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1 INTRODUÇÃO 

A Lei n° 11.445/2007, que define as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

estabelece o controle social como um de seus princípios fundamentais e o define 

como o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação 

de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 

saneamento. 

O objetivo deste relatório foi sistematizar o processo de mobilização social 1, previsto 

no Plano de Mobilização, aprovado pelo Grupo de Trabalho do PMSB de Águia 

Branca, cujo objetivo central da atividade se constituiu em mobilizar os segmentos 

sociais e a sociedade em geral para a sensibilização e participação na elaboração 

deste Plano, uma vez que, envolvendo-se nas discussões que abordam as políticas 

de saneamento básico, a população tem a oportunidade de conhecer e entender 

melhor o que acontece com essas políticas públicas na sua cidade, bem como discutir 

as causas dos problemas e buscar soluções coletivas e coerentes. 

Deste modo os objetivos da reunião instam a seguir: 

 Refletir as necessidades e anseios da população; 

 Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função social; 

 Envolver a sociedade durante todo o processo de elaboração do PMSB; 

 Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e 

conservação dos recursos naturais; 

 Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental; 

e 

 Estimular a criação de novos grupos representativos da sociedade não 

organizada. 

Como estrutura de organização das informações neste, optamos por estruturar este 

relatório em 04 (quatro) sessões, são elas: a primeira, que retoma os aspectos teórico-

metodológicos previstos no Plano de Mobilização de modo a explicitar o processo de 

planejamento, preparação e organização programados e o que foi devidamente 
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executado no município; a segunda trata objetivamente do relatório detalhado da 

atividade desenvolvida junto aos segmentos sociais, gestores e munícipes realizada 

no dia 11 de agosto de 2014, que objetivou a realização do diagnóstico participativo e 

levantamento de proposições e indicações para a fase prognóstica do PMSB. Na 

terceira sessão, cuidamos de apresentar o conjunto de informações retiradas da 

leitura comunitária sobre cada um dos quatro eixos do plano, a saber: abastecimento 

de água, tratamento de esgoto, drenagem de águas pluviais urbanas e resíduos 

sólidos; as informações que foram devidamente espacializadas por meio de mapas 

temáticos que subsidiarão os diagnósticos e prognósticos técnicos, inclusive com 

indicação de prioridades de investimentos e ações por parte da comunidade. Este 

item, central neste documento da fase de execução, compreende um conjunto de 

informações que constam como requisitos fundamentais nos roteiros de elaboração 

para os Planos da Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades, no que tange 

aos aspectos que demarcam a realização do Diagnóstico técnico-participativo 

somarem-se ao Diagnóstico técnico, de modo a potencializar e aperfeiçoar as 

estratégias de coleta de informações e democratização desta política pública. 

Por fim, traremos os aspectos avaliativos da 1ª fase de mobilização do município, 

apontando aspectos positivos e negativos levantados junto aos participantes e equipe 

técnica da UFES para aperfeiçoamento do processo nas etapas posteriores e 

possíveis variáveis que influenciaram nos resultados desta leitura comunitária.  

Como este instrumento também serve como registro e memória da execução do 

PMSB, para efeitos de prestação de contas e acervo da Universidade, da Prefeitura 

Municipal e dos órgãos financiadores, por se tratar de recursos públicos e que 

prospectam a continuidade e publicação das informações, apresentamos uma sessão 

de apêndices e anexos que dimensionam parte dos instrumentos utilizados no 

processo de mobilização social, de modo a evidenciar a relevância do 

aperfeiçoamento técnico-político deste rico processo na elaboração de políticas 

públicas e sociais em ambientes democráticos. 

Sendo assim, percebe-se no processo a importância dada ao estímulo à participação 

da sociedade, processo que certamente permitirá elaborar um plano coerente e 
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adequado com a realidade local e capaz de promover a melhoria da qualidade de vida 

da população local propiciado por uma melhor prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico.  

 

2 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL 

Tendo em vista o cumprimento dos princípios e as orientações jurídico-normativas 

previstas na Constituição Federal em seus artigos 182 e 183, que se referem ao 

desenvolvimento urbano, o Estatuto das Cidades e, sobretudo, a Lei Federal 

11.445/2007, procuramos na metodologia da Leitura Comunitária assegurar a lógica 

da descentralização e do fortalecimento do município como ente da federação, 

buscando, por meio deste instrumento, o aprofundamento de experiências 

democráticas no planejamento e gestão municipal.  

Desta forma, entendemos que o saneamento básico é parte do planejamento territorial 

adequado, por isso deve ser estruturado de modo a desempenhar a essência do 

Estatuto da Cidade: o direito à cidade para todos, com o cumprimento da função social 

da cidade e da propriedade urbana. Conforme nos coloca o Ministério das Cidades, o 

Planejamento Territorial é um instrumento e uma prática que pode converter a cidade 

em benefício para todos: democratizando as oportunidades, garantindo condições 

satisfatórias para o financiamento do desenvolvimento municipal, democratizando as 

condições para a utilização dos recursos disponíveis, de forma democrática e 

sustentável (BRASIL, 2005). Esta é a base para a universalização do saneamento 

básico nas cidades brasileiras. 

É importante ressaltar que as diretrizes da participação da população em ações 

governamentais estão presentes em diversos processos interventivos com 

comunidades e políticas públicas. Porém, este trabalho se desenvolve sob diversas 

abordagens teóricas, que aqui não são possíveis serem exploradas. Mas, vale 

mencionar que hegemonicamente seguem desde as matrizes funcionalistas, 

passando por abordagens do campo psicossocial da fenomenologia e, hoje, centrado 

em pressupostos da “sustentabilidade”, que coloca como ênfase o desenvolvimento 
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social, econômico e ambiental. Ambas as perspectivas apoiadas no positivismo e 

funcionalismo-estruturalista remontam muitas vezes os traços dos trabalhos do 

período desenvolvimentista, com metodologias do então chamado Desenvolvimento 

de Comunidades.  

Trazidas para os dias atuais, tais práticas sociais se desdobram na maioria das vezes 

no “participantismo”, próprio do fomento aos processos de democratização do Estado-

nação nos últimos 30 anos, que se molda como metodologia de ação, sem pretender 

as alterações na estrutura das organizações e relações sociais (DURIGUETTO e 

MONTAÑO, 2010). Por isso, o debate em torno dos fundamentos das práticas 

participativas deve se pautar na finalidade e nos princípios que orientam a ação 

democrática, no sentido de promover de fato um processo no qual a população tenha 

a oportunidade de colocar-se como classe, como povo, parte integrante da sociedade 

capitalista e em condições de reivindicar os seus interesses no espaço público e 

mediante as políticas de Estado. 

Seguindo esta última perspectiva, as abordagens participativas, apesar de suas 

contradições e diferentes funcionalidades, podem servir como subsídio para orientar 

a revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico em conformidade com o 

Estatuto das Cidades (2001), tendo em vista que  

Pelo planejamento territorial, pode-se converter a cidade em benefício para todos; 

podem-se democratizar as oportunidades para todos os moradores para o uso dos 

recursos disponíveis, de forma democrática e sustentável (BRASIL, 2005, p.14). 

Apesar dos avanços, as experiências recentes têm mostrado que muitos destes 

processos cumprem formal-burocraticamente a etapa da “participação”, sob um viés 

de submeter à aprovação final da população os resultados de uma leitura técnica 

acerca do Plano de Saneamento, o que geralmente se limita às Audiências Públicas 

na Câmara Municipal. Ou seja, o espaço para a construção coletiva do Plano é tido 

como algo distante, restrito aos segmentos dominantes na dinâmica política das 

cidades. O trabalhador, que produz a riqueza social e ocupa o território, é 

historicamente excluído deste importante processo de decisão dos rumos da Cidade 
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(seja pelo processo, pela linguagem, pela dinâmica, pelo acesso, etc.) (ROLNIK, 

2002) e dos setores da sociedade, sobretudo os que reivindicam o Direito à Cidade. 

Diante do exposto, optamos por trabalhar com a população em uma primeira fase de 

escuta apurada para o diagnóstico e levantamento de prioridades, para, então, levar 

as propostas já estruturadas junto à equipe técnica para a devida aprovação em 

Audiência Pública. 

Nesta primeira reunião de mobilização, buscou-se apresentar as informações sobre o 

Plano de modo a potencializar o conhecimento prévio dos participantes acerca da 

realidade local, seus desafios, conflitos e dinâmicas próprias do contexto de cidades 

de pequeno e médio porte e sua experiência de usos e organização do território, 

considerando a sua diversidade (urbana, rural, étnica, de gênero, de classe, etc.). A 

abordagem teórica adotada se pauta na metodologia da “práxis”, como afirma Konder 

(1992): 

A práxis é atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se 

afirmam no mundo, modificando a realidade objetiva e, para 

poderem alterá-la, transformando-se a si mesmos. É a ação 

que, para se aprofundar de maneira mais consequente, precisa 

da reflexão, do autoquestionamento, da teoria; e é a teoria que 

remete à ação, que enfrenta o desafio de verificar seus acertos 

e desacertos, cotejando-os com a prática (KONDER, 1992, p. 

115) 

Com este pressuposto entende-se que há um potencial subjacente em todos os 

sujeitos histórico-sociais e que os processos de construção do conhecimento e da 

própria realidade se dão de forma dialética, visando, sobretudo, a construção de novas 

hegemonias de acordo com interesses populares (GRAMSCI, 2004).  Desse modo, a 

metodologia se pautou em recursos da educação popular, que adota como princípio 

a criação de espaços para o exercício dos sujeitos na construção coletiva de uma 
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“consciência para si”1, uma vez que as contradições, a dimensão política – aqui, 

política entendida como exercício do Ser Social -, os interesses universais, são 

colocados como possibilidade de formação e motivação para ação dos participantes. 

Portanto, embora a discussão tenha o foco na elaboração do PMSB, a metodologia 

se propõe como espaço formativo, em sua dimensão ético-política, no sentido de 

buscar a reflexão do processo “Por que, para que, para quem, como?”, alcançando, 

dessa forma, o que Traspadine (2009) sugere como pressuposto do método de 

trabalho com a população. 

A formação política, com base na educação popular, nestes espaços é um elemento 

constitutivo dos encontros. Com ela, vamos passo a passo, a partir do que os sujeitos 

trazem, reconsiderando nosso saber coletivo. (...) Sujeitos que acham que sabem 

pouco, se reconhecem conhecedores de algo. Sujeitos que acham que sabem um 

pouco mais, reveem suas posições no encontro com outros. E o sujeito político que 

emana daí sai revigorado para uma práxis reflexiva e revolucionária. Sai com o ímpeto 

de aprender fazendo, fazer pensando, construir um processo fincando suas bases em 

um nós (TRASPADINE, 2009, p. 2). 

Feito este percurso metodológico, chegou-se a este relatório que é consubstanciado 

da sistematização, análise e indicações para elaboração do PMSB, a partir da 

realização do encontro de mobilização, ocorrido no dia 11 de agosto de 2014, às 18h, 

no Auditório do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), contando com a 

presença de 45 participantes, conforme lista de presença.  

Cabe destacar que, inicialmente, a Reunião de Mobilização Social seria realizada na 

Câmara de Vereadores, situada na Praça Três Poderes, assim como consta em todo 

material de divulgação. No entanto, no momento de preparação que antecede a 

Reunião, a Equipe da UFES, juntamente com os representantes do Grupo de Trabalho 

do Município, decidiram transferir o local de reunião para o Auditório do CRAS, sem 

prejuízo de participação e deslocamento.  

                                            

1 De acordo com pensamento de Marx sobre a definição de “classe em si” e “classe para si”. 



 

14 

 

 

A Câmara de Vereadores não dispunha de sala de apoio, assim como solicitado no 

roteiro de organização do GT para a Reunião de Mobilização 1, e de qualquer forma, 

o Município disponibilizaria uma sala de apoio no CRAS, o qual localiza-se próximo a 

Câmara de Vereadores, para o trabalho em grupo. Sendo assim, decidiu-se por 

realizar toda a Reunião no CRAS, uma vez que este contava com Auditório e sala de 

apoio, espaços que atenderam ao objetivo do encontro e garantiram o andamento dos 

trabalhos.  

 

2.1  OPERACIONALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA 

2.1.1 O processo de planejamento e de preparação para a Mobilização 1 

Ainda nos primeiros contatos entre o município de Águia Branca e a Universidade 

Federal do Espírito Santo, por meio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

e Desenvolvimento Sustentável, fez-se possível a aprovação dos Planos de Trabalho 

e Mobilização Social para a Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e também o devido planejamento para que o 

processo de mobilização social operacionalizasse com o envolvimento do Grupo de 

Trabalho (GT). Ainda nesse planejamento, além de uma capacitação prévia, realizada 

no dia 30 de abril de 2014, na qual houve orientação para a composição do GT, já no 

dia 22 de Maio, em Conferência de Abertura dos Trabalhos para Elaboração dos 

Planos Regional e Municipais de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, foram distribuídas informações e orientações necessárias para promover a 

organização para a reunião de mobilização social relatada neste documento. 

 Foram estas orientações no que se refere aos objetivos, público, estrutura, logística, 

dentre outras questões de caráter ético e político para êxito no processo. Seguem 

abaixo algumas das orientações repassadas pela equipe da UFES, de caráter 

operacional e devidamente pactuadas no GT em Conferência de Abertura dos 

Trabalhos de Elaboração dos Planos Regional e Municipais de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do CONDOESTE, realizada no dia 22 de Maio 

de 2014: 
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ROTEIRO DE ORGANIZAÇÃO DO GT PARA A REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL 1: 

- Realização de reunião do GT no município para o planejamento das atividades (13 

dias antes do evento) e distribuição do material de divulgação por setores e áreas da 

cidade. (Definir responsabilidades para cada membro com acompanhamento e 

reforço da coordenação e prefeitura – inclusive setor de Comunicação). Fazer registro 

de ata e envio para UFES (mobilizacaopmsb@gmail.com); 

- Início da divulgação 15 dias antes do evento (para entidades, associações de 

moradores, comunidades, conselhos, sindicatos, igrejas, escolas, CRAS, PSF e 

associações) e intensificação uma semana antes – envio de web convite e impresso;  

- Retirar material de divulgação impresso na UFES (Vitória) – convites, cartazes e 

panfletos. (15 dias antes do evento); 

- Confirmação do recebimento dos convites e presenças (04 dias antes); 

- Envio de matérias em jornais, rádios, sonorização, etc. (07 dias antes do evento); 

- Providenciar transporte para localidades do interior (apresentar trajeto e horários de 

ida e volta na mobilização para garantir presença dos moradores e representações de 

todos os distritos do município); 

- Cobertura da assessoria de imprensa e divulgação no site da Prefeitura;  

- Convite e confirmação de presenças de autoridades e gestores (05 dias antes); 

- Acompanhamento em visita de campo dos técnicos e equipe social (a ser agendado 

previamente); 

- Garantia da localização adequada para o evento em local acessível com visita local 

reconhecendo instalações – água, iluminação, cadeiras, mesas, banheiros, etc. 

(Auditório e 01 sala de apoio) (Visitas antes de divulgar e na semana do evento); 

- Verificar a sonorização no auditório e equipamentos de projeção; 

- Providenciar o lanche para os participantes antes do evento, água e café durante; 



 

16 

 

 

- 02 mesas e cadeiras para a recepção; 

- 02 recepcionistas; 

- Membros do GT e coordenação presentes na reunião de Mobilização. 

 

2.1.2 Desenvolvimento da Reunião de Mobilização Social 

A reunião de Mobilização Social foi realizada contando com a mobilização prévia pelo 

poder público e Grupo de Trabalho do município, que enviaram convites formais às 

lideranças, panfletos, anúncio em rádios e jornais locais, disponibilizados pela equipe 

de comunicação da equipe de trabalho da UFES e Gráfica Universitária, com o 

chamado à população em geral para a participação na reunião, que constam como 

apêndices.  

A atividade teve início às 18h30min, com um lanche organizado pela Prefeitura 

Municipal de Águia Branca, seguido do registro e assinatura em lista de presença dos 

participantes da reunião. Já na recepção, foi possível entregar aos presentes pastas 

individuais contendo bloco e caneta para anotações, folder explicativo sobre a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. Ainda neste momento, foram preenchidos os crachás individuais 

para facilitar a identificação e a representatividade junto aos participantes.   

Por volta das 19h, o Presidente do Grupo de Trabalho, Sr. Leandro Cezar Valbusa 

Bragato, proferiu a fala de abertura do evento, acolhendo a todos e desejando uma 

boa noite de trabalho. Destacou, ainda, a importância deste momento de elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

para o Município. 

Em seguida, o Excelentíssimo Vice-Prefeito Sr. Gilmar Strzepa, agradeceu a presença 

de todos e reforçou que a participação da população é fundamental para o bom 

andamento de construção e elaboração do Plano, e se colocou à disposição para 

contribuir neste processo. 
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Após este momento, a Assistente Social Juliene Barbosa procedeu à apresentação 

da Equipe da UFES, bem como explanou sobre o Plano de Trabalho, a metodologia 

e os objetivos da Reunião em questão, e ainda, refletiu brevemente sobre os quatro 

eixos que compõem o saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem e resíduos sólidos.  

Para subsidiar a marcação dos pontos no mapa e estimular a reflexão, foi apresentado 

um vídeo que destaca o significado do saneamento básico e os principais problemas 

decorrentes da sua ausência e, em seguida, a Assistente Social Juliana Botelho, 

refletiu sobre como o saneamento básico está articulado ao modelo de 

desenvolvimento das cidades e de que forma os impactos do consumo e do 

crescimento desordenado dos grandes centros incidem diretamente no saneamento 

básico das cidades e na vida dos sujeitos que nelas residem. 

Essa explanação teve o propósito de informar e refletir com os presentes para uma 

elaboração qualificada do Mapa Temático, que foi realizado após as falas de abertura, 

por meio de dois grupos que discutiram os eixos: Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário; Drenagem e Resíduos Sólidos. 

Após esse processo introdutório para nivelamento de informações entre os presentes, 

iniciou-se a elaboração do Mapa Temático, através das respostas obtidas a partir das 

perguntas geradoras de cada eixo. 

 

3 RELATÓRIO DETALHADO DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 1 NO 

MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA 

Data: 11 de agosto de 2014 

Horário: 18h às 22h 

Local: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Bairro Cristo Rei, Águia 

Branca/ES. 

PARTICIPANTES: Conforme lista de presenças os participantes da reunião de 

mobilização social foram majoritariamente pessoas que se apresentaram como 
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moradores do município e, no que se refere às localidades em que vivem, são 

expressivamente representantes de Águas Claras. 

Pauta: 

 Apresentação da metodologia de trabalho 

 Apresentação dos planos de trabalho e mobilização social 

 Reflexão para subsídio da elaboração do Mapa Temático 

 Elaboração dos mapas temáticos (diagnósticos e prioridades) 

 Avaliação do evento e encerramento. 

Desenvolvimento da reunião: 

O presente relato trata do produto 2, referente à Etapa da Mobilização Social prevista 

nos Planos de Trabalho e de Mobilização Social do município de Águia Branca 

(CONDOESTE/UFES, 2014). No que diz respeito à metodologia para a formulação do 

diagnóstico, importa saber que possui o caráter participativo, ou seja, o levantamento 

de dados contou com pesquisa a partir da percepção e opiniões dos moradores dos 

municípios, com suas observações, vivências e conhecimentos acerca das temáticas 

de saneamento.  

Com a realização desta etapa do PMSB, foi possível perceber em muitos depoimentos 

e contribuições dos participantes elementos das experiências individuais e coletivas 

da Produção do Espaço e, assim, captar com a elaboração coletiva dos mapas dos 

territórios, o resultado das leituras acerca dos conflitos, tensões, demandas, 

problemas e potencialidades do município em sua dinâmica atual. 

Para isso, optamos por trabalhar com um roteiro de questões suficientemente amplas 

acerca dos eixos do PMSB, a saber: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Esta Leitura Comunitária, somada à Leitura Técnica, apresenta ao processo de 

elaboração do PMSB o desenho necessário para levantar a discussão da “cidade que 

se tem em relação ao saneamento” e a “cidade que se deseja construir”, na 

perspectiva dos múltiplos sujeitos e determinações que formam o território urbano e 
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rural de Águia Branca. Conforme metodologia aprovada pelo Grupo de Trabalho da 

elaboração do PMSB, esta etapa teve como objetivos:  

 Apresentar as informações gerais acerca da elaboração do PMSB em Águia 

Branca; 

 Destacar a importância do caráter participativo, ou seja, o levantamento de dados 

contará com pesquisa a partir de subsídios e informações da Prefeitura de Águia 

Branca, mas também contemplará as opiniões dos moradores do município, com 

suas observações, vivências e conhecimentos acerca das temáticas de 

saneamento, conforme preconizado no Estatuto das Cidades e na legislação que 

orienta a elaboração do PMSB, tendo em vista a representatividade e a 

participação dos sujeitos que buscam superar as profundas desigualdades sócio-

territoriais que ocorrem na cidade, onde a população é, via de regra, o sujeito 

ausente na definição dos rumos das políticas urbanas; 

 Possibilitar o acesso aos munícipes às informações básicas acerca do Plano, seus 

impactos, possibilidades e desafios; 

 Promover um espaço de escuta apurada e sistematização das contribuições da 

comunidade para a elaboração dos diagnósticos técnicos, de modo a 

complementar as informações do ponto de vista dos moradores que conhecem as 

reais demandas e principais gargalos na política de saneamento do município; 

 Promover um olhar que apure a leitura técnica para os impactos e consequências 

da ausência de uma política de saneamento no cotidiano da população, ajudando, 

assim, a definir as prioridades de ações e seus possíveis desdobramentos futuros. 

 

3.1 ROTEIRO PARA DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO NOS PMSB E LEGENDA DO 

MAPA 

Para assegurar a abordagem mais completa possível dos temas em questão e, assim, 

obter informações fundamentais à elaboração no que se refere aos aspectos do 

quadro abaixo, sugerimos um roteiro de questões abertas, com linguagem acessível 

e que corroboram e contribuem substancialmente aos estudos técnicos, uma vez que 
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se referem aos mesmos requisitos e parâmetros previstos na política de saneamento 

e resíduos sólidos em vigor no Brasil. 

Quadro 1 – Informações do Diagnóstico Participativo 

3.1.12 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

3.1.12.1 Levantar o alcance e os déficits da infraestrutura sanitária existente 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos 

sólidos e drenagem de águas pluviais). 

3.1.12.2 Conhecer a qualidade dos serviços prestados, das estruturas e tecnologias 

utilizadas. 

3.1.12.3 Levantar as políticas públicas e programas sociais em educação ambiental em 

saneamento que possam potencializar as ações desenvolvidas na comunidade. 

3.1.12.4 Identificar o nível de organização da comunidade, conhecer os canais de 

participação existentes, e o perfil do engajamento comunitário em tais espaços. 

3.1.12.5 Verificar o grau de conhecimento sobre as legislações e regulamentações 

relacionadas ao saneamento. 

3.1.12.6 Identificar os aspectos epidemiológicos, principais doenças e agravos 

relacionados à falta de saneamento, bem como a estrutura de promoção da 

saúde existente. 

3.1.12.7 Verificar o grau de conhecimento sobre os impactos positivos e negativos 

advindos da falta de saneamento ambiental ou relacionados aos 

empreendimentos feitos em saneamento ambiental. 

3.1.12.8 Realizar levantamento das tecnologias sociais existentes, as desenvolvidas na 

comunidade e pela comunidade, assim como as alternativas tecnológicas 

disponíveis. 

Fonte: Plano de Trabalho para a elaboração dos Planos Regional e Municipal de Saneamento Básico 

e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (CONDOESTE/UFES, 2014). 

Vale dizer que as respostas foram registradas no momento da fala dos sujeitos no 

decorrer das reuniões, com a maior fidedignidade da forma de expressão dos 

participantes, digitadas pela equipe de mobilização e projetadas em público por meio 

de equipamento de data show em todo processo de elaboração dos mapas temáticos. 
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Essas respostas foram sendo lidas e consensuadas uma a uma, devidamente 

registradas também nos mapas pelos engenheiros responsáveis por cada área com 

a ajuda de moradores que se familiarizavam com a localização espacial da cidade 

para agilizar e acompanhar os trabalhos. 

 

4 QUESTÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SEU PROCESSO DE 

CRESCIMENTO URBANO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

1. Para onde a cidade está crescendo? Vamos identificar áreas de expansão da 

cidade e padrões de moradia predominantes em cada uma (habitação popular, 

condomínios de alto padrão, ocupações irregulares, assentamentos rurais, etc.). 

A sede está crescendo para a região sul sentido município de Colatina, com pequenos 

comércios e empresas; as propriedades são ocupações irregulares que estão em 

processo de regularização. A região leste está crescendo com loteamentos com 

previsão de habitação popular. No sentido Barra de São Francisco há expansão do 

município com ocupações irregulares. No Bairro Nossa Senhora Aparecida há o 

crescimento com habitação popular e comércio. O distrito de Águas Claras está 

crescendo com ocupações irregulares. Em São Gabriel, no Mirante dos Pontões, há 

expansão com casas populares, mas ainda não há pessoas morando, falta 

infraestrutura de água e esgoto; no sentido São Domingos do Norte há crescimentos 

de comércio e empresas. 

No Distrito de Águas Claras existe uma tendência de crescimento com casas 

populares; em Barra do Sertão, na zona rural, há crescimento através de novos 

loteamentos, porém não se sabe se os mesmos estão devidamente registrados, pois 

é uma área privada com loteamentos populares; no sentido da Barra de São Francisco 

existe um assentamento denominado Rosa de Sharon. 

 

2. O município tem investimentos e obras na área de saneamento para melhorar as 

condições? Quais as principais ações e onde se localizam? 
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Observam investimentos na sede, onde o projeto de rede de esgoto já está construído, 

porém, ainda não entrou em funcionamento. Em relação à sede falta repassar o 

projeto para Cesan. No distrito o funcionamento da rede de esgoto é precário. 

Percebem, também, investimentos em abastecimento de água e esgoto na construção 

de ETE, a partir de um consórcio com a FUNASA, Programa PAC 1, que está 

realizando uma obra e, ao finalizar, iniciará outras obras. 

 

3. A população participa destas decisões e exerce algum tipo de controle social 

(acompanha, avalia e fiscaliza)? Como? 

A população mencionou que, no geral, não é convidada a participar dos espaços de 

decisões. Os representantes da Prefeitura mencionaram que realizaram projetos e 

ações ligadas ao meio ambiente no município, no entanto, a participação não foi 

suficiente. Um morador destacou que a participação dos segmentos (comércio, por 

exemplo) é bem pequena. 

 

4. A educação ambiental é parte da cultura da cidade? Quais as formas mais 

importantes para a população? Quem é responsável por elas? 

Percebem ações em educação ambiental através da Secretaria de meio ambiente e 

educação, com trabalhos realizados na rede municipal de ensino. Uma representante 

da educação falou que esta é uma questão difícil de ser tratada, pois, infelizmente, no 

geral as pessoas não são acostumadas “a jogar o lixo no lixo”. No entanto, há 

experiência de escolas agroecológicas, atividades realizadas junto ao INCAPER e 

movimentos sociais (MPA, sindicatos, entre outros), como o projeto denominado “UM 

DIA DE CAMPO”, realizado nas escolas. Também são promovidas gincanas 

agroecológicas e visitas às nascentes - principalmente nas datas comemorativas 

ligadas ao meio ambiente. Um grupo de alunos que começou o ensino médio este ano 

realiza uma atividade chamada “Pegadas Ecológicas”.  
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TEMA 1: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

1.1 Em quais áreas da cidade o serviço de abastecimento de água não chega? Quais 

são as alternativas dos moradores para conseguir a água (poços artesianos, cisternas, 

barragens, cacimbas), água de chuva? Existem cuidados sanitários no uso? 

Na sede, no bairro João Paulo, na própria rodovia Gheter Lopes de Farias em que 

aconteceu a reunião relatada neste documento (1)2 não há abastecimento de água. 

No distrito de Águas Claras na parte alta não há rede de abastecimento de água (2). 

Um proprietário da área rural cede água para os moradores do local, mas não existe 

cuidado sanitário.  

 

1.2 Há uma demanda por parte dos moradores para a cobertura deste serviço nas 

áreas não atendidas? A quem foi solicitado? Há quanto tempo? Qual a justificativa? 

Sim, os moradores realizaram uma reunião com a prefeitura há um ano e meio e a 

justificativa é que precisa ser aprovado pela Câmara Municipal e que também falta 

recursos. Houve por parte do vereador a indicação de que o problema poderá ser 

resolvido.  

 

1.3 Há frequência e regularidade no abastecimento? Quando há falta de água onde 

está ocorre e como a demanda dos moradores é provida durante a falha no 

abastecimento? 

Sim, há regularidade no abastecimento na sede da cidade e no distrito de Águas 

Claras, na parte baixa da cidade. Já na parte alta observa-se irregularidades no 

abastecimento.  

 

                                            

2 Essa numeração corresponde ao ponto marcado no mapa temático elaborado em leitura comunitária, esse 

ponto também está na legenda desse mapa. 
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1.4 Como avaliam a qualidade da água fornecida pelo serviço público? Existe 

diferença em alguma região? Onde?  

Parcialmente boa, tanto na sede como no distrito.  

 

1.5 A população percebe se há alguma doença motivada pela qualidade da água? 

Quais doenças, público mais atingido e onde se concentra? 

Relataram casos de esquistossomose e manchas na pele na parte alta do distrito de 

Águas Claras (3). Em parte da sede e do distrito muitos moradores sofrem com 

doenças renais.  

 

1.6 Todos na cidade podem pagar a tarifa de água? O valor da tarifa é justo? Houve 

aumento de preço nos últimos anos? 

Não, nem todos podem pagar a tarifação, e, houve aumento, mas desconhecem o 

período de tempo em que há um aumento no preço. 

 

1.7 Conhecem a fonte de abastecimento da localidade (rios, córregos, represas, 

nascentes, etc.)? Qual a qualidade desta fonte e como é preservada?  

A sede é abastecida pelo rio São José. A qualidade é avaliada como parcialmente boa 

e não são preservadas as áreas ao redor dessa captação. O distrito é abastecido pelo 

córrego Palmital e em partes a qualidade é boa e há preservação.  

 

1.8 Existem ligações e uso clandestino de fornecimento de água em alguma região? 

Como são feitas? É um comportamento usual nas empresas, agricultura e 

comunidade? 

No Bairro João Paulo II há ligações clandestinas de água (4).  
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PRIORIDADES PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA:3 

 

Através de uma escuta apurada às demandas apresentadas pela população de Águia 

Branca fez-se possível apreender que, no que se refere ao abastecimento de água, 

as ações prioritárias são de se garantir a preservação de rios e nascentes; promover 

a conscientização das pessoas para o uso da água; promover a construção de 

barragens nas propriedades rurais; melhorar o sistema de abastecimento de água do 

distrito de Águas Claras; planejar e executar o armazenamento e captação das águas 

pluviais; e realizar análises periódicas da qualidade da água para verificar princípios 

ativos do agrotóxico. 

 

TEMA 2: ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

2.1. Quais os locais do munícipio que não têm rede de esgoto? Como são destinados 

os dejetos, nestes casos (fossa seca, séptica, sumidouro ou outro tipo)? Onde se 

concentram? Como são mantidos? 

Na sede, no perímetro urbano na chegada da cidade (1) não existe serviço de rede 

de esgoto destinado através de fossa; no sentido Barra de São Francisco logo depois 

da ponte na rua Dr. Valério (2); em parte do Bairro Nossa Senhora Aparecida (3) e 

nos outros pontos o esgoto é destinado diretamente no rio São José. Na parte alta do 

distrito de Águas Claras há aproximadamente dez casas que utilizam a fossa filtro (4). 

Não há manutenção das fossas relatadas.  

 

2.2. Existe lançamento de esgoto diretamente na rede fluvial (nos rios, córregos ou 

lagos)? Onde se localizam e quais os prejuízos para a população e ambiente? 

                                            

3  Este item subsidia o levantamento, realizado junto à população, de prognósticos e alternativas para a 

universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas no que se refere ao Abastecimento de Água para 

o município de Águia Branca. 
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Sim, no município e distrito (Córrego Águas Claras) como um todo há lançamento de 

esgoto no rio São José. As consequências são doenças, mau cheiro, aparecimento 

de vetores e contaminação de peixes.  

 

2.3. Onde há rede o esgoto é levado para estação de tratamento? Se não, onde é 

lançado? 

Não é levado para estação de tratamento e é lançado diretamente no rio São José.  

2.4. Existem na região lugares onde a rede de esgoto se mistura à rede de água pluvial 

(das chuvas)? Onde se localizam e quais os prejuízos para a população e ambiente? 

Desconhecem.  

 

 2.5. Onde existe rede de esgoto, os domicílios estão ligados à mesma? Onde se 

localiza, se concentra? Quais os motivos e impedimentos que limitam o atendimento 

da comunidade ou a adesão à rede existente? 

Não estão ligados. Na região ribeirinha isso ocorre por conta do desnível da rede.  

 

2.6. Onde existem áreas e domicílios com esgoto a céu aberto e em vias públicas?  

Essa ocorrência se dá na rua principal do distrito de Águas Claras (5). 

 

2.7. Têm conhecimento de casa sem banheiros? Onde se concentram e qual é a 

alternativa dos moradores (casinhas ou a céu aberto)? Existem domicílios que têm 

banheiros fora da casa? Qual o tipo?  

Desconhecem na sede e distrito. 

 

2.8. As comunidades têm estação coletiva de tratamento de esgotos? Onde ficam?  
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No distrito de Águas Claras (6) existe a estação coletiva de tratamento de esgoto, mas 

não se encontra em funcionamento.  

 

2.9. Há lançamento de esgoto industrial na rede coletora de esgoto ou diretamente 

nos rios e córregos? Onde? Que tipo de indústria? 

Sim. Na sede em geral, oficinas e lavadores de carro fazem lançamento de esgoto 

industrial. Os resíduos industriais de extração de pedras ornamentais contaminam os 

afluentes. Existem mais de cinquenta pontos de extração no município e dois pontos 

de beneficiamento. 

 

2.10. Há lançamentos de esgotos provenientes de pocilgas, matadouros, granjas e 

outros semelhantes nos cursos d'água? Onde se localizam? 

Desconhecem. 

 

2.11. Em áreas rurais há lançamento de agrotóxicos nos cursos d'água? Onde?  

Sim, praticamente em todos os córregos, por causa da plantação de café e outras 

culturas. 

 

2.12. Como funciona a fiscalização nessas situações de irregularidades?  

A fiscalização é acionada quando há denúncias a órgãos como IDAF e IEMA.  

 

2.13. Como a população sofre com os impactos da deficiência ou ausência da rede 

de esgoto ou do seu tratamento? Há casos de doenças e contaminação das pessoas 

e dos animais? Quais e onde se concentram? 

Sofrem com mau cheiro e doenças. Alguns animais, como o peixe, desapareceram. 

Concentram-se na parte urbana e rural ao leito do rio São José e seus afluentes.  
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2.14.  Há alguma organização para enfrentar estes problemas? Quais organizações? 

Desconhecem. 

 

PRIORIDADES ESGOTAMENTO SANITÁRIO:4 

Através da escuta apurada às demandas da população foi possível perceber a 

necessidade de se operacionalizar o sistema de rede de esgoto existente; promover 

a ampliação da rede de esgoto 100% na sede; realizar a implantação do sistema de 

tratamento de esgoto no distrito de Águas Claras; a conscientização da população 

para adesão à rede de esgoto; criar soluções e alternativas para comunidades 

isoladas e áreas rurais e garantir sua manutenção. 

 

TEMA 3: DRENAGEM PLUVIAL URBANA 

Nos alagamentos por acúmulo de águas pluviais (das chuvas) 

3.1 Onde aparecem alagamentos que formam poças quando chove? Com qual 

intensidade de chuva? Quanto tempo leva para escoar? 

As localidades em que se concentram os casos mais expressivos de alagamentos são 

em toda a extensão da Praça Três Poderes, na Rua Projetada, em frente a Polícia 

Militar no Centro (1). Esse alagamento é ocasionado por poucas chuvas e demora 

entre 10 a 20 minutos para escoar as águas dessa poça, mas, houve um caso em que 

demorou um dia para escoar. Na Rua Lindolfo Pinheiro de Lacerda, Rua Guarani no 

Centro (2), os alagamentos ocasionados por qualquer chuva levam de 2 a 3 dias para 

escoar. No Distrito Águas, na Av. João Pinheiro (3), há uma poça permanente 

proveniente de uso de água de lavagem de carros e de chuva. 

                                            

4 Este item subsidia o levantamento, realizado junto à população, de prognósticos e alternativas para a 

universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas no que se refere ao Esgotamento Sanitário para o 

município de Águia Branca. 
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Os presentes destacaram que a ponte localizada na Rodovia ES 080 é um ponto de 

afunilamento, o que reduz a vazão de água do Rio (São José). 

 

3.2 Existe, na rede de drenagem construída, qualquer obstrução ao escoamento das 

águas, acúmulo de barro (sedimentos) ou areia? Em qual ponto? 

A população percebe que a rede de drenagem não atende às demandas do município. 

Na Praça Elza Pirola Ramos (4), conhecida pela população como Rua Francisco Alves 

Couto, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, há a ocorrência de bueiro entupido; na 

Rodovia ES 080, próximo à Ponte, indo para Barra de São Francisco, (5) há obstrução 

da rede de drenagem; no Distrito de Águas Claras (6) a parte calçada é baixa e, na 

metade do morro, que não é calçada, há uma boca de lobo que recebe toda a água e 

entope toda a parte baixa do Distrito. 

 

3.3 Os pontos de alagamentos provocados por águas da chuva estão aumentando? 

Onde? Quais os motivos?  

Sim, têm aumentado devido ao assoreamento do Rio, além da crescente 

impermeabilização do solo. Recentemente, segundo um morador, na Av. João 

Quiuqui, Centro (7) houve um problema nas redes pluviais, onde foram quebrados 

também os canos de esgoto. 

Nas inundações em decorrência da elevação do nível da água dos rios e córregos: 

 

3.4 Onde são as áreas alagadas somente nas grandes inundações? Com qual 

intensidade de chuvas? 

As localidades de inundações são no entroncamento entre as ruas Guarani e Lindolfo 

Pinheiro de Lacerda, no Centro (8), ocasionadas por muitas chuvas, que levam uma 

semana para escoar - essa inundação é associada ao Rio São José. 

No entroncamento entre a Rua Francisco Alves Couto e a Rua José de Melo Barbosa 

e Pergentina Fagundes, no Bairro Nossa Senhora Aparecida (9), há inundações por 
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muitas chuvas, que levam uma semana para escoar – novamente, a população 

associa ao Rio São José. Ao longo das margens do Rio São José, no Centro (10), há 

ocorrências de inundações por muitas chuvas com 4 dias para escoar. No Distrito de 

Águas Claras na Av. João Pinheiro de Lacerda (11) há inundações por muitas chuvas 

com 4 horas para escoar, que a população associa ao Córrego Bonfim. Na 

propriedade de Ângelo Antônio Cortelleti, na estrada que vai para Águas Claras (12), 

há inundações que a população associa ao transbordo do Córrego Águas Claras; 

essas inundações se dão por muitas chuvas e demoram, no mínimo, dois dias para 

escoar. 

Na ES 080, próximo a Igreja Católica Aparecidinha, saindo da Sede no sentido São 

Domingos do Norte (13), há inundações por muitas chuvas com aproximadamente 2 

a 3 horas para escoar; na Comunidade do Córrego da Onça, na Propriedade do Sr. 

José Scaldaferro (14), há inundações por fortes chuvas com três dias para escoar. 

  

3.5 Onde existem bancos de areia em rios e córregos (assoreamento)?  

No geral, são frequentes os pontos de assoreamento no Município ao longo do Rio 

Águas Claras e Rio São José. Como local específico, apontaram a Ponte do Rio São 

José no Centro (15), com assoreamentos por areia, resíduos de construções e outros. 

 

3.7. Onde construções estreitam o caminho do rio? Qual tipo de construção? 

Ao longo do Rio São José e Córrego Águas Claras. Como pontos específicos 

apontaram a Rua José Vitalino, que é a rua da escola, na ponte do Distrito de Águas 

Claras (16), em que uma ponte e uma tubulação de esgoto estreitam o leito do Rio; a 

ponte sobre o Córrego Bonfim na Av. João Pinheiros Lacerda do Distrito de Águas 

Claras (17) estreita o rio; na Rua Dr. Walery Koszarowski, no Centro (18), um muro 

de residência estreita o leito do Rio; existe uma estação elevatória na Rua Guarani e 

uma ETE na Praça de Eventos no Centro que estreitam o leito do Rio. 
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3.8 Esse fenômeno tem acontecido com mais frequência nos últimos anos? Por quais 

motivos? 

Consideram que tenha aumentado a frequência do fenômeno.  

 

3.9 Existem medidas de prevenção para estas situações? Quais e quem as executa? 

Não há. 

 

3.10 Onde as águas das chuvas têm escavado barrancos, ruas e terrenos? Onde se 

apresentam os riscos de desmoronamento? Oferece algum risco ou prejuízo para as 

pessoas ou produção? Quais e onde?  

Essa ocorrência se dá na Rua Projetada, Rua Maria Pitak do Bairro Cristo Rei (atrás 

da Polícia Militar, do Conselho Tutelar e da Loja Maçônica) (20) com risco de 

desmoronamento e atingir pessoas - relataram que a rua cedeu nas chuvas de 

dezembro de 2013. 

Na Rua Principal do Bairro João Paulo II nas proximidades da creche (21) há riscos 

de desmoronamento e risco de atingir pessoas. No Morro do Cruzeiro, do Bairro 

Nossa Senhora Aparecida, próximo à escola Padre Sérgio Banzza (22), há uma pedra 

que corre o risco de rolar e provocar o desmoronamento que irá atingir pessoas - cerca 

de 30 famílias moram nas proximidades. 

Na Rua Lúcia Andrade de Lacerda, atrás das casas populares, no distrito de Águas 

Claras (23), há um barranco que apresenta risco de desmoronamento e de atingir 

pessoas; na comunidade Barra do Sertão (24) também há risco de desmoronamento 

e atingir pessoas. 

Como observação, apontaram que existem barrancos nas estradas ao redor de todo 

o município. 

 



 

32 

 

 

3.11 Há monitoramento? Como se dá? Quais as medidas para resolução dos 

problemas?  

Não há.  

 

PRIORIDADES DRENAGEM.5 

Como medidas prioritárias os presentes apresentaram a necessidade de construção, 

ampliação e manutenção das Caixas Secas; verificar se o Projeto “Caminho do 

Campo” de Asfaltamento da Estrada que liga a ES 080 a Vila de Águas Claras prevê 

elevação do asfalto nas áreas de alagamento; promover o desassoreamento do Rio 

São José e parte do Córrego Águas Claras; planejar e executar a construção de muros 

de arrimos na Rodovia ES 080 (próxima ao CEMEI); e promover a regularização das 

áreas de APPs. 

 

TEMA 4 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

4.1 Há coleta de lixo na sua comunidade ou bairro? Como é realizada?  

A coleta é realizada duas vezes por dia, de segunda a sábado na sede; nos distritos, 

uma vez por semana e, às vezes a coleta é inviável por causa das chuvas – o local 

não é asfaltado. Nos lugares mais distantes a coleta apresenta falhas e, quando falha 

em uma semana, o trabalho aumenta, porque os resíduos se acumulam para a coleta 

de duas semanas.  

 

4.2 Os moradores conhecem os dias e horários de coleta? Esta programação é 

cumprida? Se não, em quais locais ocorrem problemas?  

                                            

5  Este item subsidia o levantamento, realizado junto à população, de prognósticos e alternativas para a 

universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas no que se refere à Drenagem para o município de 

Águia Branca. 
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A população conhece a programação e a mesma é cumprida, porém, com algumas 

falhas em alguns momentos por contratempos. Houve o relato de um lugar em que se 

coletam apenas o lixo dos latões, enquanto os resíduos fora dos latões não são 

coletados. Na sede, os moradores não cumprem a programação e colocam o lixo 

muito antes ou depois de passar o carro gerando os problemas de animais que 

espalham os lixos.  

4.3 Quais os tipos de recipientes utilizados para armazenamento dos resíduos a 

serem coletados? Esta forma de armazenamento causa algum problema para a 

comunidade? 

Os lixos são descartados nos latões de plásticos, mas a população coloca em sacos 

plásticos para então colocar dentro dos latões; o que fica no chão não é coletado pela 

prefeitura. Nos locais afastados, como Barra do Sertão, as pessoas colocam no latão 

sem antes colocar nas sacolas plásticas, gerando. As pessoas acabam descartando 

de qualquer forma. Existem registros de se colocarem resíduos nos quintais das 

pessoas ao invés de nos latões. 

 

4.4 Existe serviço de coleta seletiva? Como é realizado? Quem realiza?  Qual a 

destinação dada ao material coletado?  

Existe um projeto piloto no Centro e se pretende ampliar para os demais bairros dentro 

de um ano. O projeto recolhe todas as quartas-feiras; há três “eco pontos” e os 

resíduos vão para a associação de Barra de São Francisco. Quem executa esse 

serviço é a Secretaria de Meio Ambiente. O Secretário explicou que não serão 

distribuídos sacos para o descarte dos lixos para incentivar a população a utilizar os 

sacos plásticos dos supermercados. 

Um munícipe colocou que se deve separar o lixo seco do úmido para que a associação 

separe de maneira adequada. O projeto piloto foi implantado no dia 05 de junho de 

2014 e está apresentando bons resultados. 
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4.5 Há pontos de coleta para materiais especiais como pilhas, baterias, lâmpadas 

fluorescentes, medicamentos, pneus? A população tem essa prática de descarte? 

Não existem. As baterias são recolhidas por uma loja específica que usa a logística 

reversa, recolhe apenas pilha e bateria – é um comércio de material eletrônico. A 

prefeitura está implantando a logística reversa devido às demandas das leis. As pilhas 

serão destinadas ao projeto “Papa Pilhas” que começará nas escolas e depois nos 

comércios. A Secretaria de Educação e a de Saúde já têm esse instrumento.  

Quanto aos medicamentos, existe o mau hábito da população que, culturalmente, 

descarta no lixo comum, mas a secretaria não dá uma destinação adequada aos 

medicamentos que venceram a validade. A Secretaria de Saúde recolhe os 

medicamentos das farmácias, mas os vencidos ficam num galpão. 

A população tem conhecimento de que são os comerciantes que devem recolher os 

resíduos especiais.  

A realidade de Águia Branca está começando a “caminhar” nesse aspecto, mas é um 

comportamento comum ainda as pessoas descartarem nos rios os resíduos, inclusive 

carcaças de animais, sobretudo, por moradores ribeirinhos. Muitas pessoas não têm 

o princípio de descartar de maneira adequada, todavia, está-se começando a 

despertar para essa consciência. Há um consórcio que recolhe material hospitalar dos 

postos de saúdes; as farmácias devem levar para os postos de saúde - esse resíduo 

vai para Colatina. 

 

4.6 Qual a destinação do lixo orgânico produzido? É realizado algum tipo de 

compostagem?  

Não existe compostagem, os resíduos úmidos são destinados ao lixo comum. A 

preocupação existente é oriunda da cultura de “chiqueiros” nas margens dos rios que 

acabam contaminando o leito. Esse comportamento é muito comum na Zona Rural. 

Há o registro de um chiqueiro na área de captação de água para o abastecimento da 

localidade. 
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A escola agrológica no distrito de Águas Claras faz um trabalho de compostagem com 

os estudantes, trata-se de uma experiência com minhocário. Também há o Centro 

Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) em que são desenvolvidas ações de 

compostagem. 

 

4.7 Existem pontos viciados na comunidade com disposição de lixo (esquinas, 

terrenos baldios)?  É realizada limpeza destes locais pela prefeitura ou pela própria 

comunidade? Quais resíduos são frequentes? 

São pontos viciados de lixo: a Rua Henrique Wroblewski, no Bairro Cristo Rei, Sede 

(1), com resíduos como vidros, sacolas, pneus, CDs. No Beco do Senhor Diogo, no 

Bairro Nossa Senhora Aparecida, na beira do Rio São José (2), quando o rio 

transborda acontecem os transtornos de levar, no seu curso, esses resíduos. Ao longo 

das margens do Rio São José (3), sobretudo no bairro de Nossa Senhora Aparecida 

e Centro, há descarte de lixos, sacolas, copos descartáveis, carcaças de animais, 

brinquedos, televisão, fogão... 

A Rua da Paz, Bairro João Paulo II (4), apresenta dois terrenos baldios da família do 

Antônio Pcinate, que, por serem terrenos particulares, a prefeitura não recolhe, e lá é 

descartado todo tipo de lixo. Na Rua da Paz, no Bairro João Paulo II (5), também há 

uma propriedade particular que é um ponto viciado onde os vizinhos jogam esses 

resíduos. Na área próxima ao Parque Municipal Recanto do Jacaré, atrás da Água 

Motos (6), há resíduos volumosos, pneus de motos, CDs. 

Atrás da Unidade de Saúde, na propriedade do Senhor Ozéias, num lote, no Centro 

da Sede (7), constitui-se em um ponto viciado.  Ao lado da Igreja Católica de Nossa 

Senhora da Penha, a propriedade particular do senhor Arlindo Lacerda, no Distrito de 

Águas Claras (8), também se caracteriza como ponto viciado com todo o tipo de 

resíduos. 

Pode-se perceber que os pontos viciados são em lotes particulares dos quais a 

prefeitura não tem autorização para fazer o recolhimento. Há registros de a própria 
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prefeitura depositar esporadicamente. Os resíduos são majoritariamente de podas de 

árvores e construção civil. 

 

4.8 Existem lixões no município? Estão localizados em quais bairros? 

Trata-se de um aterro controlado às margens da estrada para o Córrego de São João. 

 

4.9 Existem problemas com mosquitos, ratos e baratas na região? Estes problemas 

são relacionados ao lixo? 

 

Sim, nos pontos apontados existe o registro de mosquitos, inclusive da Dengue, 

conforme registro da Secretaria de Saúde, além de ratos e baratas. Também 

relataram casos de mosquitos próximos ao “Pinicão”, mas sabem que os casos estão 

associados ao esgoto. 

 

4.10 Existem pessoas vivendo da segregação e aproveitamento do lixo nos lixões, 

caso estes existam? Como são as condições de trabalho? 

Não existe registro. 

 

4.11 Existem catadores de materiais reaproveitáveis nas ruas dos municípios? Como 

transportam o material? 

Existem pessoas que realizam a catação de latinhas como atividade secundária. Os 

trabalhadores dos resíduos (garis), quando estão recolhendo o lixo, acabam 

separando latinhas e papelão para vender. 

 

4.12 No município existem cooperativas ou associações de catadores de materiais 

reaproveitáveis? Onde é realizada a atividade? 

Não há. 
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4.13 As ruas do bairro/comunidade são varridas? Com que frequência (dias da 

semana)?  

As ruas são varridas todos os dias de segunda a sábado e, nos distritos, apenas em 

ocasiões especiais (quando há visita de autoridades).  

 

4.14 Há lixeiras espalhadas pela cidade? O número existente atende às demandas da 

população? Todos os bairros e comunidades contam com lixeiras nas ruas? Se não, 

quais bairros não contam com lixeiras? 

Sim, existem, mas não atendem à demanda de quantidade de resíduos. As pessoas 

não aceitam os latões em frente às suas casas porque gera mau cheiro, além de afetar 

a estética e atrair mosquitos. Houve a proposta de lixeiras menores.  

Todos os bairros têm lixeiras, mas, nem todas as comunidades possuem lixeiras.  

Não há lixeiras em comunidades ao redor de Águas Claras e da Sede, Zona Rural de 

Água Branca, Taquarussú, Massucatti, São Sebastião, Vitalino, Berlin, Pala.  

 

4.15 Como são destinados os resíduos gerados nas construções e reformas? Existem 

locais apropriados para o descarte desses materiais? 

Cinco caçambas são disponibilizadas pela prefeitura, que recolhe e leva para “alguns 

pontos estratégicos”, mas não existe um ponto adequado. 

 

4.16 Quais outros resíduos são mais frequentes no seu município/bairro/comunidade 

(resíduos de serviço de saúde, da construção civil, mineração mármore e granito, de 

oficinas mecânicas, outro tipos de indústrias. Citar quais tipos de indústrias)? 

Além dos resíduos de construção civil, há resíduos de material de agrotóxicos 

extremamente expressivos no município; há resíduos de granito e o “Córrego do Café 
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está sendo consumido pelos resíduos de granito”, conforme fala na íntegra de uma 

moradora.  

Há resíduos de palha de café que atraem moscas e o acúmulo dela gera chorume. 

Existem quatro lavadores no município cujos resíduos vão para o Rio São José e o 

Córrego Águas Claras e, também, no Parque Municipal Recanto do Jacaré. Vale 

destacar que os resíduos provenientes de currais e chiqueiros estão localizados 

próximos aos mananciais. Não existe o descarte adequado de pneus, o que gera focos 

de dengue. 

 

PRIORIDADES GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS6 

A população apresentou como demanda a conscientização e sensibilização que se 

desdobrem em uma punição de “Código de Postura” que rebata nos moradores 

ribeirinhos. Levantou-se a necessidade de um trabalho de conscientização e 

acompanhamento com os produtores rurais, destinação de verbas para financiamento 

e contribuição para esses produtores rurais. 

Houve a proposta de se aumentar a frequência de coleta de lixo na Zona Rural, 

implementar recipientes grandes apropriados em locais estratégicos no interior (como 

nas igrejas ou campos de futebol) para a prefeitura coletar. Além dessas propostas, 

houve a discussão sobre se ampliar a Coleta Seletiva para os demais bairros e 

distritos e se incentivar a criação de cooperativas e associações de catadores. 

 

5 SÍNTESE OU LEGENDA DESCRITIVA DOS MAPAS TEMÁTICOS A SEREM 

UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE ENGENHARIA NOS 04 (EIXOS) DO PMSB 

QUADRO 2: Legenda do Mapa Temático Elaborado em Reunião de Mobilização Social 01 

                                            

6 Este item subsidia o levantamento, realizado junto à população, de prognósticos e alternativas para a 

universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas no que se refere aos resíduos sólidos para o 

município de Águia Branca. 
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ÁGUIA BRANCA 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

REGIÃO MARCADA NO MAPA PROBLEMA ENFRENTADO 

*.1: Bairro João Paulo, na própria rodovia 

Guether Lopes de Farias em que aconteceu a 

reunião relatada neste documento 

Não há abastecimento de água. 

*.2: No distrito de Águas Claras na parte alta Não há abastecimento de água. 

*.3: Parte alta do distrito de Águas Claras 
Relataram casos de esquistossomose e manchas na 

pele. 

*.4:  No Bairro João Paulo II Há ligações clandestinas de água. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

*.1:  Na sede, no perímetro urbano na 

chegada da cidade 

Não existe serviço de rede de esgoto destinado 

através de fossa. 

*.2: No sentido Barra de São Francisco logo 

depois da ponte na Rua Dr. Valério (2); 
Não existe serviço de rede de esgoto. 

*.3: Bairro Nossa Senhora Aparecida 
Não existe serviço de rede de esgoto e o mesmo é 

destinado diretamente no Rio São José 

*.4: Na parte alta do distrito de Águas Claras, 

aproximadamente dez casas utilizam a fossa 

filtro 

Não existe serviço de rede de esgoto. 

*.5: Rua principal do distrito de Águas Claras Esgoto a céu aberto. 

*.6: Distrito de Águas Claras 
Existe a estação coletiva de tratamento de esgoto, 

mas não está em funcionamento. 

DRENAGEM 
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*.1: Toda a extensão da Praça Três Poderes 

na Rua Projetada (Em frente a Polícia 

Militar) – Centro.  

Alagamentos ocasionados por poucas chuvas com 

tempo de 10 a 20 minutos para escoar as águas das 

poças. 

*.2: Rua Lindolfo Pinheiro de Lacerda, Rua 

Guarani – Centro 

Alagamentos ocasionados por qualquer chuva com 

tempo de 2 a 3 dias para escoar. 

*.3: Distrito Águas Claras – Av. João 

Pinheiro 

No local há uma poça permanente proveniente de uso 

de água de lavagem de carros e de chuva. 

*.4: Ponto 4 –Praça Elza Pirola Ramos e 

Bairro Nossa Senhora Aparecida. 

 

Bueiro entupido. 

*.5: Rodovia ES 080 – Próximo à Ponte, indo 

para Barra de São Francisco 
Obstrução da rede de drenagem. 

*.6: Distrito de Águas Claras. 

A parte calçada é baixa, na metade do morro, que não 

é calçada, há uma boca de lobo que recebe toda a 

água e entope toda parte baixa do Distrito. 

*.7: Av. João Quiuqui, Centro. 

Recentemente, houve um problema nas redes 

pluviais, onde foram quebrados também os canos de 

esgoto.  

*.8: Entroncamento entre as Ruas 

Guarani e Lindolfo Pinheiro de 

Lacerda – Centro. 

 

Inundações por muitas chuvas com 1 semana para 

escoar (associam ao Rio São José). 

*.9: Entroncamento entre a Rua Francisco 

Alves Couto e Rua José de Melo Barbosa e 

Pergentina Fagundes – Bairro Nossa 

Senhora Aparecida. 

Inundações por muitas chuvas com 1 semana para 

escoar (associam ao Rio São José). 

*.10: Ao longo das margens do Rio São José 

– Centro. 

Inundações por muitas chuvas com 4 dias para 

escoar. 

*.11: Distrito de Águas Claras – Av. João 

Pinheiro de Lacerda 

Inundações por muitas chuvas com 4 horas para 

escoar (associam ao Córrego Bonfim). 
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*.12: Na propriedade de Ângelo Antônio 

Cortelleti – Estrada que vai para Águas 

Claras 

(Inundações por muitas chuvas com o mínimo de 2 

dias para escoar; associam ao Córrego águas Claras). 

*.13: ES 080 – Próximo a Igreja Católica 

Aparecidinha – Saindo da Sede (sentido São 

Domingos do Norte) 

Inundações por muitas chuvas com 2 a 3 horas para 

escoar. 

*.14: Comunidade do Córrego da Onça 

(Propriedade do Sr. José Scaldaferro) 
Inundações por fortes chuvas com 3 dias para escoar. 

 

*.15: Ponte do Rio São José no Centro 

Com assoreamentos por areia, resíduos de 

construções e outros. 

 

*.16: Ponto 16 – Rua José Vitalino 

(Rua da escola, na ponte) – Distrito 

de Águas Claras  

 

 

Ponte e tubulação de esgoto estreitam o rio. 

*.17: Ponte sobre o Córrego Bonfim – Av. 

João Pinheiros Lacerda – Distrito de Águas 

Claras 

 

Ponte estreita o rio; 

*.18: Rua Dr. Walery Koszarowski – Centro –  Muro de residência estreita o Rio. 

*.19: Estação Elevatória (Rua Guarani) e 

ETE (Praça de Eventos) –Centro. 
Estação elevatória estreita o Rio. 

*.20: Rua Projetada, Rua Maria Pitak - Bairro 

Cristo Rei (atrás da Polícia Militar, Conselho 

Tutelar, Loja Maçônica)  

 

 

Risco de desmoronamento e de atingir pessoas (a 

Rua cedeu nas chuvas de dezembro de 2013). 

*.21: Rua Principal - Bairro João Paulo II 

(perto da creche) 
Riscos de desmoronamento e de atingir pessoas. 
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*.22: Morro do Cruzeiro – Bairro Nossa 

Senhora Aparecida (Prox. à escola Padre 

Sérgio Banzza) 

Há uma pedra que corre o risco de rolar apresentando 

risco de desmoronamento e atingir pessoas – cerca de 

30 famílias moram nas proximidades. 

*.23: Rua Lúcia Andrade de Lacerda (atrás 

das casas populares) – Distrito de Águas 

Claras 

Barranco com risco de desmoronamento e atingir 

pessoas. 

*.24: Comunidade Barra do Sertão Risco de desmoronamento e atingir pessoas. 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

*.1: Ponto 01: Rua Henrique Wroblewski, 

Bairro Cristo Rei, SEDE. 

Ponto Viciado com resíduos como vidros, sacolas, 

pneus, CDs. 

*.2: Beco do Senhor Diogo, Bairro Nossa 

Senhora Aparecida, na beira do Rio São 

José. 

Quando esse rio transborda gera os transtornos de 

levar, no seu curso, esses resíduos. 

*.3: Ao longo das margens do Rio São José, 

sobretudo no bairro de Nossa Senhora 

Aparecida e Centro. 

Ponto Viciado com descarte de lixos, sacolas, copos 

descartáveis, carcaças de animais, brinquedos, 

televisão, fogão... 

*.4: Rua da Paz, no Bairro João Paulo II, 

dois terrenos baldios da família de Antônio 

Pcinate 

Ponto Viciado. Por ser terreno particular a prefeitura 

não recolhe e é descartado todo tipo de lixo. 

*.5 Rua da Paz, Bairro João Paulo II, 

propriedade particular que é um ponto 

viciado, os vizinhos que moram ao redor 

jogam resíduos. 

 

Ponto Viciado com todo tipo de resíduos. 

*.6: Área próxima ao Parque Municipal 

Recanto do Jacaré, atrás da Água Motos. 

Ponto Viciado com resíduos volumosos, pneus de 

motos, CDs. 

*.7: Atrás da Unidade de Saúde, propriedade 

do Senhor Ozéias, no Centro, Sede, uns 

moradores jogam nesse lote particular. 

 

Ponto Viciado com todo tipo de resíduos. 
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*.8: Ao lado da Igreja Católica de Nossa 

Senhora da Penha, propriedade particular do 

senhor Arlindo Lacerda. Distrito de Águas 

Claras. 

 

Ponto Viciado com todo tipo de resíduos. 

Fonte: Reunião de Mobilização Social do Município de  Águia Branca 

 

6 AVALIAÇÃO DO PÚBLICO PARTICIPANTE 

Os dados deste item correspondem à compilação de informações obtidas a partir de 

uma ficha de avaliação do evento, elaborada pela coordenação da mobilização social, 

a fim de levantar os aspectos gerais no que se refere ao conteúdo, processo de 

mobilização, contribuições, metodologia e estrutura destinadas às reuniões, bem 

como aspectos relevantes destacados pelos participantes. Este instrumento foi 

distribuído nas pastas entregues aos presentes e recolhido ao final da reunião.  O 

preenchimento era facultativo e, por este motivo, o seu retorno não corresponde ao 

número absoluto de presentes na reunião. Ainda assim, mostrou-se como instrumento 

válido e representativo para a avaliação dos trabalhos realizados. 

 Quadro 3: Síntese quantitativa da avaliação dos participantes7 

                                            

7Dos 45 participantes registrados em Lista de Presenças da Reunião, 34 pessoas preencheram as fichas de 

avaliação. Sendo assim, num universo de 45 presentes, esta avaliação está representada pela amostra de 34 que 

preencheram as fichas. 

ITENS AVALIADOS SIM NÃO EM PARTE NÃO RESPONDEU OU 

RASUROU 

1- SOBRE A REUNIÃO         

 A programação esclareceu como 

será a elaboração do Plano 

31 01  02 

Discutir o saneamento básico é 

importante para os moradores 

32 01  01 
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O plano poderá contribuir para 

planejar o futuro do município 

31  02 01 

A população foi bem informada e 

mobilizada para vir participar da 

reunião 

20 01 12 01 

Possibilitou novos conhecimentos 

sobre o tema 

30  01 03 

  

2- SOBRE A ELABORAÇÃO DO 

MAPA TEMÁTICO 

SIM NÃO EM PARTE NÃO RESPONDEU OU 

RASUROU 

A apresentação dos conteúdos 

(palestras) ajudou a esclarecer o 

tema do PMSB 

30  01 03 

A linguagem foi adequada 29 01 03 01 

A reunião foi um espaço para os 

participantes colocarem a sua 

opinião 

30   04 

Houve estímulo para participar da 

elaboração do mapa 

29 01 01 03 

Os profissionais estavam 

preparados para conduzir a 

dinâmica 

28 02 02 02 

As pessoas foram devidamente 

ouvidas 

27 01 02 04 

O mapa permitiu mostrar dados da 

realidade local 

26 02 04 02 

Pretende voltar e trazer outros para 

a Audiência final 

28  01 05 

3-  MATERIAL UTILIZADO (folder, 

cartilha, programação): 

SIM NÃO EM 

PARTE 

NÃO RESPONDEU OU 

RASUROU 
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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO GERAL 

  ÓTIMO BOM REGULAR PRECISA 

MELHORAR 

NÃO 

RESPONDEU 

OU RASUROU 

Mobilização e 

divulgação 

12 11 07 02 02 

Horário e tempo 

para o evento 

10 17 01 03 03 

Localização 20 10 03 01 02 

Instalações físicas 20 09 02 01 02 

Material visual 18 13  01 02 

Serviço de Apoio 16 11 02 01 05 

Fonte: Fichas de Avaliação distribuídas na Reunião de Mobilização. 

Os gráficos a seguir ajudam a visualizar, em termos quantitativos, a avaliação dos 

participantes, que, no geral, apresentou excelentes resultados, com médias 

satisfatórias e bem avaliadas em todos os itens, como se expressam: 

  

Foi adequado aos objetivos e conteúdos 

da Reunião 

30  01 03 

Despertou interesse para 

aprofundamento de conhecimento 

31   03 

Foi de Boa Qualidade 31  02 01 
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Gráfico 1: Avaliação do Público em relação à reunião. 

Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social – LAGESA 2014 

 

Gráfico 2: Avaliação do Público em relação à elaboração do Mapa Temático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social - LAGESA 2014 
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Gráfico 3: Avaliação do Público em relação ao Material Utilizado 

Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social – LAGESA 2014 

 

Gráfico 4: Avaliação do Público em relação à estrutura e organização em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social – LAGESA 2014 
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Observações e sugestões apresentadas pelos participantes: 

1- “Que realmente venha gerar melhorias nas comunidades”. 

2- “Precisamos de mais tempo na reunião para falar destes temas e mais reuniões”. 

3- “Melhor desenvolvimento na demonstração do projeto”. 

4- “Foi muito importante para meu conhecimento sobre a minha cidade. Espero que 

as pessoas de mais conhecimento, como Vereadores e Prefeito, demonstrem 

maior interesse pela nossa cidade, para pensarmos o futuro do município”.  

5- “Tentar observar o que as pessoas propõem nas reuniões e observar todos os 

membros”. 

6- “Acontecer mais atividades educativas para a população e as atividades 

acontecerem em horário mais cedo porque vários participantes residem em zona 

rural”. 

7- “Promover mais momentos como este, com a participação das comunidades de 

zona rural”. 

 

6.1 ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DO PÚBLICO 

Através dos gráficos e observação das tabelas pode-se perceber que, segundo a 

avaliação do público, o evento foi exitoso. Nesse sentido, observa-se que no que 

tange ao esclarecimento dos presentes quanto ao conteúdo e proposta da reunião, a 

importância da discussão do saneamento básico, a possibilidade de contribuição para 

o planejamento do futuro do município e, quanto à aquisição de novos conhecimentos, 

as respostas foram positivas. 

Quanto à metodologia dos Mapas Temáticos, apresentaram-se satisfeitos e 

compreensivos quanto à proposta; a linguagem foi acessível; encontraram espaço 

para expressarem suas opiniões; sentiram-se estimulados a contribuir e pretendem 

voltar para a audiência final. Elogiaram o material de divulgação e, quanto à estrutura, 

também se sentiram satisfeitos. 

As expressões e observações escritas, porém, trouxeram à tona a necessidade de 

maior mobilização para a divulgação desses eventos, e necessidade de alçarem-se 
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mais pessoas para participarem e contribuírem com o processo de elaboração do 

Plano de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Por parte da equipe técnica, foi possível constatar a necessidade em se investir na 

mobilização dos segmentos sociais externos ao poder público, para evitar análises 

unilateralizadas e balizadas por questões técnicas e políticas que podem direcionar 

as avaliações para critérios alheios e contrapostos aos interesses diversos do 

município. Para superar a centralização de membros da prefeitura, indicou-se à 

comissão a realização de trabalhos de divulgação e discussão do PMSB com 

conselhos, PSF e demais associações antes da Audiência Pública de consolidação 

do Plano. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Reunião de Mobilização Social 1 no Município de Águia Branca, de maneira geral, 

apresentou êxito no que se refere à representatividade dos sujeitos do município. No 

entanto, assim como demonstram as avaliações do público presente, há de se 

avançar na mobilização e participação da população, a fim de que o processo de 

construção e elaboração do Plano de Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos contemple a realidade local e vislumbre alternativas e soluções para 

os problemas decorrentes da ausência de saneamento básico.  

No que diz respeito à participação da população, vale registrar que, neste mesmo dia 

da Reunião de Mobilização, aconteceu um evento religioso no Município, motivo pelo 

qual muitas pessoas não estiveram presentes. Nesse sentido refletiu-se a 

necessidade de intensificar a mobilização junto ao Município e aos seus diversos 

segmentos, para que se possa envolver o maior número de pessoas possível, a fim 

de inseri-las nessa discussão que envolve o saneamento básico.   

Alguns registros orais, ao término da Reunião, demonstraram que a discussão 

envolvendo os problemas do município proporcionou um levantamento bastante fiel 

do que tem sido a realidade de Águia Branca em relação ao saneamento básico. 

Destacaram a degradação do Córrego do Café por conta dos resíduos de granito 
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despejados neste; e, segundo os participantes, a maior parte da população é rural, 

então, a participação de representantes da localidade de Águas Claras foi importante 

para o diagnóstico. 

Ainda, destacaram que o momento de Reunião de Mobilização possuiu um caráter 

bastante informativo, reflexivo e de conscientização para os presentes, uma vez que 

foram informados de vários aspectos do território em que vivem, mas, até então, 

desconhecidos. Um munícipe declarou que, após este momento de Reunião, 

assegura que o Plano deve ser amplamente discutido nas escolas e comunidades da 

região, tamanha sua relevância. 

O grande número de intervenções possibilitou uma sistematização bastante detalhada 

das questões do município, seus desafios e problemas a serem enfrentados, para 

além de implicações diretas e soluções passíveis ao PMSB. Entretanto, procurou-se 

considerar todas as observações, tendo em vista a necessidade de compreender e 

mapear a cidade como um todo.  

Neste processo ainda, cabe destacar que a reunião com previsão de término às 21h 

se estendeu até às 22h.  

Os objetivos foram cumpridos a contento. Temos como síntese o seguinte quadro: 

Quadro 4 – Síntese da reunião de participação na Mobilização 1  

Público:  

 Agentes de Saúde; 

 Defesa Civil; 

 Sec. de Meio Ambiente; 

 Sec. de Educação; 

 Lideranças Comunitárias; 

 Representantes do poder 

público. 

 

 

 

Nº de Participantes: 45 

 

Formas de Divulgação 

Cartazes: 80 

Flyer: 600 
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Convites: 200 

Faixa: 01 

Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social (LAGESA/UFES) 2014. 

 

8 ANÁLISE DA REPRESENTATIVIDADE DA REUNIÃO 

Através da análise minuciosa das listas de presenças da Reunião de Mobilização 

Social em Águia Branca e análise cruzada desse documento com a Lista de 

Associações e Entidades encaminhada à Equipe de Mobilização Social pela Prefeitura 

Municipal de Águia Branca, fez-se possível realizar a sistematização que segue: 

Quadro 5: Tabela da Relação de Entidade e Associações de Águia Branca e representatividade da 

Reunião 

TABELA DA RELAÇÃO DE ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DE ÁGUIA BRANCA 

SEGMENTO QUANTITATIVO 

Associação de Produtores Rurais 12 

Sindicatos 1 

Conselhos (secretarias) 8 

Entidades Religiosas 5 

Representantes da Câmara Municipal 9 

OUTROS (CDL e CESAN) 2 

REPRESENTAÇÕES PRESENTES NA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO  

SEGMENTO QUANTITATIVO 

SEMAS 2 

Sindicato Rural 1 

Câmara Municipal (vereador) 2 
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Estudante 2 

Secretaria Municipal 1 

Prefeitura 4 

Morador 7 

Parque Municipal 1 

Agente Comum - Saúde 1 

Associação Polonenza 1 

Educação 1 

Não identificado  9 

REGIÃO  

Águas Claras 8 

Córrego Brigão 5 

Córrego São Bento 3 

Centro 5 

Barra do Sertão 1 

Não identificado 8 

Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social a partir da Análise das Listas de Entidades e 

Associações encaminhadas pela Prefeitura à Equipe de Mobilização e análise da Lista de Presença 

da Reunião. 

8.1 GRÁFICOS 

Gráfico 5: Relação de Entidades e Associações de Águia Branca 
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Fonte: Lista de Associações e Entidades encaminhada pela Prefeitura de Afonso Cláudio à Equipe de 

Mobilização Social. 

 

Gráfico 6: Representações Presentes na Reunião de Mobilização Social em Águia Branca 

Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social LAGESA 2014 a partir das Listas de 

Presença da Reunião de Mobilização Social. 
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Gráfico 7: Localidades de Águia Branca Representadas na Reunião de Mobilização Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social LAGESA 2014 a partir das Listas de 

Presença da Reunião de Mobilização Social. 

Através da análise dessa sistematização faz-se possível identificar que os 

participantes da Reunião de Mobilização Social foram majoritariamente pessoas que 

se apresentaram como moradores do município e, no que se refere às localidades em 

que vivem, são expressivamente representantes de Águas Claras. 
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APÊNDICE 1 - FOLHA DE APRESENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES 

 

OBJETIVOS E PROGRAMAÇÃO  

REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO ÁGUIA BRANCA 

 

Local: Auditório do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 

Data: 11/08/2014. 

 

OBJETIVOS: 

 Apresentar as informações gerais acerca da elaboração do PMSB em Águia 

Branca; 

 Destacar a importância do caráter participativo, ou seja, o levantamento de dados 

contará com pesquisa a partir de subsídios e informações da Prefeitura de Afonso 

Cláudio, mas também contemplará as opiniões dos moradores do município, com 

suas observações, vivências e conhecimentos acerca das temáticas de 

saneamento, conforme preconizado no Estatuto das Cidades e na legislação que 

orienta a elaboração do PMSB, tendo em vista a representatividade e a 

participação dos sujeitos que buscam superar as profundas desigualdades sócio-

territoriais existentes na cidade, onde a população é, via de regra, o sujeito ausente 

na definição dos rumos das políticas urbanas; 

 Possibilitar o acesso aos munícipes às informações básicas acerca do Plano, seus 

impactos, possibilidades e desafios; 

 Promover um espaço de escuta apurada e sistematização das contribuições da 

comunidade para a elaboração dos diagnósticos técnicos, de modo a 

complementar as informações do ponto de vista dos moradores, que conhecem as 

reais demandas e principais gargalos na política de saneamento do município; 
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 Promover um olhar que apure a leitura técnica para os impactos e consequências 

da ausência de uma política de saneamento no cotidiano da população, ajudando 

assim a definir as prioridades de ações e seus possíveis desdobramentos futuros. 

PROGRAMAÇÃO 

18h: ABERTURA OFICIAL. 

18h10: APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE TRABALHO 

18h20: APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. 

18h30: SESSÃO EDUCATIVA SOBRE O SANEAMENTO BÁSICO 

19h30: ELABORAÇÃO DOS MAPAS TEMÁTICOS (DIAGNÓSTICOS E 

PRIORIDADES). 

21h00: AVALIAÇÃO DO EVENTO E ENCERRAMENTO. 
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APÊNDICE 2 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Figura 01: Registro Fotográfico da Reunião de Mobilização Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipe de Mobilização Social – PMSB/CONDOESTE 

 

Figura 02: Registro Fotográfico da Palestra na reunião de Mobilização Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipe de Mobilização Social – PMSB/CONDOESTE 



 

 

APÊNDICE 3 - LISTA DE PRESENÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social - LAGESA 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social - LAGESA 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sistematização da Equipe de Mobilização Social - LAGESA 2014 



 

 

Frente do Convite Impresso para a Reunião. Verso do Convite Impresso para a Reunião. 

ANEXOS 1 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

CONVITE IMPRESSO 
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Cartaz Mobilização para a Reunião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FOLDER INFORMATIVO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente do Folder Informativo Sobre a Temática Verso do Folder Informativo Sobre a Temática 



 

 

 

ANEXO 2 - MAPAS ELABORADOS EM LEITURA COMUNITÁRIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


