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  INTRODUÇÃO: 
O Projeto Etnobotânica e Qualidade da Água faz parte das 
ações do Laboratório de Políticas Públicas, Ruralidades e 
Desenvolvimento Territorial (LaPPRuDes) do IF Baiano Campus 
Serrinha e tem como objetivo diagnosticar os impactos 
socioambientais evidenciados no açude Gravatá, ocasionados 
pelo lançamento desprovido de efluentes que acarretam efeitos 
adversos, dentre eles, a redução da biodiversidade local, efeitos 
nas atividades sociais cotidianas, além de contribuir para o 
desfavorecimento das atividades agrícolas da área, que vem a 
refletir também em prejuízos à saúde humana, vide exemplo os 
açudes situados em áreas rurais, elemento importante para 
usos múltiplos, dentre eles, a agricultura, dessedentação animal  
e pesca. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 

                         
                             Figura 1: Açude Gravatá 

O estudo abordado foi realizado no açude Gravatá sediado no 
município de Serrinha-BA, localizado no Território do Sisal, 
com uma população estimada em 82.621 habitantes segundo 
dados do IBGE (IBGE, 2016). Com o intuito 
de analisar os impactos socioambientais presentes no local, 
foram realizados registros e observações no local, com o 
auxílio de caderno de campo e fotografias. Para melhor 
entendimento e sistematização dos dados, aplicamos a 
metodologia Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR),  
proposta por Kristensen (2004), com intuito de identificar 
causas, analisar efeitos e gerar soluções de médio a longo 
prazo. 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O uso de indicadores de qualidade de água é uma excelente 
ferramenta para monitorar a qualidade de um sistema. Entre 
eles encontram-se os indicadores microbiológicos. Estes se 
referem a organismos bacterianos, virais e outros elementos 
vegetais ou animais suscetíveis de estarem presentes na água. 
Todavia, a endemia de caramujos evidenciada no açude 
 
 
 
 
 
 

 

                        
                 Figura 1: Identificação caramujos. 
Gravatá, resultado da deposição indevida de dejetos 
domésticos, que nos remetem a uma notória clareza 
da presença do parasita Schistosoma mansoni, que por sua 
vez, utiliza do caramujo como seu hospedeiro intermediário 
responsável por armazenar o mesmo até sua proliferação 
completa, quando é reposto novamente na água, 
ocasionando a doença esquistossomose (barriga d'água), 
por meio do contado direto da água com a epiderme. 
  CONCLUSÃO: 
 
Deste modo, práticas convencionais deterioram os recursos 
ambientais com a ocorrência de erosão, lixiviação, 
assoreamento e eutrofização do açude estudado, o que 
vem a provocar problemas socioambientais de caráter 
exploratório, além do lançamento de efluentes. Todavia a 
implementação de um sistema de tratamento do esgoto 
doméstico é uma ação a cobrar dos políticos municipais. 
Outras práticas que podem ser verificadas consistem em 
utilizar o potencial fitorremediador de plantas nativas da 
região semiárida, exemplo o mandacaru (Cereus jamacaru) 
que auxilia na decantação de impurezas presentes na 
água. 
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