo de caso pela CAERD e apresentada uma proposta a 

AGERO (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia) que deveria 

analisar. Como a proposta foi aceita por esta última, foi criada uma Resolução – Direx/038/2015 

– Esgoto pela companhia que prevê a cobrança de uma taxa de 100% em cima da tarifa de água. 

De acordo com a companhia o valor arrecadado será gasto com a manutenção do sistema e com 

o pagamento de funcionários. 
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CONDIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a pesquisa realizada ficou evidente que apesar dos participantes já possuírem 

algum conhecimento prévio sobre esgotamento sanitário, observou-se uma carência na 

realização de ações educativas nesse sentido no município, e que os participantes reconhecem 

a importância de informar a comunidade sobre o tema.   

Com isso, o projeto desenvolvido influenciou positivamente na percepção dos 

estudantes sobre o esgotamento sanitário e o saneamento básico de uma maneira geral, além de 

permitir a aproximação e interação entre a comunidade de Presidente Médici e a Universidade, 

sendo esta um espaço de troca de saberes e aprendizado que tem como papel  atingir outras 

esferas da sociedade.  

Sendo assim, há a necessidade de um maior acompanhamento juntamente com a 

população, visando o incentivo, o entendimento e envolvimento no processo de implementação 

dos serviços de saneamento, no caso de Presidente Médici do esgotamento sanitário. Uma vez 

que, um sistema de esgotamento sanitário para funcionar adequadamente precisa da aceitação 

e adesão da população, assim como são necessárias um número mínimo de ligações a rede para 

que o sistema entre em funcionamento. 

         Vale ressaltar também, a importância da educação ambiental desde a fase de elaboração 

do projeto do sistema de esgoto, de modo a informar a população sobre o sistema como um 

todo. Já que, a qualidade e eficiência deste não devem estar associadas somente a sua 

implantação, mas também a uma boa aceitação deste serviço por parte da população atendida, 

visto que, percebeu-se que o município necessita de mais ações que envolvam a população no 

processo implementação do serviço. 

 Além disto, o sistema em questão ou qualquer outro deve ser muito bem planejado e 

gerido para que não apresente nenhum problema referente a seu funcionamento, caso contrário, 

a população pode adquirir resistência à ligação a rede ou mesmo optar por outras alternativas. 
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Sendo assim, sugere-se que sejam realizados outros trabalhos futuros na área para uma 

melhor elucidação da questão, no intuito de acompanhamento do funcionamento do sistema de 

esgoto no município, assim como da aceitação da população, visto que devido à limitação de 

tempo da pesquisa e devido ao fato do sistema ainda não estar em operação não foi possível 

acompanhar todas as etapas junto à população.  
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