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RESUMO: A comunidade do Bomfim está localizada na divisa entre o estado da Bahia e Sergipe, 

respectivamente na cidade de Fátima e Poço Verde, numa área socieconomicamente periférica 
entre os municípios supracitados. Essa região possui uma ponte que dá passagem para o rio Real, 
que se encontra extremamente poluído por resíduos sólidos e esgoto doméstico, pois as casas são 
construídas ao lado do corpo hídrico e não possuem sistema de coleta de esgoto. Em meio a isso, 
encontramos um local abandonado pelas autoridades de ambos os territórios supracitados, pois 
não há na prática medidas que combatam tal problema, nem mesmo uma placa que sinalize a 
proibição de jogar lixo nesse local. Através da pesquisa de campo verificou-se a presença de 
animais detritívoros, como urubus, que mostram como o ambiente aquático citado está afetado pela 
poluição. Neste caso, é essencial que se busquem alternativas para a recuperação desse ambiente, 
como também a conscientização dos cidadãos que vivem próximo do local do rio, sendo importante 
sinalizar que é um local que deve ser preservado pela sua importância para bacia hidrográfica do 
rio Real e também para a saúde deles, visto que a água poluída é local de propagação de doenças. 
Somente assim é possível construir uma relação harmônica entre as pessoas que vivem naquele 
local e o rio do Bomfim, como ele é conhecido. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O desenvolvimento civilizatório sempre teve uma relação estreia como os reservatórios de 
águas, de modo que se observa o desenvolvimento das comunidades próximo a eles. Entretanto, 
com o tempo a relação de dependência do homem para o rio foi aos poucos tornando-se 
desarmoniosa, e hoje nos ambientes urbanos os rios encontram vulneráveis a poluição.  Também 
se observou ao longo da história da humanidade uma relação no mínimo intrigante: apesar dos 
seres humanos a muito tempo se preocuparem com o abastecimento de água para realização de 
suas atividades, pelo outro lado, os mesmos utilizaram os corpos hídricos como “locais para a 
deposição de esgoto” (CERQUEIRA, 2008). 
  Em suma, os rios sempre foram locais almejados pela humanidade, por serem fonte de 

lazer, e principalmente por permitir a subsistência das comunidades. Entretanto, de acordo com 
Tucci (1997) a água no meio urbano ganhou novas perspectivas, principalmente com o aumento 
populacional, no caso, ocorreu foi à mudança de um local limpo para um local afetado por resíduos 
sólidos e líquidos. Promovendo a poluição ambiental. Ela é ocasionada, Segundo Scarlato; Pontin 
(2013) pela quebra do ritmo natural em áreas da biosfera. 
 Tendo clareza da magnitude da poluição no ecossistema aquático, surgem-se como 
objetivos analisar um trecho do Rio Real localizado na comunidade urbana do Bomfim, situado na 
divisa entre Poço Verde-SE e Fátima-BA, bem como propor estratégias para mitigá-la. 
 Neste caso, considera-se que a poluição do “rio do Bomfim” ocorre principalmente devido 
ao descarte incorreto de resíduos, em uma sociedade que dá muita importância a produção e pouca 
ao descarte. Podemos visualizar assim rios totalmente poluídos, o que compromete a vida local, na 
medida em que promove a proliferação de doenças, assim como compromete seu curso d’água. 
Observa-se também a presença de espécies vegetais invasoras na margem deste trecho do 
ecossistema lótico, que também prejudica o curso do rio. Desse modo, o presente estudo preliminar 
pretende discorrer sobre a situação em que se encontra esse corpo aquático. 
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MATERIAIS E MÉTODO 
 

Em relação a metodologia, faz-se importante destacar que a pesquisa em questão, possui 
uma abordagem qualitativa, natureza básica e configura-se como exploratória. Ademais, 
inicialmente os pesquisadores foram a campo para observar a situação deste  trecho do Rio Real e 
fazer  um registro qualitativo dos impactos através de imagens, posteriormente buscou-se aparato 
bibliográfico para analisar /discorrer sobre a situação observada durante o estudo de campo, sendo 
que para a procura de  referencial  bibliográfico  foi utilizado livros mais principalmente  o Google 
acadêmico, buscando-se palavras chaves sobre temas específicos: poluição de  rios urbanos e a 
construção das comunidades periféricas.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 De acordo com Almeida (2010) os rios são ambientes que foram historicamente atrativos 
para ocupação humana, no entanto, nas cidades, principalmente de países subdesenvolvidos, são 
degradados, desvalorizados ou até mesmo negados pelos indivíduos da sociedade. É o que pode 
ser observado no estudo rio analisado. Segundo Scarlato; Pontin (2013) o homem “inteligente” vem 
incluindo em seu hábitat uma espécie competidora: o lixo, sendo que este é um resíduo da 
civilização atual. A ainda segundo estes autores, a cultura do consumismo e o desenvolvimento 
econômico provocam um aumento significativo na geração de resíduos sólidos, sendo que antes, 
os produtos (bens de consumo) tinham maior vida úteis enquanto hoje, eles são produzidos para 
durarem pouco o que tem como consequência um consumo maior e exagerado de produtos que 
posteriormente irão ser descartados. 

Ao examinar o “Rio do Bomfim” (como ele é popularmente conhecido) constata-se que ele 
está situado em uma área socioeconomicamente periférica, que tem a alcunha de comunidade do 
Bomfim. Ela é construída bem próxima ao corpo aquático, na qual é despejado esgoto doméstico e 
resíduos sólidos, o que pode ser observado nas figuras 1 e 2. Segundo Garcias; Afonso (2013) na 
atualidade a maior parte da população vive em cidades, sendo que esse processo de ocupação 
ocorreu de maneira desorganizada, ocasionando várias problemáticas ambientais, como a poluição 
dos rios urbanos. Ainda de acordo com esses autores a poluição não é um problema recente, mas 
que é emergente nas sociedades.  

Segundo Tucci (1997) a proteção dos ecossistemas aquáticos é feita através da legislação. 
Entretanto no rio citado, permanece um ambiente sem proteção ambiental. O crime da poluição 
hídrica de acordo com Evangelista (2000) esta explicito no art,54 e seu § 2°, e o inc. III da lei n° 
9.605, que dispõe sobre a poluição, somente recentemente a aquática foi inserida. Entretanto, esses 
ambientes precisam de fiscalização rigorosa, e como ela raramente ocorre, o corpo aquático 
continua drasticamente poluído. 

Somado ao descarte de resíduos sólidos neste local, existe também o descarte de esgoto 
doméstico, que nesta comunidade é despejado a céu aberto, seguindo em direção ao rio e pode 
ser visualizado nas figuras1 e 2.  Diante desse fato, frisa-se a necessidade da população tenha 
acesso aos serviços de saneamento básico, visto que a falta do mesmo, neste caso pode estar 
resultando na poluição do ecossistema lótico em estudo, comprometendo a qualidade da água e 
afetando a fauna e flora local. 

 A luz de Jacobi (2000) existe uma hierarquização quanto aos serviços urbanos disponíveis 
para melhor qualidade de vida das populações podendo notar-se que há uma diferença 
principalmente em relação ao serviço de saneamento básico, sendo mais frequentes nos grandes 
centros e menos nas periferias, mostrando assim uma visão cumulativa de exclusão social. É o que 
está ocorrendo diariamente na comunidade analisada. 

 



 
Figura 1: Poluição no Rio Real e presença de animais detritívoros(Urubus). Fonte: SANTOS, 2019. 

Algo que merece agora destacar por contribuir para a poluição acentuada dos rios urbanos, 
tal como o “Bomfim” é que:  

 
Os processos de urbanização descontrolados causam vários impactos sobre os 
recursos hídricos, como a contaminação por efluentes domésticos e industriais. É 
importante considerar que os investimentos realizados em saneamento ambiental 
priorizam, historicamente, em um primeiro momento, apenas a coleta de esgotos, 
faltando à complementação dos sistemas de tratamento desses efluentes, o que 
acentua a demanda por serviços públicos de saneamento em locais de maior 
densidade demográfica. (GARCIAS; AFONSO, 2013, p.141). 

 
Diante disto deve-se frisar que o aumento do acesso a rede de esgoto pela comunidade é 

importante, pois proporcionará melhoria na qualidade de vida. Destarte, o saneamento básico de 
qualidade deve ser acompanhado de estabelecimento de medidas que visem o tratamento de todo 
esgoto coletado para evitar a contaminação dos corpos d’água, nos quais os rejeitos são 
despejados.  

Deve-se ressaltar também que a poluição afeta a biodiversidade dos ecossistemas 
aquáticos, de modo que faz necessário um estudo da flora e fauna neste trecho do Rio Real para 
compreender a situação em que se encontram as comunidades biológicas deste ecossistema. 
Neste viés faz-se importante destacar que na literatura, a poluição é citada como uma das principais 
causas da perda direta de biodiversidade deste tipo de ecossistema, assim como é associada a 
alterações da estrutura das comunidades biológicas (AGOSTINHO; THOMAZ; GOMES,2005). 

Além de resíduos sólidos e líquidos observasse nas imagens a presença de Algarobas. 
Segundo Pegado et al (2006), a presença de Prosopis juliflora (Algaboras), impede o 

desenvolvimento da vegetação nativa. Isso é prejudicial, pois dificulta a recuperação do 
ecossistema aquático, visto que a vegetação nativa é componente de um sistema harmônico, 
quando alterada compromete o rio, provocando, por exemplo, seu assoreamento. 

Faz-se necessário frisar também a importância das matas ciliares, ou seja, da vegetação 
nativa envolta do rio que contribui para a sua preservação impendido que alguns resíduos não 
entrem em contato com a água. Castro; Souza (2013) traz que essas matas desenvolve um eficiente 
suporte para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos desempenhando uma função protetora dos 
recursos naturais bióticos e ou abióticos. 

 



 
Figura 2: Algarobas na margem no rio e esgoto doméstico. Fonte: SANTOS, 2019 

Ademais, nota-se a presença de animais detritívoros, como os urubus (na figura 1). Segundo 
Silveira (2012) os urubus são animais detritívoros e se alimentam de carne morta em decomposição. 
A presença desses organismos neste local indica que existem organismos em estado de 
decomposição de matéria. 

Em relação ao descarte incorreto de “lixo”, próximo ao corpo hídrico, percebem-se a 
necessidade da promoção de educação ambiental voltada entre outras finalidades, a conservação 
e preservação do ecossistema em questão. Sendo que o PCNs+ afirma que quando o professor for 
planejar seus conteúdos, é preciso que se selecionem os mais significativos para os discentes, 
levando em consideração o ambiente em que eles vivem como também a grade curricular e o tempo 
escolar (BRASIL, 2002).  Neste víeis, os docentes da comunidade em questão devem promover 
uma relação entre os conteúdos estudados em Ciências e Biologia com as problemáticas vistas no 
rio analisado, pois só assim os discentes poderão ter Educação Ambiental e assim “passar” para 
seus familiares. 

Esse problema de acesso à educação de qualidade compromete o exercício da cidadania 
dos indivíduos existentes neste local, seja por ser uma comunidade periférica e de fronteira, seja 
por estar à margem e vítima da violência e exclusão social. 
 
 
CONCLUSÕES 
 

Tendo em vista os fatores discutidos é pertinente salientar que: 
 

1.  Apesar da temática da poluição das águas ser um tema antigo, a recuperação destas 
ainda é um processo lento e pouco estudado; 

2. É imprescindível que as autoridades públicas se responsabilizem pelo local e preservem-
no, como área protegida; 

3. Também é essencial o aprofundamento de estudos na região, para avaliar os impactos do 
descarte de resíduos e esgoto doméstico; 

4. Investimentos em saneamento básico é uma alternativa primária para combater a poluição 
do rio; 

5. A gestão integrada deste recurso hídrico também é essencial, tendo em vista o papel da 
comunidade e das autoridades neste processo, exercendo uma gestão compartilhada, pois 
o rio é de todos, e consequentemente a responsabilidade também; 

6. É crucial que se desenvolva técnicas a longo prazo para diminuir a poluição aquática, como 
a     biorremediação e a sensibilização da população, com palestras e placas que informem 
a proibição de jogar resíduos. Sendo assim, um processo de sensibilização da 
comunidade, bem como da educação da mesma, podem contribuir para a mitigação da 
problemática. 
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