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RESUMO
Objetivando contribuir com a identificação de potencialidades de uso da água, este artigo trata do desperdício
de água tratada no bairro Geraldo Simões, localizado próximo a BR-101, no município de Itabuna-BA, como
também aspectos de impactos ambientais no que diz respeito à perturbação da mata ciliar, erosão, lançamento
de esgoto e fossas sépticas. O conteúdo da analise foi adquirido e elaborado a partir de entrevista com
moradores da área de estudo, observação “in loco” e a utilização da Matriz de Leopold, como método de
avaliação das ações antrópicas sobre o meio ambiente. Aborda o nível de conscientização da população em
relação à problemática justificando o elevado grau de influência do homem, degradando e tornando escassos
os recursos naturais. Conclui-se por ser baixo o nível de conscientização aumentando o grau de ação da
população de forma negativa sobre seu próprio ambiente e o desperdício de água.
Palavras-chave: Mata ciliar, esgotos, erosão superficial, desperdício de água tratada, ação da população.

ABSTRACT
Objectifying to contribute with the identification of potentialities of use of the water, this article deals with the water
wastefulness treated in the quarter Geraldo Simões, located next the BR-101, in the city of Itabuna-BA, as also
aspects of ambient impacts in that it says respect to the disturbance of the ciliar bush, erosion, launching of septic
sewer and fossas. The content of analyzes was acquired and elaborated from interview with inhabitants of the study
area, comment "in leases" and the use of the Matrix of Leopold, 1971 as method of evaluation of action of the
population on the environment. It approaches the level of awareness of the population in relation to the problematic
one justifying the raised degree of influence of the man, degrading and becoming scarce the natural resources. One
concludes for to be low the awareness level increasing the degree of action of the population of negative form on its
proper environment and the water wastefulness.
Word-key: Ciliar bush, sewers, superficial erosion, treated water wastefulness, action of the population.

1. INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, os homens usaram a água como se fosse um recurso inesgotável, por
ser renovável, esperava-se que mesmo com o acúmulo de resíduos a água retornaria purificada,
pronta para ser utilizada novamente. Mas, nos dias atuais, os povos do mundo já estão com
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dificuldade para obter a água necessária para viver, tanto na zona rural como urbana e em outros
locais o uso indiscriminado, a falta de conscientização de parte das pessoas, principalmente os
mais carentes contribuem para o mau uso e o desperdício desse recurso natural, atualmente
considerado não renovável (BRAGA, 2002).
O desperdício de água no planeta representa, hoje uma preocupação mundial. Dados da ONU
sinalizam para uma situação preocupante, em 2025, ou seja, dentro de 20 anos 2/3 da população
mundial começarão a sentir os efeitos do desperdício da água. A escassez de água agravada em
virtude da desigualdade social e de falta de manejo e uso sustentáveis dos recursos naturais, as
diferenças registradas entre países desenvolvidos chocam e evidenciam que a crise mundial dos
recursos hídricos está diretamente ligada as desigualdades sociais e o desperdício destaca-se
juntamente com a baixa qualidade de vida (SOUTO, 2004).
O problema do desperdício de água é um fato presente em vários municípios da Bahia. Em
Itabuna nota-se que há um consumo irregular de água em alguns bairros. O bairro Geraldo
Simões vem enfrentando vários problemas em relação o desperdício de água, há carência de
esgotamento sanitário, falta de tanques para reservação de água, impactos causados pela invasão
de área manancial, erosão, perturbação da mata ciliar, crescimento populacional desordenado,
com centenas de barracos de madeira de péssimas condições, falta de orientação ao cidadão, que
mesmo sem consciência causa uma série de problemas relacionados ao uso indevido da água
como também a falta de raciocínio ecológico no que se refere aos recursos naturais degradando
os mesmos.
Já não resta a menor dúvida que a conscientização humana em relação ao consumo deste
recurso natural é a melhor maneira de evitar o desperdício e o consumo desenfreado
principalmente com as populações mais carentes, pois pensam devido ao fato de não pagarem
tarifa de água tratada usam sem a menor preocupação com o tamanho do uso relativo a esse
recurso.(REBOUÇAS, 1995).
Neste contexto a Matriz de Leopold, vem ajudar a identificar as ações do homem sobre o
meio ambiente, é uma técnica bidimensional que relacionam ações com fatores ambientais, sendo
constituída de 100 colunas que representam as ações antrópicas, e de 88 linhas relativas aos
fatores ambientais. Pela dificuldade de operar com esse numero de interações, trabalha-se
normalmente com Matrizes reduzidas que consiste em avaliar a magnitude e a importância de
cada impacto, provocado pela ação sobre o fator ambiental (MARGULIS, 1990).
A presente pesquisa pretende avaliar a problemática do desperdício de água tratada no bairro
Geraldo Simões, observando o índice de influência da população em relação ao contexto e
através da avaliação de impactos ambientais descobrir quais fatores interferem de forma mais ou
menos intensa em relação às ações humanas.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
O município de Itabuna localiza-se, aproximadamente entre os meridianos 39º 17’ e 39º 17’
W e os paralelos 14º 47’ e 14º 47’ S (Fig. 1), na zona fisiográfica denominada região cacaueira
da Bahia e região econômica litoral Sul do estado da Bahia. Sua área limita-se ao norte com o
município de Itajuípe, ao sul por Buerarema, ao sudoeste com Jussarí e Itapé, a oeste Ibicaraí, ao
noroeste, Lomanto Junior e ao Leste Ilhéus e o Oceano Atlântico (CEI, 1993).
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Foram aplicados 52 formulários na parte mais antiga do Bairro. A amostra da população em
estudo corresponde a 10,7 % das residências ainda restantes na parte mais pobre do bairro que
ainda não foi remanejada pelo atual projeto Habitar Brasil.
Foram pesquisados 52 barracos de madeira, no bairro Geraldo Simões no município de
Itabuna - BA.

Figura 1: Localização do município de Itabuna e detalhe da rua principal do bairro Geraldo
Simões.
Fonte: FARIA FILHO E ARAUJO (2000), adaptado.
2.2 Tipologia de Estudo
A pesquisa teve início com observação direta na localidade. Foram fotografados os locais
mais críticos que, apresentam a realidade do bairro. Em outro momento foram aplicados
formulários dirigidos com questões abertas e semi-abertas, no momento em que foi verificada a
existência de desperdício desse recurso natural. Numa terceira visita foi medida a vazão de 30%
dos canos externos com um vasilhame medindo um volume de dois litros e um cronômetro para
medir o tempo gasto para mensurar uma quantidade necessária para elaborar os cálculos de vazão
verificando o volume de água gasto em função do tempo que contribui de forma secundária para
aumentar a perturbação da margem do rio e também foi avaliado as interações entre o homem e o
seu ambiente através da técnica de avaliação de impacto ambiental que foi a Matriz de
Leopold,1971, usando uma Matriz adaptada, interagindo 6 (seis) fatores ambientais com 11
(onze) ações humanas.
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2.3 Análise de Dados
Foram feitas análises qualitativas e quantitativas dos dados coletados nos formulários,
tabulação dos dados, descrição dos resultados e interpretação da Matriz de Leopold elaborada.
Após analisar e discutir as respostas dos formulários e do método de avaliação de impactos
ambientais utilizados foi possível detectar problemas reais.
2.4 Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)
Para avaliação dos impactos oriundos da população local sobre o meio ambiente foi
escolhido como método de AIA a Matriz de Leopold, 1971, elaborada parcialmente para
mensurar as ações humanas sobre os fatores ambientais que os rodeiam. Baseado em observação
“in loco” escolheu-se ações do tipo reservação de água em cada moradia, tubulação que fornece
água tratada a população, desperdício de água, escavações superficiais, emissão de esgotos,
fossas sépticas, deposição de lixo, perturbação da mata ciliar, urbanização e controle de insetos
com os fatores ambientais da qualidade de água tratada, escassez de água, erosão das margens,
inundações, padrões de vida e uso do território para propiciar uma ampla informação de valores
criando uma legenda numérica para mensurar essas interferências.
Classificaram-se as ações pouco impactantes com valor 1, 2, 3, ações de médio impacto
com valor 4, 5, 6 e ações altamente impactantes com valores de 7 em diante, referente a
magnitude da ação sobre o fator identificando se o mesmo é positivo ou negativo e a pontuação
da importância é subjetiva ou normativa, no que se refere a questão dos recursos ambientais com
os valores que a população desconhece que precisa ter para obter melhores condições de vida.
Classificou-se tanto o índice pontual, ação com fator, como o índice dos fatores com
valores de 0 a 15 de pouco impacto, de 15,1 a 25 de médio impacto e valores maiores que 25 para
situações em que o impacto é altíssimo mesmo podendo ser positivo ou negativo, para poder ter
um parâmetro racional dos estudos realizados.
Multiplicaram-se os valores atribuídos de ações com fatores de cada célula somando o
resultado da multiplicação de cada célula de cada coluna cuja soma dividiu-se pela quantidade de
fatores ambientais para obter uma media aritmética denominada índice pontual do impacto de
cada ação sobre os fatores ambientais.
Somaram-se os resultados da multiplicação de cada célula em cada linha, o resultado
encontrado dividiu-se pela quantidade de ações da matriz, encontrou-se o índice pontual do
impacto de cada fator sobre cada ação relacionada.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1. Conscientização Ambiental da Comunidade.
O Bairro Geraldo Simões está localizado às margens do Rio Cachoeira, caracterizado por
uma população com uma situação socioeconômica e cultural agravantes, possui 1715 habitantes,
correspondendo a 490 famílias, que residem em barracos sem infra-estruturas adequadas para
uma boa qualidade de vida (Prefeitura Municipal de Itabuna, 2006).
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O estudo denota clareza da questão cultural da população com ações negativas sobre os
fatores ambientais que os rodeiam, evidenciasse o alto impacto ambiental negativo da reservação
na qualidade da água tratada porque grande parte da população não possui local adequado a
reservação da água, sendo contaminada por poluentes diversos (lixo, esgoto), por não ter
reservação adequada à falta de água enquadrou-se em médio impacto negativo devido alternância
de água fornecida pelo sistema público. A água desperdiçada é rapidamente escoada favorecendo
a erosão da margem do rio sendo uma ação altamente impactante (Fig. 2). Devido à população
local não possuir um bom nível cultural desconhece a necessidade da boa reservação para manter
o padrão da qualidade da água e reduzir o desperdício.

Figura 2 - A água desperdiçada é rapidamente escoada favorecendo a erosão da margem do rio.
A tubulação usada para fornecimento de água apresenta várias emendas, vazamentos, ligações
clandestinas que vem afetar a qualidade da mesma na sua trajetória final. Devido ao vazamento e
desperdício originou-se um alto impacto ambiental negativo, porque a água não chega as partes
mais altas do bairro. Fossas e esgotos lançados sem nenhum critério técnico interfere tanto na
qualidade da água como na erosão demonstrando um alto impacto ambiental negativo.
Praticamente não existe vegetação nas margens do rio além de escavações superficiais que
aumentam o impacto ambiental negativo.
Quanto ao desperdício de água, revelou-se que 90% da população afirma que existe
desperdício e apenas 10% disse que não, (Fig. 3). É notável que a grande parcela da população
tem conhecimento da existência de desperdício de água no bairro, embora não tenham se
mobilizado para solucionar o problema devido ao baixo nível cultural que se encontra submetida
aquela população. É evidente também que apenas uma pequena parcela da população se preocupa
com a questão do uso racional da água, alguns dos entrevistados disseram que contribuem para
amenizar o desperdício de água fechando os registros que encontram abertos, e tentando
convencer os vizinhos a fazer o mesmo, porém outra parcela da população ainda não tem essa
preocupação com a questão do desperdício.
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Figura 3 – Desperdício de água, afirmado pela população.
Foi medida a vazão existente em 30% dos canos externos do local e concluiu-se que os canos
com registro tem uma vazão maior, em um intervalo de tempo menor do que os canos com
torneiras. Nos canos com registro observou-se uma vazão de 1,5 L de água em um intervalo de
tempo variando entre 1 a 15 segundos e nos canos com torneira, notou-se a vazão de 1 L de água
entre 11 a 25 segundos.
Durante a aplicação dos formulários os entrevistados com faixa etária de 29 a 54 anos, são
mais sensíveis à problemática do desperdício da água no bairro. Assim há necessidade de maior
esclarecimento entre os adolescentes e jovens, voltados para a racionalização da água,
pressupondo mudanças de atitude e uma visão mais ampla de como se deve utilizar a água
envolvendo a ação individual para diminuir as agressões ao meio ambiente como também evitar a
proliferação de doenças de veiculação hídrica. O grau de escolaridade dos entrevistados
demonstra que a população pesquisada tem uma grande dificuldade em concluir os estudos.
Apenas 8% possuem o Ensino Médio Incompleto, a maioria não concluiu o ensino fundamental e
22% nunca estudaram.
3.2. Avaliação dos Impactos Ambientais.
Apresentou-se de acordo com a avaliação dos autores na Matriz de Leopold (Tabela 1),
um aspecto positivo sobre a qualidade da água com relação ao programa público de controle de
insetos tipo fumacê diminuindo os insetos e vetores causadores de doenças como a dengue. Na
ação de urbanização apresentou-se médio impacto ambiental negativo, porque não existe rede
coletora de esgoto como também a rua principal do bairro não é pavimentada, acumulando água
empoçada aumentando assim a proliferação de doenças. A deposição de sucatas causa um médio
impacto ambiental negativo, pois acumula muitos materiais favorecendo a proliferação de insetos
e roedores que causam contaminação das águas reservadas aumentando a degradação ambiental
do Bairro Geraldo Simões. Constatou-se pela função fator X ação que a qualidade de água gera
um médio impacto ambiental negativo devido à água fornecida ser de boa potabilidade, mas
podendo ser ainda contaminada quando surge perfuração na tubulação da rede de distribuição.
O uso do território como também o padrão de vida dos moradores do bairro demonstra
que esses fatores forçam um alto impacto ambiental negativo despertando as principais causas
dos maiores pontos de intervenção humana no entorno. São esses principais fatores que
contribuem de forma negativa o seu ambiente devido a carência de políticas públicas que

6

contemplem a população do bairro para melhorar o padrão de vida como também um uso racional
do território pelas pessoas.
→
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Tabela 1 – Método de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA)-Matriz de Leopold, 1971.
LEGENDA 1:

LEGENDA 2:

Pouco impacto – de 1 a 3

Pouco impacto – de 0 a 15

Médio impacto – de 4 a 6

Médio impacto – de 15,1 a 25

Alto impacto – maiores que 7

Alto impacto – maiores que 25 ur

→ - ações
↓ - fatores

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização dessa pesquisa oportunizou a abertura de um espaço para refletir sobre as
questões relacionadas ao desperdício de água, com destaque para o uso racional da água e as
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dificuldades sócio-econômicas vividas pela população, mostrando o quanto é importante o
desenvolvimento de programas sociais que venham atender as reais necessidades da população.
A questão da conscientização quanto ao uso racional da água e atitudes contra o desperdício,
requer um trabalho dinâmico na comunidade, melhorando a questão do nível cultural da
população local.
A população do bairro, em sua maioria, necessita de um esclarecimento aprofundado quanto
ao uso racional da água, suas vantagens e desvantagens para que no futuro possam passar esses
ensinamentos para seus sucessores, possibilitando uma nova forma de vida, recuperando os
padrões ambientais com ações contra o grande desperdício de água, ações contra erosão das
margens, recuperação da mata ciliar, e uma perfeita obra de captação dos esgotos e
posteriormente um destino correto para não contribuir com a contaminação e perturbação do
bairro, priorizando a educação de futuras gerações.
A área não é indicada para moradia, pois se trata de uma área de preservação permanente que
precisa ser relocados em outro local todos os seus moradores para posteriormente recuperar
conforme a Lei Federal nº 4771/ 65. Para a realização de uma mudança no quadro observado é
necessária a intervenção do poder público local, fornecendo subsídios para a construção de infraestruturas que possibilitem melhores condições das instalações hídricas residenciais. É necessária
uma ação consistente que viabilize a perfeita reservação em cada moradia e um programa de
educação para que as pessoas usem-na de forma correta.
Com base nas investigações feitas e na análise dos dados obtidos através das respostas dos
formulários e também na interpretação do método de avaliação de impacto ambiental utilizado
que foi uma parcela da Matriz de Leopold, 1971, conclui-se que apenas parte da população possui
água encanada dentro das residências e que sendo baixo o nível de conscientização aumenta o
grau de ação humana de forma negativa sobre o meio propiciando além do desperdício acentuado
outras ações humanas potenciais que venha causar alto índice de degradação ambiental.
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