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A Citágua está situada no sul capixaba e com população de 200 mil
habitantes. É concessionária dos serviços de abastecimento de água,
coleta e tratamento de água, coleta e tratamento de esgotos do
município de Cachoeiro de Itapemirim - ES.

A empresa passou a integrar a Odebrecht Engenharia Ambiental
(OEA) em agosto de 2008.

A OEA tem atuação ainda na área industrial, com a prestação de
serviços de tratamento de resíduos, efluentes, remediação de áreas
contaminadas e monitoramento da qualidade do ar.

Conheça a Citágua



� A empresa assumiu 
os serviços em julho 
de 1998;

� São 200 integrantes 
efetivos;

� Estação de 
Tratamento de água 
(ETA)  - Vazão média 
de 500 L/s;

�Estação de 
Tratamento de esgoto 
(ETE)  - Vazão média 
de 190 L/s;



1 - APRESENTAÇÃO







Vista aérea da CitáguaVista aérea da ETA



Vista aérea da ETE



O Programa de 
Tratamento de 

Esgoto, implantado 
em 2001, com o 

objetivo de sanear 
o rio Itapemirim, 

coletando e 
tratando todos os 
esgotos da área 

urbana.



Em 2005, uma pesquisa qualitativa 
identificou a oportunidade de antecipar o 
saneamento dos córregos da cidade



Lançamento em agosto de 
2006 no centro da cidade



Programa de saneamento 
Córrego Limpo

Objetivo Geral:
Sanear os  córregos de  Cachoeiro de Itapemirim.



Objetivos específicos

• Sanear 16 km de córregos;

• Atender 11 mil famílias;

• Investir 10 milhões de reais;

• Beneficiar 32 bairros;



� Expedição

Diagnóstico

Metodologia



Coleta de amostra



Levantamento de problemas



Uso de GPS e pontos de coleta



Área protegida



� Planejamento da obra

• Levantamento topográfico;

• Elaboração de projetos;

• Cronograma de obras;



Pesquisa de opinião pública ano de 2006;

Programa de divulgação com o objetivo de informar a
população e outros públicos sobre o andamento das obras do
Córrego Limpo e seus benefícios;

A empresa utiliza a mídia convencional, além de eventos
voltados para os bairros que estão sendo beneficiados pelo
Programa Córrego Limpo;

Foram criadas ferramentas específicas de comunicação:
Folheteria, malas diretas, cartazes, placas, mídias eletrônicas
e impressas convencionais, outdoors e palestras, onde se
explica que vale a pena pagar por esses serviços,
considerando o retorno que eles dão aos clientes (saúde, Meio
Ambiente) e ao Município;

� Plano de comunicação



Para cada etapa de campanha de divulgação é elaborado um
documento, definindo as abordagens, bem como, as
mensagens chaves, que são priorizadas na comunicação com
seus públicos.

Mensagens chaves: Síntese e linha condutora do processo de
comunicação com os públicos alvo. As mensagens servem de
orientação para elaboração das peças de comunicação a serem
utilizadas (anúncios, impressos, material de áudio visual para
palestras e apresentações, etc.)

Os públicos essenciais de todo esse programa são os clientes da
Citágua e também alguns segmentos estratégicos como:
autoridades, intelectualidades, jornalistas, políticos,
fornecedores e integrantes da empresa.



� Execução das obras

Início das obras



Impactos via pública



Interligações



Acesso



� Educação ambiental

Escolas 



3ª idade



Creche



Materiais didáticos



� Monitoramento dos córregos

Coleta no início do córrego



Medição de oxigênio dissolvido



Coleta no final do córrego



Resultado das análises
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� Desafios e oportunidades encontradas

• Lixo nos córregos;

• Aceitação da cobrança da tarifa;

• Permissão de acesso.



Resultados

Mapa dos córregos saneados



� Situação da obra

• 10 km de redes executadas em quatro córregos;

• 4 milhões já investidos;

• 22 bairros beneficiados.



Programa de Educação Ambiental 
2002 à 2009
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� Trabalhos científicos

• Título: Análise ambiental da sub-bacia hidrográfica do córrego
Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim.

Local: VIII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade
do Vale do Paraíba, 2008.
Autores: Franciane L. R. O. Louzada, Damiana Lima Caiado, Marcela S.
Lougon, Paulo H.M. Breda, Daiani Bernado Pirovani, Viviani Ávila S.
Oliveira, Alexandre Rosa dos Santos.

• Título: Impacto causado pelos efluentes domésticos no Córrego
Amarelo em Cachoeiro de Itapemirim-ES utilizando comunidades
de peixes como bioindicadores de poluição.

Local: Universidade São Camilo, 2007.
Autores: Balthazar, Alexandre Martins,Lougon, Marcela Silva.



Conclusão

Os resultados obtidos até o presente momento demonstram que 
houve melhoria significativa na qualidade da água dos córregos 
saneados, sendo observado:

• Redução de odores;

• Adesão de boa parte dos moradores ribeirinhos;

• Menor quantidade de lixo nos córregos;

• Valorização dos imóveis;

• Maior quantidade de mídia expontânea.

Vídeo



Retorno da fauna e flora

“ ...Nasci a dez metros da margem
direita do córrego Amarelo, e a
menos de 100 metros da margem
direita do rio Itapemirim, onde ele
se lança. Mudei depois para a
margem esquerda do córrego; e
uma grande parte de minha
infância foi passada ali, a pescar
piabas, carás, bagres, moréias,
camarões e lagostins, às vezes até
mesmo um piauzinho-vermelho
que entrava pelo córrego; o
Amarelo foi o nosso primeiro
amigo de infância...”

Rubem Braga



Obrigado!

Paulo Henrique Moulin Breda

Coordenador de Meio Ambiente 

(28) 2101-3346

paulob@citagua.com.br


