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RESUMO

O saneamento básico corresponde aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
e drenagem de águas pluviais urbanas. Nos últimos 10 anos o Brasil apresentou avanços nos serviços de saneamento básico, embora ainda deva 
haver um maior comprometimento dos governos federal, estaduais e municipais para que ocorra a universalização do atendimento a água 
potável e sistema de esgotamento sanitário. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi comparar a situação do saneamento básico nos 
municípios brasileiros através de alunos dos polos de EAD da Estácio que cursaram Gestão Ambiental no ano de 2016, gerando informações que 
possam ser utilizadas pelo poder público para a melhora sanitária destas localidades. Para o desenvolvimento deste trabalho, os alunos do Curso 
Superior Tecnológico (CST) de Gestão Ambiental da Estácio receberam um convite para preencher um questionário com informações sobre a 
situação sanitária do seu município. Por ter um questionário submetido aos alunos, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CAAE: 56952516.0.0000.5581). O questionário é composto de 23 perguntas sobre aspectos individuais, percepção do que é saneamento básico, 
reconhecimento de doenças relacionadas à deficiência de saneamento básico, caracterização dos ecossistemas aquáticos de onde o aluno mora, 
tipo de abastecimento de água, esgotamento sanitário no município, características da drenagem urbana (ocorrência de enchentes) e coleta e 
disposição de resíduos sólidos. Por fim é realizado um convite para participar no projeto como voluntário para análise da qualidade da água. A 
aplicação do questionário aos alunos dos polos distribuídos pelo território nacional levou à participação efetiva de 75 alunos de um universo de 
aproximadamente 500 alunos matriculados no CST de Gestão Ambiental na Estácio no ano de 2016. A análise dos resultados acerca da atuação 
social e ambiental dos nossos alunos revelam que 57% das pessoas que responderam o questionário estão fazendo o CST em Gestão Ambiental 
com a pretensão de atuar na área. Isso revela uma oferta na área de profissionais e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade dos docentes 
no curso pela formação e estímulo ao pensamento crítico-ambiental dos nossos alunos. Quando questionados sobre a responsabilidade pela 
promoção do saneamento básico, 84% dos alunos responderam que compete à sociedade. Como poderia ser assinalada mais de uma alternativa, 
77% consideraram que compete ao governo municipal, seguido pelo governo Estadual (73,3%) e governo Federal (68%). Quando questionados 
sobre a ocorrência de alguma doença de veiculação hídrica, 48% dos alunos responderam que não sabem se já tiveram algum tipo de doença 
como esquistossomose, giardíase, amebíase ou verminose. Mais de 50% dos alunos reconhecem o lançamento de efluentes nos corpos d’água 
urbano e 32,9% relataram que os cursos d’água em suas cidades encontram-se canalizados com ausência de mata ciliar. Trinta e oito por cento 
dos alunos reconhecem que ocorre a coleta de esgoto e o tratamento, 12,7% indicaram que possuem fossa, 14% despejam diretamente nos 
mananciais e 21,5% reconhece que ocorre a coleta mas não há tratamento. A grande dificuldade da integração da melhora do saneamento e 
aplicação de políticas de gestão e planejamento ambiental é a dificuldade de reconhecimento da importância das ações ambientais, despreparo 
dos órgãos públicos de gestão, pouca disponibilidade de acesso a dados integrados da situação social, econômica e ambiental e dificuldade de 
reversão dos processos de degradação ambiental (consumo elevado de recursos e desigualdade socioeconômica). Com os dados gerados neste 
trabalho podem ser propostas ações estratégicas para melhorar o atendimento sanitário básico aos municípios através de ações civis, mas com 
fundamentação e argumentação, capacitando os futuros profissionais à melhoria na gestão ambiental.
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