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RESUMO

O saneamento básico consiste no conjunto de serviços de infraestrutura e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo 
de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. O saneamento ambiental são ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar 
salubridade ambiental. Essas ações visam à melhoria da qualidade de vida, das condições ambientais e de saúde pública. No Brasil este 
saneamento é caracterizado por grande desigualdade ao acesso, em relação à coleta e tratamento do esgoto. A disponibilidade do saneamento 
básico interfere na qualidade de vida da população, afetando principalmente a saúde. O objetivo do trabalho foi realizar o diagnóstico atual dos 
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais, por meio da avaliação das condições 
intradomiciliares e sua percepção ambiental dos habitantes da sede do município de Casimiro de Abreu, os distritos de Rio Dourado, Professor 
Souza e a localidade de Boa Esperança, atendidos pela Autarquia Municipal Águas de Casimiro (nome fantasia SAAE), por meio do Diagnóstico 
Rápido Participativo (DRP). Viu-se a necessidade de repartir a sede do município de Casimiro de Abreu em zonas, para verificar-se as reais 
condições de saneamento básico da cidade. O DRP é definido como uma atividade metodológica sistemática e semiestruturada, que permite 
identificar e avaliar rapidamente determinado ambiente, formular novas hipóteses sobre os temas que estão sendo trabalhados pela equipe, e 
vem para auxiliar a comunidade local na observação, percepção e a busca de soluções para o ambiente onde estão estabelecidas, é aberto à 
participação, criando a oportunidade da vivência democrática, isto é, produzindo conhecimento coletivamente e criando opções para as decisões 
coletivas. As técnicas do DRP ajudaram a problematizar a realidade local, identificando os problemas, gerando assim dados reais que podem ser 
utilizados para melhoria dos serviços de saneamento. Esse diagnóstico oportunizou também a conscientização ambiental dos moradores, como 
permitiu-se estabelecer novos parâmetros e ações pela autarquia direcionadas para aperfeiçoamento e ampliação do saneamento ambiental e da 
saúde pública. Foi aplicado o DRP em aproximadamente 800 (oitocentas) residências, cerca de 10% (dez) das economias ativas, assim pode-se 
realizar o levantamento de indicadores, tanto positivos como negativas, comparando-se a realidade com a percepção dos moradores, assim 
obtendo alguns resultados como: Avaliação positiva por parte dos moradores para o aspecto e qualidade da água; Avaliação positiva por parte 
dos moradores quanto a interrupção do abastecimento de água; Perda do residual do cloro, constatada por analises realizadas após a passagem 
nos reservatórios internos nas residências; Per Capita do consumo médio diário por habitante, para paramentos de consumo e futuros projetos; 
Falhas na implementação da rede coletora de esgotamento sanitário, causando contaminação de corpos hídricos e alterando diretamente o 
funcionamento do efluente a ser tratado na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE; Falhas na coleta de resíduos volumoso e deficiência na 
coleta dos resíduos domiciliares em algumas localidades, afetando diretamente o escoamento das águas pluviais, pelo acumulo de lixo nas bocas 
de lobo, ocasionando possíveis pontos de alagamento; Verificou-se ainda que grande parte da população apoia a implementação da coleta 
seletiva na cidade. Os resultados obtidos geram dados para possíveis planos de ações e mudanças de comportamento da população, após a 
realização de projetos de conscientização ambiental.
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