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RESUMO 

O crescimento das cidades médias no Brasil constitui, atualmente, tema de significativa 
relevância para o campo de estudo das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, principalmente a 
expansão urbana que tem como característica marcante as mudanças ambientais, com fortes 
repercussões na vida humana e social. Feira de Santana é a segunda maior cidade do Estado da 
Bahia, com mais de 500.000 habitantes e um processo de urbanização acelerado; assentada sobre 
uma área com três bacias hidrográficas (Jacuípe, Pojuca e Subaé), com mais de cem lagoas e 
inúmeras nascentes, o que representa uma fragilidade ambiental diante de uma expansão 
inadequada. O principal objetivo deste trabalho foi relacionar os impactos do crescimento urbano 
sobre os recursos hídricos, tomando como base a ocupação legal na cidade, neste caso os 
conjuntos habitacionais. As pesquisas se basearam em investigações bibliográficas e análise de 
campo, onde se pode observar a situação das águas, (incluindo análise físico-química e 
bacteriológica) e a sua relação homem-meio. Para cruzar todas estas informações utilizou-se o 
Sistema de Informação Geográfico (SIG), o que favoreceu a espacialização, análise e 
interpretação de todos os dados. Como resultado, observou-se que os projetos dos conjuntos 
seguem as regulamentações legais, correspondentes ao período que foram implantados, mas não 
possuem manutenção e deixam áreas livres que terminam por serem invadidas. Estes dois fatores 
prejudicam de forma substancial os mananciais hídricos. Todavia, cada conjunto analisado 
possui peculiaridades e estas variações levam a que uns agridam mais o meio ambiente do que 
outros. 

 
PALAVRAS CHAVES: Habitação, Água, Urbano, Impactos e Expansão. 

 
ABSTRACT 
The growth of average cities in Brazil is, currently, a topic of significant relevance to the field of 
study of Applied Social and Human Sciences, mainly as urban expansion that has the 
characteristic the environmental changes, with strong repercussions on human life and society. 
Feira de Santana is the second largest city of Bahia, with over 500,000 inhabitants and an 
accelerated process of urbanization, based on an area with three basins (Jacuípe, Pojuca and 
Jacuípe), with over a hundred lakes and numerous springs, representing a weakness 
environmental, in the face of an inappropriate urban expansion. The objective of this study was 
to relate the impacts of urban growth on water resources, based in lawful occupation in the city, 
in this case the habitational group. The investigation is based on bibliographic research and space 
analysis, where you can observe the situation of water, (including physical-chemical and 
bacteriological analysis) and human-environment relationship. To cross all this information we 
use the Geographic Information System (GIS), this favored the spatialization, analysis and 
interpretation of all data. As a result, it was observed that the group habitational following the 
regulations, for the period which they were inaugurated, but have no maintenance and no longer 
free areas that end up being invaded. These two factors affect the substantial form of hydric 
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recourse. However, each group has the characteristics and variations that lead to some more 
degrade for the environment than others. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O escopo deste trabalho é analisar como a evolução da ocupação urbana legal, por meio 
de conjuntos habitacionais da Habitação e Urbanização da Bahia (URBIS), tem afetado as águas 
na cidade de Feira de Santana – Bahia. Visamos, assim, permitir uma melhor análise do espaço 
geográfico, auxiliando na questão do Planejamento Urbano e no controle do crescimento 
espontâneo, servindo ainda de subsídio para eliminar contradições na gestão ambiental, tornando 
sua atuação preventiva e para uma utilização mais eficiente do espaço geográfico, tanto em 
termos sociais, quanto ambientais. 

Dos recursos naturais existentes, a água tem sido objeto de estudo e preocupação 
ambiental, especialmente nos grandes centros urbanos. Em Feira de Santana, segunda maior 
cidade do Estado da Bahia – Brasil, localizada a aproximadamente 110 km de Salvador (Figura 
01), essa temática é bastante atual, pois ela fica assentada sob uma região de mananciais hídricos 
importantes (Bacia do Jacuípe, Pojuca e Subaé). Nos últimos anos o seu crescimento tem sido 
acelerado e vem afetando diretamente os mananciais, sendo possível, através da análise da 
legislação, se observar a preocupação existente com o meio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01 – Localização de Feira de Santana – Bahia – Brasil 
Fonte: Elaborado por Santo, S. M., com base no IBGE. Disponível em: 

<http:///www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acessado em 04 set. 2007. 
 

Este tema é de grande importância, pois com o advento da Revolução Industrial houve 
uma aceleração no processo de transformação da organização social da humanidade, no sentido 
de substituição da estrutura predominantemente agrícola e rural para uma estrutura urbana. Este 
movimento, conhecido como urbanização, ocorreu e ainda ocorre com velocidades distintas nos 
vários países que compõem o planeta, trazendo, da mesma forma, suas principais conseqüências. 

No Brasil, este processo de substituição teve início a partir da década de 1940, se 
intensificando a partir de 1970, quando o país passa a ser eminentemente urbano, com sua 
maioria populacional concentrada nas cidades. Portanto, segundo Anjos (1993), a falta de uma 
política urbana claramente definida pelo Governo Federal, para o território brasileiro, tem feito, 
dentre outras disfunções sócio-econômico-espaciais, com que as cidades cresçam, adensem-se, 
deteriorem-se, expressando o processo de produção e reprodução do espaço e suas conseqüências 
imediatas. 

Para amenizar os problemas causados por este adensamento, Rathener (1974) enfatiza 
que o planejamento urbano se torna uma ferramenta essencial, colaborando para a organização 
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ou “reorganização” deste desarranjo sócio-econômico-espacial, pelo qual estão passando as 
cidades brasileiras, vindo auxiliar na busca de condições ambientais e sociais mais adequadas. 

Por outro lado, nas cidades, principalmente do terceiro mundo, a concentração de renda 
gera exclusão e segregação sócio-espacial, contribuindo ainda mais para a conseqüente 
degradação ambiental. 

Segundo a Carta Mundial pelo Direito à Cidade (FÓRUM MUNDIAL SOCIAL, 2005. p. 
1), elas 

estão longe de oferecer condições e oportunidades eqüitativas a seus habitantes. A 
maior parte da população está privada e limitada em virtude de suas características 
econômicas, sociais, culturais, étnicas, de gênero e idade nas possibilidades de 
satisfazer suas mais elementares necessidades. Este contexto favorece o surgimento de 
lutas urbanas representativas, ainda que fragmentadas e incapazes de produzir 
mudanças significativas no modelo de desenvolvimento vigente. 

As análises deste modelo excludente podem ser efetivadas em três níveis: o das políticas 
públicas, o do mercado da moradia e o das práticas familiares. No caso da cidade de Feira de 
Santana, bem como de outras cidades brasileiras, as políticas públicas são o reflexo de uma 
grande variedade de interesses de diferentes agentes sociais, envolvidos no circuito de 
acumulação urbana, que tem como núcleo os incorporadores imobiliários, associados aos 
construtores, proprietários e às “classes médias”, além dos industriais e comerciantes, que 
exercem forte pressão sobre os serviços do Estado. 

Sobre o assunto, Ribeiro (2000, p.67) destaca que: 
[...] a nossa história urbana recente tem sido centralmente marcada pelos modos de 
produção e circulação da moradia e pelos modos de gestão do solo urbano e de 
distribuição dos equipamentos e serviços que atendam às necessidades de consumo 
urbano diferenciado e diferenciador das classes médias. 

Assim, o Estado atua de forma decisiva nesse processo, seja na execução de obras 
públicas, no incentivo à ocupação de determinadas áreas e, também, no momento em que legisla, 
criando, regulamentando e fiscalizando. Atua até mesmo quando se exime de tomar qualquer 
providência, ignorando necessidades ou privilegiando determinadas classes em detrimento de 
outras. 

Por outro lado, as “possibilidades físicas do território” (LAMAS, 2004, p. 122) devem ser 
consideradas para a definição da morfologia urbana, influenciando e sendo influenciado pela 
apropriação e uso do solo. Dentre os aspectos físicos, destacamos aqui os recursos hídricos, que 
desde os primórdios atraem e influenciam a fixação humana. 

Tratando especificamente sobre o objeto desta publicação, vale reiterar que Feira de 
Santana é a segunda maior cidade do Estado da Bahia (Figura 01), possuindo mais de 500.000 
habitantes (IBGE, 2007) e se estabelece como pólo regional. Por ser um centro de convergência 
rodoviário, intercepta uma série de demandas por serviços oriundos do interior do Estado, 
principalmente na área de educação, saúde e comércio, que iriam para Salvador, se não fosse por 
sua presença e atuação. 

Assim sendo, Feira de Santana não se encontra alijada dos padrões estabelecidos pela 
sociedade contemporânea, pelo contrário, nela o Estado tem desempenhado um papel 
significativo, concretizado desde a implantação de ferrovias, passando pela implantação de 
rodovias e mais recentemente pela fixação do Centro Industrial do Subaé (CIS). Em outras áreas, 
não menos importantes, podemos destacar a instalação e expansão da Universidade Estadual de 
Feira de Santana, o Hospital Regional Clériston Andrade e diversos Conjuntos Habitacionais, 
para não citarmos, neste momento, outras ações menores, mas tão efetivas quanto as demais, que 
influenciam na forma da ocupação urbana e na sua expansão. 

Quanto ao seu suporte geográfico, devemos destacar que a região possui particularidades 
sui generis, pois sob sua malha urbana existe uma vasta rede hidrográfica, composta por 
centenas de lagoas, duas bacias hidrográficas e uma sub-bacia (Figura 02).  
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Figura 02 – A mancha urbana e os recursos hídricos de Feira de Santana. 
Fonte: SANTO, S. M., 2007. Com base no mapa da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 2003. 
 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Em termos operacionais as investigações basearam-se fundamentalmente em pesquisas 

bibliográficas, realizadas em duas vertentes: i) análise sobre a região de Feira de Santana, seus 
aspectos fisiográficos, destacando a formação da rede hidrográfica local; ii) pesquisa sobre a 
ocupação urbana e as leis no país que tratam sobre a questão das águas; e pesquisas de campo, 
onde se pode observar a situação das águas, (incluindo análise físico-química e bacteriológica), e 
como se dava a relação homem-meio em cada Conjunto Habitacional da URBIS (Figura 03). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03 – Localização e Ano de Inauguração dos Conjuntos Habitacionais da URBIS em 
Feira de Santana -BA. 

Fonte: SANTO, S. M., 2007. Com base no mapa da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 2003. 
 

Além disso, foram consultadas e analisadas leis e regulamentações, realizando-se uma 
triagem das que eram mais condizentes com as características das bacias hidrográficas de nossa 
região e com o período de análise de campo, que aconteceu em 2004. Dentro deste período, 
cadastramos então as seguintes: 

 Federal: Decreto nº 24.643/34 (BRASIL, 1934); Constituição de 1988 (ROCHA, 1996); Lei 
nº 9433/97 (BRASIL, 1997);  Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

 

(1984) 

(1968) 

(1970) 
(1983) 

(1993) 

(1980) 

(1985) 

(1977) 

(1995) 
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(CONAMA) nº 20/86 (BRASIL, 1986) e Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 
2005); 

 Estadual: Constituição do Estado da Bahia de 1989 (BAHIA, 1989); Lei 3.858/80 (BAHIA, 
1980), 6.855/95; (BAHIA, 1995) e Lei nº 8.194 (BAHIA, 2002); 

 Municipal: Lei Complementar – Feira de Santana nº 1612/92 (PMFS, 1992). 
Vale ressaltar que não abordaremos a Portaria Ministerial 518/04 (BRASIL, 2004), pois a 

mesma trata especificamente do padrão de qualidade da água para consumo humano, 
restringindo-se às regulamentações para águas que passam por captação e prévio tratamento, o 
que não se enquadra ao nosso estudo. 

 
 
 

3. ANÁLISE DAS ÁGUAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DA URBIS 
 

Os pontos de coleta de água se deram nos riachos que passam na parte lateral ou no centro 
dos conjuntos Feira IV, Feira V, Feira IX e Feira X, onde o acesso era possível. Além destes, 
coletou-se água de dois poços no conjunto Feira I (Figura 04) e de uma nascente no conjunto Feira 
X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04 – Pontos de coleta de água nos Conjuntos da URBIS. 
Fonte: SANTO, S. M.. Com base no mapa da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 2003 e 

trabalho de campo realizado de julho a setembro de 2005. 
 
No conjunto Feira IV, o ponto de coleta de água se deu no riacho que passa na parte lateral 

do conjunto, onde o acesso é possível e se faz por meio de uma rua, situada entre a parte final do 
conjunto e uma ocupação espontânea recente (Figuras 05). Este riacho é denominado a sua 
montante como Canal e à sua jusante como Três Riachos. 

Já no Conjunto Feira V, a água foi coletada num riacho que passa na parte lateral do conjunto 
(fundo) e o acesso é possível por uma rua principal do Bairro Mangabeira, situada entre a parte 
lateral do conjunto (Figuras 06). Existe uma quantidade grande de lixo e esgotamento sendo 
despejado nele. 
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Figura 05–  Ponto de coleta de água do 
riacho do Conjunto Feira IV. 

Figura 06–  Ponto de coleta de água do 
riacho do Conjunto Feira V. 

Fonte: SANTO, S.M., julho, 2005.
 
No Feira IX, a coleta se deu no riacho de maior comprimento, que passa próximo à Avenida 

do Contorno. Esta localização deveu-se ao melhor acesso à lâmina d'água. Ele não recebe nenhuma 
denominação e sua nascente é próxima ao Bairro Jardim Cruzeiro (Figuras 07). 

Já no conjunto Feira X, a coleta foi realizada em dois pontos diferentes: um situado no riacho 
principal e o outro em uma nascente que aflora numa via secundária, rompendo uma estrutura de 
concreto. 

O riacho principal atravessa todo o conjunto Feira X, sendo que o ponto de coleta foi 
próximo à Avenida Contorno, área final do referido conjunto, onde ele deixa de possuir 
canalização e nos possibilita o acesso (Figura 08), embora esteja encaixado em um vale com uma 
inclinação bastante acentuada. Este riacho não possui denominação oficial e sua nascente é no 
bairro do Tomba, com muitos afluentes oriundos dos bairros Muchila, Jardim Acácia e Olhos 
D'Água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 07 – Ponto de coleta de 

água do riacho do Conjunto Feira IX. 
 

Figura 08 – Ponto de coleta de água do 
riacho do Conjunto Feira X. 

Fonte: SANTO, S.M., agosto, 2005.
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A nascente do Conjunto Feira X encontra-se no Caminho B 16, que está totalmente 

concretado, mas a água rompeu o concreto e jorra todos os dias do ano. Este ponto foi 
selecionado por sabermos que existem várias nascentes semelhantes no conjunto e até em 
algumas residências. Selecionamos este ponto por ser totalmente público e pela falta de 
planejamento por parte dos órgãos competentes (Figuras 09 e 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09 – Caminho 16 - nascente 
do Conjunto Feira X. 

Figura 10 – Nascente no Conjunto  
Feira X. 

Fonte: SANTO, S.M., agosto, 2005. Fonte: SANTO, S.M., agosto, 2005. 
 
Quanto ao conjunto Feira I e Feira II, tiveram suas águas analisadas separadamente por 

serem provenientes de poços, do tipo tubular com bomba. O poço I está localizado em uma 
residência e tem suas águas destinadas apenas para irrigar plantas do quintal e lavar a 
calçada. Enquanto o poço II, que estava na obra da Estação de Transbordo, era utilizado para 
a construção civil e foi desativado após a conclusão das obras (Figura 04). 
 
 
4. AVALIAÇÃO COMPARATIVA DAS ÁREAS ESTUDADAS 

 
Para análise e comparação dos dados obtidos por meio dos exames realizados nas amostras de 

água dos conjuntos estudados (tabelas 01, 02 e 03), foram escolhidos os métodos estatísticos de 
Tabulação Cruzada5 e do índice de Kappa6, cruzando os resultados obtidos com a exigência legal. 
Ressaltamos que foi considerado como peso 4 o exigido na lei, 5 o que estivesse melhor do que o 
exigido, quando possível. Os demais pesos diminuem de acordo com a piora da qualidade das águas, 
como pode ser observado na Tabela 04. 

As amostras coletadas em poços, não tiveram as mesmas análises que as águas dos riachos, 
pois seria improcedente. As análises excluídas foram: materiais flutuantes, odor e aspecto, 
substâncias e sedimentos, Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); 
sendo que os mesmos serão representados por asteriscos (*) nas tabelas em questão. 

                                                 
5 Operação lógica de todas as possíveis combinações entre diferentes categorias, realizados através da organização 
de matrizes. 
6 Mede a concordância total na comparação de valores, neste caso matrizes. Os resultados obtidos são entre 0 e 1 (0 
quando não existem coincidências e 1 representa a concordância máxima), sendo considerados bons os valores 
superiores a 0,6. A proporção geral de concordância considerada foi acima de 95%. 
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Tabela 01 – Padrões estabelecidos pela Resolução n° 20 do CONAMA. 
 

Tipos/Aspecto Valor (Máximo ou Mínimo) Unidade 
pH 6,0 a 9,0 - 
Cor Até 75 Mg Pt/l 
Turbidez Até 100 UNT 
OD >4 mg/l O2 
Coliforme Total 5.000 em 100 ml 
Coliforme Fecal 1.000 em 100 ml 
DBO (5 dias a 20ºC) Até 10  mg/l O2 
Materiais Flutuantes Nenhum - 
Odor e Aspecto Virtualmente Ausentes - 
Substâncias Sedimentáveis Virtualmente Ausentes - 

Fonte: elaboração própria com base na Resolução CONAMA nº. 20 de 18/06/1986. 
 

Tabela 02 – Análise físico-química e bacteriológica das águas dos conjuntos habitacionais estudados∗  
 

Parâmetro 
 
Conjunto 

pH Cor  
mg Pt/l 

Turbidez 
UNT 

OD  
mg/l O2 

Coliforme 
Total     em 

100 ml 

Coliforme 
Fecal     em 

100 ml 

DBO       
(5 dias a 

20ºC) 
mg/l O2 

Feira I - 
Poço I 

5,2 2,5 2,9 * > 23 0 *

Feira I - 
Poço II 

5,2 15 6,6 * 23 0 *

Feira IV 7,1 120 49 5,2 16x 107 16x 107 100
Feira V 7,2 120 49 0 16x 107 16x 107 140
Feira IX 7,2 200 45 0 16x 107 16x 107 270
Feira X - 
Córrego 

7,1 40 4,9 1,2 16x 105 16x 105 50

Feira X -
Nascente 

5,9 60 6,5 3,7 16x 105 2.600 7

Fonte: elaboração própria com base nos resultados das análises das águas realizados pelo Laboratório de 
Saneamento da UEFS, nov./2004. 
 

Tabela 03 – Análise qualitativa dos aspectos das águas estudadas. 
 

                  Aspecto 
Conjunto 

Materiais Flutuantes Odor e Aspecto Substâncias 

Sedimentáveis 

Feira I - Poço I * * * 

Feira I - Poço II * * * 
Feira IV muito muito fétido pouco 
Feira V muito fétido pouco 
Feira IX pouco fétido pouco 
Feira X muito fétido pouco 
Feira X Nascente nenhum Inodoro e cristalina nenhum 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados das análises das águas realizados pelo Laboratório de 
Saneamento da UEFS, nov./2004. 

                                                 
∗ Os Conjuntos Feira II, III e VI e VII não tiveram águas analisadas, por não possuírem riachos em suas imediações, 
ou não terem sido identificados poços que estivessem sendo utilizados. 
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Tabela 04 – Resultado retirando o pH, após análise do Índice de Kappa 
 

         Conjuntos 
     
Padronização      

Feira I 
Poço 1 

Feira I 
Poço 2 Feira IV Feira V Feira IX Feira X 

Riacho 
Feira X 
Nasc. 

Materiais 
Flutuantes * * 1 1 2 1 4 
Odor * * 1 1 2 1 4 
Sedimento * * 2 2 2 2 4 
OD * * 5 1 1 2 3 
DBO * * 2 1 1 2 4 
pH 4 4 5 5 5 5 4 
Coliformes 
Fecais 5 5 1 1 1 2 4 
Coliformes 
Totais 4 4 1 1 1 2 2 
Cor 5 5 2 2 1 4 4 
Turbidez 5 5 4 4 4 5 5 
SOMATÓRIO 
TOTAL 23 23 24 19 20 26 38 

5 3 3 2 1 1 2 1 
4 2 2 1 1 1 1 7 
3 0 0 0 0 0 0 1 
2 0 0 3 2 3 5 1 
1 0 0 4 6 5 2 0 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados das análises das águas, utilizando a tabulação cruzada, nov./2004. 
 

De acordo com a Tabulação Cruzada, e analisando-se o índice de Kappa, percebemos que os 
dados que possuem maior relação, apresentando índice em 0,8475, são os seguintes: odor – 
sedimentos; cor – DBO, DBO – coliformes fecais; DBO – sedimentos; materiais flutuantes – odor; 
odor – coliformes fecais; e coliforme totais – coliformes fecais. Enquanto o que não apresenta 
relação com nenhum dos outros elementos é o pH. 

Eliminando o pH, cruzando e somando os dados dos demais elementos observamos o 
seguinte resultado: o ponto em que a água apresenta melhor qualidade, apesar de em alguns 
parâmetros encontrarem-se fora do ideal, é a nascente do conjunto Feira X, que obteve o somatório 
38; o riacho do conjunto Feira X ficou em segundo lugar na classificação, com somatório 26; e os 
conjuntos Feira IV e Feira IX foram os piores, com os somatórios 24 e 20, respectivamente. E o 
pior resultado ficou o riacho do conjunto Feira V, com o somatório de 19.  

Os poços se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos, para o uso a que tem se 
destinado, ou seja, irrigação. 

Percebemos que entre os riachos dos conjuntos Feira X e Feira IV não existem grandes 
diferenciações, isto se justifica pelo processo de aeração sofrido pelas águas um pouco antes do 
momento da coleta, este fenômeno se deve ao grande número de rochas e o desnível topográfico 
que aumenta o gradiente dos riachos, formando corredeiras nestes pontos. Em compensação os 
riachos dos conjuntos Feira V e Feira IX, por possuírem os menores gradientes e volumes 
observados, acabam tendo a possibilidade de restabelecimento bastante limitado, justificando, 
em parte, o péssimo resultado. 

Após as análises individuais e realizadas algumas correlações, processamos o conjunto de 
dados, gerando um gráfico síntese (Figura 10) que representa o grau de impacto em cada uma 
das áreas. 

Ressaltamos que selecionamos o peso 4 para os resultados dentro do padrão exigido por lei, e 
o peso 5 ficou para resultados melhores que o padrão exigido. Desta forma as linhas destacadas 
nos gráficos marcam o aspecto legal, enquanto as colunas representam os resultados obtidos. 
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Observamos que os melhores resultados são dos poços, seguidos da nascente do conjunto 
Feira X e os piores são os do conjunto Feira V, seguido do conjunto Feira IX, para melhor 
observação apresentamos a seguir um gráfico com a média dos índices por conjunto. 
Ressaltamos que todos os pontos dos riachos analisados apresentam classificação inferior ao 
mínimo exigido por lei, que é 4. 

Destaca-se aqui, que os parâmetros adotados para os poços são menos exigentes, haja vista 
que foi considerado o uso a que se destinavam as águas, ou seja, principalmente irrigação de 
plantas de jardim. 

 

Figura 10 – Comparação das médias dos pesos dos pontos coletados nos diferentes 
conjuntos 
Fonte: Elaborada por Santo, S. M., 2008. 
 
Sintetizando todo o material chegamos às seguintes constatações: 
 

 O processo de ocupação foi planejado para classes de baixa e média renda; 
 Os conjuntos se localizam, tomando como base a área do Anel do Contorno (Avenida 

Eduardo Fróes da Mota), nas seguintes áreas: Externa – Feira I, Feira II Feira V, Feira VI e 
Feira VII), área interna ao Anel – Feira III, Feira IV, Feira IX e Feira X. 

 Os primeiros conjuntos (Feira I e Feira II) foram implantados numa área externa a Avenida 
do Anel de Contorno, num local considerado, na época (1968/1970), muito distante; 

 Para que os primeiros conjuntos fossem conectados a cidade, o município estabeleceu a 
Avenida José Falcão da Silva, que passa através do Complexo da Lagoa do Prato Raso, 
alterando totalmente o seu sistema, acelerando sua degradação. Além disso, esta obra, 
favoreceu a implantação de outros conjuntos nas suas bordas, onde destacamos os conjuntos 
Centenário, Milton Gomes e José Falcão da Silva; 

 Os conjuntos mais antigos já tiveram suas configurações totalmente alteradas, destacando-se 
os seguintes: Feira I (1968), Feira II (1970) e o Feira III (1979); 

 Para a implantação de todos os conjuntos foram realizadas diversas modificações ambientais, 
tais como: desmatamentos, terraplanagem, canalização, dentre outros; 

 Os efluentes primariamente tratados que são produzidos nos conjuntos que possuem Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE) estão dentro dos parâmetros legais; 

 No aspecto social, notamos que o discurso que permeia e que corrobora a construção dos 
Conjuntos Habitacionais é o de garantia de moradias dignas às populações de baixa renda, 
mas na prática esse discurso não reflete a realidade, pois, nem todas as famílias as quais 
destinavam essas moradias foram contempladas, ficando essas restritas àquelas pessoas que 
pudessem pagar por suas casas. 
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 A legislação existente é bastante interessante, todavia se faz necessária uma maior atuação do 
poder executivo; 

 No contexto geral percebemos que os principais agentes impactantes são: 
 Esgotos domésticos ligados à rede de drenagem pluvial e aos canteiros das ruas, 

observado em todos os conjuntos; 
 Entupimento das caixas de drenagem pluvial por lixo e sedimentos, em todos os 

conjuntos; 
 Pavimentação alterada em diversos trechos das avenidas, provocando áreas de 

empoçamento, em todos os conjuntos; 
 Deposição de lixo sem o acondicionamento adequado nas ruas, em todos os conjuntos, 

principalmente naqueles em os caminhos não permitem a entrada do caminhão de lixo; 
 Deposição de entulhos (restos de construção) sem nenhum tipo de controle nos quintais, 

vias públicas e nos chamados play lotes (praças demarcadas no projeto urbanístico 
original); 

 As praças, em sua maioria, estão abandonadas. As áreas livres já não existem mais, uma 
vez que foram ocupadas por uma população de renda ainda mais baixa, com exceção do 
Conjunto Feira IV, onde o Poder Público ocupou completamente a área. 

 Em todos os conjuntos observamos que alguns populares, principalmente os 
representantes da associação, demonstram uma preocupação com relação aos impactos 
causados ao manancial hídrico; 

 O patrimônio público sofre vandalismo por falta de conscientização dos moradores no 
que diz respeito à sua conservação, manutenção e importância; 

 Os passeios não oferecem a possibilidade do plantio de árvores, tornando difícil a 
realização de melhorias paisagísticas e arborização das vias; 

 Eficácia na distribuição de água, garantindo o abastecimento durante 24 horas do dia, 
principalmente nos conjuntos Feira IX e X; 

 
 Principais ações mitigadoras: 

 Planejamento e estruturação de rede de esgoto para os conjuntos que não possuem, e 
reestruturação daqueles que sofreram grandes modificações, como o conjuntoFeira VI; 

 Limpeza e manutenção das ruas e calçadas; 
 Fiscalização das empresas que executam serviços nas vias públicas, orientando-as à 

devida correção dos cortes feitos nas pistas para as obras ou serviços; 
 Campanha educativa sobre orientação de acondicionamento de resíduos sólidos; 
 Fiscalização nas ruas, manutenção das praças (play lotes), campanhas educativas sobre os 

problemas com restos de construção depositados sem nenhum tipo de controle nas ruas, 
praças e avenidas; 

 Assegurar a arborização e melhoramentos das praças e jardins existentes nos diversos 
conjuntos, proporcionando áreas de lazer aos moradores; 

 As invasões necessitam um projeto de inclusão urbana, por meio de políticas de 
saneamento pelos órgãos públicos, além da regulamentação fundiária. 

 Organizar grupos nas comunidades geradoras e/ou afetadas por desequilíbrios 
ambientais, no sentido da busca de caminhos para atitudes mais sustentáveis diminuindo 
a degradação dos recursos naturais; 

 Realizar estudos sistemáticos para monitoramento, controle e manutenção da qualidade 
da água do manancial hídrico local; 

 
 No conjunto Feira X, não houve um planejamento adequado com relação às nascentes, pois 

além da que foi por nós estudada em um espaço público, tivemos conhecimentos de outras 
que estão em quintais de várias residências; 

 Todos os pontos estudados (riachos e nascente) necessitam intervenções urgentes e 
sistemáticas, para recuperar a biota, além de melhorar a qualidade de vida dos ribeirinhos. 
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 O Poder Executivo Municipal e à Promotoria Pública, precisam se estruturar para fazer do 
cumprir a Legislação Ambiental do Município; 

 Tanto no riacho do conjunto Feira X, como no do Feira IV, as várias corredeiras e o fluxo 
turbulento encachoeirado aumentaram a quantidade de oxigênio dissolvido na água, 
favorecendo a análise geral destes pontos de coleta (Tabela 11.1);  

 
Além destas observações, destacamos que a implantação de conjuntos habitacionais 

desenvolvidos por iniciativa do governo para atender a demanda habitacional de uma população 
de baixa renda é importante, mas não consegue resolver o problema da falta de moradias. 
Ressaltamos que, com o fechamento do BNH em 1986, o país ficou sem nenhuma política 
habitacional definida, o que piorou ainda mais o enfrentamento desta questão para a população 
de baixa renda no Brasil.  

E o novo boom habitacional atual possui características bem diversas que devem fazer 
parte de um novo trabalho. Sendo que os processos de urbanização, muitas vezes, deixam de 
lado os possíveis prejuízos que podem ser causados ao ambiente, por levarem em conta apenas a 
especulação imobiliária. 

Destacamos, ainda, que os conjuntos habitacionais seguiram as normas adequadas para sua 
construção, procurando respeitar a reservas de áreas para lazer (praças públicas, escolas, postos 
de saúde, segurança), de acordo com a legislação vigente em cada período. 

Além disso, durante a construção das habitações, foram mantidas distâncias dos mananciais 
hídricos, embora essas distâncias não estejam legalmente definidas. Todavia, tanto os espaços 
públicos como as áreas próximas aos riachos foram invadidas, restando poucos espaços para 
lazer. E estes moradores, por serem alijados de saneamento básico, se desfazem dos dejetos 
diretamente no manancial. 

Neste aspecto, em todos os conjuntos percebemos a falta de atuação do poder executivo, 
que não manteve a ordem estabelecida ou planejada e não voltou a sua atenção para a ocupação 
informal. 

Alerta-se que os Riachos dos Conjuntos Feira IV, Feira IX e Feira X desembocam na parte 
do Rio Subaé que foi inundada pela represa de Pedra do Cavalo, local de onde é retirada a água 
para abastecimento doméstico da cidade e da região, incluindo aí a capital do Estado. Em 
nenhum dos riachos foi observado qualquer vestígio de animais, como peixes ou sapos.  Apenas 
na nascente do Feira X observamos a existência de vários girinos. 
 
 
6. CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

 
Por tudo que foi exposto, concluímos que as ocupações urbanas geram impactos 

ambientais. Diante dessa fatalidade, é preciso repensar os papéis que exercem cada agente 
produtor do espaço urbano, tais como: proprietários dos meios de produção, os proprietários 
fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos, bem como 
redirecionar suas ações, vistas as questões ambientais emergentes. 

São necessárias profundas modificações no modo de pensar, planejar, produzir e reproduzir 
o espaço urbano. Posto que as realizações são efetivadas com grandes prejuízos para o meio 
natural, atendendo o acelerado crescimento urbano e populacional. Entretanto, qualquer que seja 
o estado de degradação do ambiente, a reconstituição das condições naturais terá que ser feita, 
levando-se em conta algumas adaptações, por conta das necessidades de ocupação humana da 
superfície terrestre. 

É importante que se crie um programa de revitalização destes riachos, passando em 
primeira instância pela captação dos esgotos lançados e também pela recomposição da mata 
ciliar. Acreditamos que com estas duas medidas rapidamente os riachos se auto-depurariam 
favorecendo o reaparecimento de espécies atualmente extintas. 
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As nascentes merecem um olhar diferenciado e uma mudança cultural, fazendo com que 
não sejam vistas como um empecilho, mas sim como uma fonte de um bem precioso que pode 
ser utilizado por todos deste que tenha uma infra-estrutura mínima para seu aproveitamento. 

Além disso, sugerimos que alguns pontos devem ser ainda aprofundados ou estudados, 
como: i) o que leva a nascente ter um pH mais ácido do que o considerado adequado; ii) os 
riachos necessitam de levantamentos hidrológicos, para auxiliar no planejamento de 
revitalização; iii) quais espécies vegetais serão as mais adequadas para as matas ciliares; iv) 
criação de um projeto de extensão que atue diretamente nas comunidades envolvidas, ampliando 
a conscientização ambiental e divulgando ações mitigadoras. 

Pesquisas básicas ainda são necessárias, mas nada impede que a Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS) atua e de forma significativa, apoiando as decisões e atividades dos 
órgãos gestores das cidades e dos Comitês de Bacias.  

Torna-se, portanto, imprescindível que a população esteja orientada a conviver com o seu 
espaço. Aponta-se a necessidade de uma ampliação do conhecimento e consciência da população 
local para que a mesma possa lutar por seus direitos, garantindo melhores condições de vida. 

Acredita-se que com uma maior conscientização da população, a comunidade saberá se 
mobilizar, cobrando aquilo que é seu direito. A educação ambiental é fundamental para 
esclarecer e ajudar em quaisquer ações que venham a ser tomadas em defesa do meio ambiente. 
Considera-se ainda de suma importância, que o Poder Público atue de forma satisfatória e 
garanta uma cidade digna para seus habitantes. 

Obstáculos são muitos para se preservar os mananciais hídricos, principalmente nas áreas 
urbanas, visto que a produção do espaço desobedece normas, agride o ambiente e a necessidade 
de expansão é cada vez mais acentuada. Assim, as diversas fontes de degradação e o processo de 
ocupação do solo contribuem muito para a deterioração do meio ambiente. 

Por fim, esta obra deve ser considerada apenas o início de novas discussões acerca desta 
temática. Um registro fidedigno da realidade feirense, procurando incentivar produções cada vez 
mais específicas no tema, visto que os recursos hídricos centralizam as discussões sociais, 
ambientais e acadêmicas no atual século. 
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