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RESUMO: O Banco Mundial financiou obras de saneamento básico, como forma de auxiliar para
com o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. O
mesmo selecionou programas de interesse ambiental, como o Programa Águas de Sergipe, este foi
implementado para fazer parte deste conjunto, atribuindo ações de Trabalho Técnico Social, na
implantação dos sistema de Macrodrenagem, Drenagem Pluvial e Esgotamento Sanitário, a fim de
recuperar e preservar o Açude Marcela no município de Itabaiana/SE. A Companhia de Saneamento
de Sergipe Deso, foi a responsável pela execução das obras e ações de medidas mitigadoras, com
foco em contribuir de forma educativa, conscientizando a população da cidade que sofreram
impactos devido às obras, destacando os principais pontos: qual o propósito das obras, quais
transtornos elas acarretariam, quais benfeitorias as obras iriam gerar, e como a Deso estaria
disponível para auxiliar a população de acordo com suas necessidades.
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INTRODUÇÃO
A preservação de um ambiente depende do funcionamento equilibrado do seu ecossistema,

dependendo de um funcionamento natural do ciclo da água, das condições climáticas e
características geomorfológicas do local. A zona urbana é sediada por um município e está inserida
dentro de um ecossistema, influenciando em alterações no ambiente natural, tendo o ambiente e o
município, ajustar-se a um novo ecossistema, onde preserve a saúde e segurança dos dois agentes.

Diante da ameaça real de escassez de água, uma nova concepção política começa a surgir,
substituindo a simples execução de obras, em períodos críticos, pelo planejamento e gestão dos
recursos hídricos de forma integrada, participativa e descentralizada. (GESTÃO PARTICIPATIVA
DAS ÁGUAS DE SERGIPE, 2002)

Este trabalho irá apresentar ações do trabalho técnico-social executadas pela companhia de
saneamento de Sergipe DESO, através do Programa Águas de Sergipe, financiadas pelo Banco
Mundial, nas obras de macrodrenagem, drenagem pluvial e esgotamento sanitário do município de
Itabaiana/SE, que tem como um de seus objetivos a recuperação e preservação do Açude Marcela
(Figura 1).

Figura 1. Açude Marcela em Itabaiana/SE. (Fonte google maps:2022)

Em princípio, as águas pluviais não deveriam chegar aos coletores de esgoto, uma vez que
se tem o sistema separador absoluto. No entanto, não é isso que se percebe. Essas contribuições
indevidas nas redes coletoras de esgoto podem ter origem no encaminhamento acidental ou
clandestino de águas pluviais. Para o seu controle, deve manter-se uma fiscalização efetiva e
vigilância constante da rede coletora de esgoto( KELLNER,2014).

As ações executadas pela Gerência Socioambiental da Companhia de Saneamento de
Sergipe DESO, seguem diretrizes da Lei n° 9.795, que dispõe sobre Educação Ambiental. Contaram
com a participação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, uma equipe alinhada com
objetivo de levar a conscientização à população, sobre a importância de um bom funcionamento do
sistema de saneamento da cidade, e a separação correta dos sistemas de drenagem pluvial e
esgotamento, trazendo informações como, qual o propósito das obras, quais transtornos elas
acarretaria, quais benfeitorias as obras iriam gerar, e como a Deso estaria disponível para auxiliar a
população de acordo com suas necessidades.

MATERIAL E MÉTODOS
Ações de Educação Ambiental
A área foi mapeada e caracterizada de acordo com a obra implementada no local, buscando

viabilizar a realização do trabalho social, foram efetuadas visitas junto a instituições locais,
buscando ampliar a participação da população atendida pelo projeto. Durante a visita se fez uma
breve apresentação do projeto da obra aos responsáveis pelas instituições, e se firmava um
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acordo/parceria para que a informação fosse ampliada a seus membros e usuários. Esta informação
foi difundida através das ações a seguir:

I. Panfletagem;
II. Plano de Educação Ambiental;

III. Plano de Comunicação;
IV. Ônibus do Programa Saneamento Expresso;
V. Divulgação da bike-som;

VI. Recursos e controle de acompanhamento;
VII. Pesquisa de satisfação.

RESULTADO E DISCUSSÕES
A comunicação verbal através de reuniões, nem sempre resulta em um efetivo meio de

comunicação, visto isso, se fez necessário um panfleto que pudesse ficar nas residências e/ou
comércios, para ser consultado posteriormente, em caso de alguma dúvida. Dessa forma,
inicialmente foram entregues panfletos informativos sobre a ação do cadastramento, depois sobre o
início das obras, e posteriormente sobre os sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial e
sua importância direta nos recursos hídricos da região, como o Açude Marcela.

O Plano de Educação Ambiental (PEA) teve como foco a sensibilização e a educação
ambiental e sanitária, visando o uso adequado do sistema de esgotamento sanitário e drenagem
pluvial, bem como o incentivo às ligações domiciliares à rede correta, tendo como principal
clientela os alunos da rede escolar pública, atendendo também o público da região onde as obras
foram implantadas.

O Plano de Comunicação teve como objetivo informar a sociedade sobre as ações do
Programa Águas de Sergipe, comunicando através de ferramentas de mídia, o passo a passo e o
impacto que a obra trará para a vida das pessoas, explicando de forma simples e didática, utilizando
meios de comunicação, como a imprensa, canais de rádio, impressos, spots e vídeos.

A Unidade Móvel de Educação Ambiental do Programa Saneamento expresso, possibilita
levar à população informações sobre meio ambiente e saneamento, em veículo tipo ônibus,
adaptado e equipado com maquetes didáticas e funcionais, que retratam todo o “Ciclo do
Saneamento”, compreendendo desde a bacia hidrográfica e seus mananciais, a captação, adução,
bombeamento, tratamento, reservação, distribuição e abastecimento de água, coleta e tratamento de
esgotos, como também, à disposição final de resíduos sólidos.

O recurso do serviço de Bike-som foi bastante utilizado durante a obra, permitindo uma
acessibilidade maior em trechos de ruas estreitas ou mesmo em obras, podendo assim informar
sobre o inícios das obras nos trechos, o tempo para cura da pavimentação, anúncios de reuniões e
eventos, ações de parceria solicitadas pela Secretaria de Agricultura, responsável pela organização
da feira em seu processo de setorização, e possível reassentamento temporário, como também
orientações aos cuidados com a COVID-19.

Os recursos de controle e acompanhamento da recuperação das calçadas, dos pavimentos, a
medida em que a obra de esgotamento foi realizada, foram disponibilizados à população . Cada
morador teve a liberdade de escolher como sua calçada deveria ser recuperada. As empresas
coletaram termo de concordância de cada proprietário, para o planejamento da recuperação das
calçadas conforme o interesse de cada proprietário.

Em função das restrições por conta da COVID-19, não foi possível a realização da pesquisa
de forma completa. Foram aplicados 121 questionários em trechos residenciais, através do google
docs. onde se levantou informações sobre o tipo de imóvel, tempo de residência, avaliação da obra,
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satisfação com a execução e resultado dos serviços, avaliação sobre as informações
disponibilizadas.

Algumas reclamações foram recebidas e armazenadas para posteriormente serem resolvidas
de acordo com a disposição da equipe, que já estava preparada para solucionar tais questões, como:
resíduos das obras, a mudança na coleta de lixo domiciliar durante as obras, retorno do esgoto para
dentro de casa , o trânsito, acessibilidade e mobilidade dos moradores.

Fatores Facilitadores e Dificultadores
Foram pontuados os Facilitadores e Dificultadores do Processo, estes elaborados pela equipe

da DESO a fim de registrar ações que tiveram influência direta no cronograma das ações
relacionadas com a obra. Os fatores que facilitaram as ações foi, a orientação mais direta com a
equipe social supervisora do Banco Mundial, que foi instituída por parte da DESO, pela Gerência
de Ações Ambientais (GAMB), específica para aglutinar todas as demandas na cidade de Itabaiana.
A formação de parcerias com órgãos públicos e instituições (religiosas, escolares e representativas)
que facilitaram a ampla divulgação da obra.

Os fatores que dificultaram as ações, foram o atraso nas definições do Plano de
Comunicação; as demandas do trabalho social exigiam proatividade, decisões imediatas, mas ao
mesmo tempo tememos agir contrariando as determinações que a DESO é obrigada a seguir por
força das Leis que conduzem as atividades do setor público; a presença de rochas nas escavações
que redundaram em atraso no andamento das obras e mais impactos na vida da comunidade; um
grande volume de chuvas durante as obras concorrendo para o atraso no andamento das obras e
mais impactos na vida da comunidade; suspensão temporária das atividades em virtude da
COVID-19 e subsequente término do contrato, impossibilitando a realização da avaliação
comercial.

CONCLUSÃO
Conclui-se que todas as metas para minimizar os transtornos, foram de forma responsável

alcançadas, mesmo com a prorrogação do prazo, esta ocorrida devido aos impactos causados pelo
vírus da COVID-19, precisando assim retomar as obras com as medidas de segurança necessárias.
As ações realizadas de educação ambiental, tiveram um alcance satisfatório, atingindo seu propósito
de informação sobre os transtornos, suas benfeitorias, e como a DESO estaria disponível para
auxiliar a população da cidade. O Ônibus do Programa Saneamento Expresso teve um alto índice de
aproveitamento e satisfação por parte da população, promovendo de forma clara a importância do
saneamento com a recuperação e preservação do Açude Marcela.
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