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Resumo 
O presente artigo visa demonstrar o trabalho desenvolvido pela equipe de Educação Ambiental 

do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) como ação para sensibilização dos cidadãos 

residentes da área de abrangência do programa intitulado Zona Sul Eu Curto Eu Cuido, desenvolvido 

pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre durante o ano de 2012. São abordadas no texto as diversas 

formas utilizadas pela equipe de Educação Ambiental para construir a parceria entre o Dmae e a 

população da cidade. O artigo retrata o esforço do Departamento para envolver os cidadãos nos 

programas de saneamento em execução, como parte integrante do processo de transformação do 

espaço local, tornando-se elemento importante nos resultados pretendidos com as obras projetadas 

para despoluição do Lago Guaíba. Neste sentido a experiência em educação ambiental desenvolvida 

pelo Dmae é detalhada através das iniciativas realizadas por meio de oficinas, palestras, visitas 

orientadas e eventos culturais; ferramentas utilizadas para trabalhar com o público estabelecido. 
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ENVIRONMENTAL EDUCATION AS SOCIAL STRATEGY OF 

INTEGRATION TO SANITATION PROGRAMS  

 

Abstract 

This article aims to demonstrate the work of the Environmental Education team of the 

Municipal Department of Water and Sewage (Dmae) as action to raise awareness of residents of the 

area covered by the program called “ Zona Sul Eu Curto Eu Cuido”, developed by the Municipality 

of Port Alegre during the year 2012. Addressed in the text are the various forms used by the 

Environmental Education team to build the partnership between the city's population and Dmae. 

The article portrays the efforts of the Department to engage citizens in sanitation programs running 

as part of the transformation process of local space, becoming an important element in the desired 

outcomes of the works designed to clean up the Guaiba Lake. In this sense the experience 

developed by Dmae in environmental education is detailed through the initiatives undertaken 

through workshops, lectures, guided tours and cultural events; tools used to work with established 

public. 
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INTRODUÇÃO 

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) é o órgão da Prefeitura de Porto Alegre 

responsável pela captação, tratamento e distribuição de água, além da coleta e do tratamento do 

esgoto sanitário da cidade. Objetivando a excelência na manutenção dos projetos de saneamento em 

desenvolvimento o Departamento percebeu a importância da parceria com os moradores da cidade. 

O presente artigo examinará o papel das ações de educação ambiental promovidas por esse 

Departamento em conjunto com os diversos atores sociais locais com o objetivo de sensibilizar a 

população do município quanto ao uso racional da água, à correta ligação das residências às redes de 

esgotos e ao descarte correto dos resíduos domésticos incluindo o óleo de cozinha.  A relevância do 

tema está em mostrar que os usuários dos sistemas de saneamento podem se tornar parceiros do 

Demae por meio de ações educativas evitando entupimento das redes, despejo de esgoto cloacal em 

locais impróprios e destinação inadequada de resíduos em vias públicas e nos arroios da região. 

Nesse contexto as práticas educativas devem apontar para propostas pedagógicas centradas na 

mudança de hábitos, atitudes e práticas sociais, desenvolvimento de competências, capacidade de 

avaliação e participação dos educandos (Morin, 2003).  

 

ZONA SUL EU CURTO EU CUIDO  

O Lago Guaíba é o manancial que abastece os porto-alegrenses. Devido ao crescimento urbano 

desordenado e atitudes da população local como ligações inadequadas do esgoto cloacal na rede 

pluvial e despejo de resíduos nas vias públicas e nos arroios da cidade o nível de poluição do Lago 

Guaíba acaba sendo agravado. 

Para construção de um ambiente saudável, manutenção do abastecimento de água potável, 

destinação correta do esgoto cloacal e dos resíduos domésticos, a administração pública, onde está 

inserido o Dmae, necessita do total apoio e parceria dos moradores da cidade, que precisam, a partir 

do reconhecimento do seu papel de cidadãos, adotar uma nova maneira de agir e pensar em relação 

ao local em que vivem e às ações que praticam. 

Desta forma, o trabalho do Departamento está diretamente vinculado à preservação do meio 

ambiente, visto que, todos os investimentos realizados nas obras de saneamento público têm como 

consequência direta a melhoria ambiental. Por isso, além de investir em obras de saneamento o 

Dmae também desenvolve diversas ações que proporcionam ao cidadão a oportunidade de 

compreender a importância de uma participação ativa na preservação do ambiente local. O presente 

artigo mostra como essa realidade está sendo aplicada à zona sul da cidade com o objetivo de 

transformar as praias dessa região em locais próprios à balneabilidade. Por meio de obras e também 

com a participação dos moradores, o programa intitulado Zona Sul Eu Curto Eu Cuido, tem 

previsão para beneficiar diretamente 46.374 cidadãos, visa corrigir ligações inadequadas e ampliar 

às redes de esgotos locais, além de sensibilizar a população a contribuir com ações ambientalmente 

corretas de forma a ajudar na preservação dos arroios da região diminuindo assim o impacto que o 

processo de urbanização causou ao Lago Guaíba. 
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Segundo Carvalho, 2004 o grande desafio da educação ambiental é ir além da aprendizagem 

comportamental, engajando-se na construção de uma cultura cidadã e na formação de atitudes 

ecológicas. 

 

Metas 

Para executar o Programa Zona Sul Eu Curto Eu Cuido, o Dmae tem realizado ações e obras 

nos bairros pertencentes à região da bacia dos arroios Capivara e Espirito Santo, em Porto Alegre. 

As iniciativas incluem a execução de projetos e obras de redes coletoras de esgoto; atuação do 

Programa “Esgoto Certo”, responsável pelas vistorias e correções nas ligações; monitoramento do 

arroio Capivara, por meio de coletas e análises de pontos do arroio; e o Programa de Educação 

Ambiental, desenvolvido nas escolas da região. 

As metas do programa são a execução de aproximadamente 30 quilômetros de rede de esgoto, 

para que se alcance 100% de cobertura de redes do tipo separador absoluto na bacia do arroio 

Capivara. Serão 8.053 vistorias nas redes de esgoto, já constatado que 2.114 imóveis estão ligados 

na rede cloacal. A previsão do Departamento é que sejam realizadas mais 1.011 ligações através de 

regularizações e extensões de rede de esgoto. Estas vistorias são realizadas por equipes identificadas 

e uniformizadas e não são repassados custos aos moradores. A Divisão de Pesquisa do Dmae está 

monitorando os principais pontos do arroio Capivara para embasar relatórios sobre a despoluição do 

arroio. De forma a estabelecer uma pareceria entre o Departamento e a população local foram 

estabelecidas diversas ações de mobilização social por meio de palestras e apresentações da equipe 

de Educação Ambiental, mantendo uma rotina de reuniões com as associações de moradores e com 

os delegados do Orçamento Participativo para esclarecimento das ações que irão ocorrer na região 

visando o resgate da balneabilidade do Lago Guaíba. 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO DMAE 

Diante de tamanho desafio, a equipe, composta por educadores com formação nas áreas da 

pedagogia, biologia, comunicação, geografia, geologia e gestão ambiental, atua observando o 

princípio da interdisciplinaridade e sempre respeitando as características próprias das comunidades 

e indivíduos participantes do trabalho desenvolvido. Desta forma, o Programa de Educação 

Ambiental é realizado por uma equipe multidisciplinar e visa incentivar a população a desenvolver 

hábitos que vão ao encontro de uma política estruturada pelo conceito de desenvolvimento 

sustentável, tornando o cidadão um multiplicador das ações instituídas. Nesse sentido as atividades 

desenvolvidas são embasadas em fundamentos teóricos e práticos com enfoque primordial no 

saneamento público e atenção especial à preservação dos mananciais, quais sejam: sensibilizar a 

população quanto à importância de uma postura ambiental sustentável; reduzir, por meio de 

atividades educativas, a poluição dos mananciais hídricos do município; demonstrar o 

funcionamento e os benefícios do saneamento público; orientar a população quanto às diversas 

formas de se evitar o desperdício de água potável no cotidiano; qualificar e capacitar pessoas para a 

multiplicação dos conceitos e conhecimentos que englobem água potável, ciclo hidrológico, 

esgotamento cloacal, misto e pluvial, saúde e preservação do ambiente, coleta, separação e 

reciclagem de resíduos sólidos.  
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Por meio de agendamento prévio, o Programa de Educação Ambiental oferece oficinas 

interativas, palestras, debates, visitas orientadas nas estações de tratamento de água (ETA) e de 

esgoto (ETE) e apresentações de teatro para alunos e professores de todos os níveis de ensino das 

instituições da rede pública e privada de Porto Alegre. Essas atividades também são desenvolvidas 

em unidades básicas de saúde, centros comunitários e empresas públicas e privadas, segundo as 

necessidades dos diferentes segmentos da sociedade. 

Oficinas: abordagem prática/teórica sobre os ciclos da água e o uso racional da água. Ocorrem 

em sala de aula e são indicadas para alunos da educação infantil até séries finais do ensino 

fundamental. Por meio de jogos, dinâmicas, exibição de vídeos e banners são abordados assuntos 

ligados ao saneamento em Porto Alegre. Com turmas de séries iniciais, a oficina acontece em 

apenas um encontro de aproximadamente 1h30min e, a partir da segunda série, ocorrem dois 

momentos de 1h30min cada, em dias diferentes.  

Visitas orientadas as ETA’s e ETE’s: dirigidas a estudantes a partir da segunda série do 

ensino fundamental e outros grupos de interessados. Além da compreensão prática dos sistemas de 

tratamento a visita também contempla uma aula teórica sobre saneamento. 

Palestras: apresentação para público adulto realizada em multimídia atendendo a diversas 

instituições; escolas, postos de saúde, centros comunitários e empresas, entre outros grupos 

organizados. São abordados temas como a situação e distribuição da água no mundo, resíduos 

sólidos e óleo de cozinha, reciclagem, uso racional da água e processos que envolvem o tratamento 

de água e esgoto na cidade.  

Eventos Culturais (Teatro de Bonecos): atividade lúdica para o público infantil realizada 

como encerramento das ações feitas nas escolas ou em eventos organizados pela prefeitura ou 

centros comunitários. Nessas ocasiões ocorre a distribuição de materiais informativos e a exposição 

de desenhos e cartazes confeccionados pelas crianças presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 – Teatro de Bonecos Figura 2 – Visita orientada a ETA 
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RESULTADOS 

Desde o lançamento da campanha Zona Sul Eu Curto Eu Cuido em março de 2012, o Dmae 

realizou 10.273 vistorias para regularizar ramais de esgoto, por meio do Programa Esgoto Certo; 

foram concluídos 2,4 quilômetros de redes coletoras e atendidas mais de 4,8 mil pessoas nas ações 

de educação ambiental e no trabalho técnico social. Estas iniciativas resultaram numa diminuição de 

12 litros por segundo de esgoto antes despejados nas águas do arroio Capivara.  

No Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Sul, que inclui os bairros Ipanema, Espírito 

Santo, Guarujá, Pedra Redonda, Tristeza, Vila Conceição, Assunção e partes de Cavalhada, Vila 

Nova, Camaquã, Belém Velho, Hípica e Restinga, com cerca de 84.227 habitantes, após as ligações 

de esgotos realizadas durante a campanha, 1.032 milhão de litros de esgoto que chegavam ao 

Guaíba por meio do arroio Capivara agora estão indo para a estação de tratamento de esgoto no 

bairro Serraria. 

Para as próximas etapas está prevista a execução de 1,5 quilômetro de redes coletoras, 3,6 

quilômetros de coletores-troco, mais 25 quilômetros de redes na bacia do Arroio Capivara e 5 

quilômetros no arroio Espírito Santo. 

 

CONCLUSÃO 

Uma nova realidade está surgindo com relação às obras públicas nos últimos anos. Tem se 

percebido a importância da participação popular durante a execução dos programas e projetos 

públicos. Tornou-se evidente que a informação e o trabalho de educação ajudam na manutenção dos 

investimentos realizados uma vez que os cidadãos, habilitados a entender seus direitos e deveres, 

trabalham em conjunto com o poder público. No caso específico do Programa Zona Sul Eu Curto 

Eu Cuido percebe-se que ao participar das iniciativas realizadas pela equipe de Educação Ambiental 

do Dmae as pessoas compreendem como utilizar as redes de esgoto evitando desta forma os 

entupimentos e a manutenção desnecessária. Também compreendem a importância de facilitar o 

trabalho da equipe do Programa Esgoto Certo ao entrar nas residências para vistoriar as ligações de 

esgoto, possibilita a correta destinação do esgoto cloacal. Tornam-se cientes dos danos ambientais 

Figura 3 – Participação em eventos para disseminação da 

informação sobre os tratamentos realizados no DMAE 
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que causam ao despejar o óleo de cozinha de forma errônea e em depositar os resíduos em arroios 

ou espalhar em vias públicas, corrigindo essa postura e mantendo o ambiente mais limpo e 

saudável, além de valorizar mais a água potável e o ambiente natural. Enfim, com o trabalho 

desenvolvido pela equipe de Educação Ambiental é possível iniciar uma mudança de cultura para 

que o cidadão perceba que ele também tem um papel ativo na despoluição dos arroios locais e do 

Lago Guaíba, principal manancial de água da cidade, de forma que ele possa se tornar um agente 

decisivo no sentido de assegurar uma gestão responsável dos recursos hídricos com vistas a 

preservar os interesses das gerações futuras e, ao mesmo tempo, atender às necessidades das 

gerações atuais.   
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