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INTRODUÇÃO 

A conscientização do uso da água, como instrumento de equilíbrio para a qualidade de 

vida tem sido um dos temas atuais de maior relevância no contexto brasileiro. Pois no corpo humano, 80% 

de sua composição é água, porém, o que seria do ser humano se não tivesse água para as eventuais 

necessidades e sua sobrevivência. O uso irracional da água transforma o abastecimento tanto residencial 

como industrial em um dos grandes problemas mundiais. “Nos últimos 50 anos, o consumo de água no 

mundo mais que triplicou. Hoje, as pessoas consomem em média 800 metros cúbicos de água por ano, 50% 

a mais do que 45 anos atrás”. (BARROS, Raphael et al. 1995). 

Nessa dimensão, esse artigo tem como principal escopo desenvolver um estudo sobre 

as mazelas que vivência o sistema de recursos hídricos e, disponibilizar subsídios indispensáveis ao 

planejamento operacional, tático e estratégico. Desse modo, desenvolver métodos e técnicas eficientes e 

eficazes que venham beneficiar e solucionar sustentavelmente o perfil salutar humano, e suas necessidades 

que lhes são básicas à sobrevivência. 

Além disso, o objeto de estudo da sustentabilidade da água é a conscientização do ser 

humano em vista a sua responsabilidade social, econômica e ambiental, delimitada numa mera alternativa 

indispensável à sobrevivência e a natureza que os circundam. Em contrapartida não teríamos vida e muito 

menos qualidade de vida, pois a água é um elemento crucial a todas as espécies de vida existentes em 

nossa região, pais e planeta. Fora isso, seríamos apenas o recanto do inexistente. 

Desta forma, inúmeras são as razões que levaram a fazer tal estudo. No caso deste 

trabalho, foram desenvolvidas ações que permitirão algumas identificações associadas à sustentabilidade, 

bem como ao sistema de distribuição de água potável, conservação de mananciais, e os sistemas de 

alimentação por fontes de água. Estas ações poderão proporcionar, aos gestores deste departamento, 

subsídios suficientes para que os mesmos criem e desenvolvam mecanismos para reduzir os índices de 

vulnerabilidades e riscos que vivencia o setor de abastecimento de água na sua total essência.  
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OBJETIVO GERAL 

 Identificar o perfil socioeconômico dos urbanistas com vistas ao 

desenvolvimento urbano de água potável, e caracterizar a distribuição da malha 

urbana e seus beneficiários. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Buscar alternativas capazes de amenizar a relação do homem com os recursos 

hídricos; 

 Formular princípios e diretrizes para a estruturação dos sistemas gerenciais; 

 Promover o inventário de uso, controle e proteção dos recursos hídricos. 

 

MATERIAIS E METÓDOS 

Para analisar a gestão das águas, foi à construção do Índice de Satisfação da 

Comunidade (ISC), com base classificação Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, 

1993, partindo dos indicadores ambientais de sustentabilidade sistematizados pelo modelo Pressão – Estado 

- Resposta (PER).  

O sistema de abastecimento de água no município de Cruzeiro do Sul (AC) utiliza um 

manancial para captação, com 3 km dos igarapés as estações de tratamento, e 115 km de rede de 

distribuição. Possui 7.328 ligações totais, que corresponde 73% da população urbana deste município. Faz 

parte do sistema, duas ETA’s, e 17 poços artesianos, uma produção de água de 640m3/h. Confrontando-se 

os resultados da pesquisa de Saneamento Básico (1970 a 2007) referentes a abastecimento de água, com 

os dados obtidos, constatou-se um aumento de 41% no número de ligações totais nesse período.  

O estudo foi realizado no Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. Os métodos e 

procedimentos utilizados para obtenção dos dados incluíram: 

1- visitas às estações de tratamento de água com observação de todo o processo de 

captação, tratamento e distribuição da água, bem como entrevista aos atores envolvidos nesse processo; 

2- observação, registro e análise de fontes documentais resultantes das ações e do 

trabalho desenvolvido pela companhia de abastecimento. 

3- aplicação de questionário estruturado com questões fechadas, abrangendo dez dos 

vinte e dois bairros existentes na cidade, sendo entrevistado um total de cem famílias nos meses de junho a 

setembro de 2007. O questionário incluiu perguntas sobre a satisfação das famílias em relação à qualidade e 

quantidade da água fornecida pela companhia de abastecimento de água (Departamento Estadual de 

Abastecimento e Saneamento – DEAS); 
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Os dados resultantes da 1° e 2° fases da pesquisa foram descritos enfatizando a forma 

de tratamento da água, a rede de distribuição, bem como o número de residências contempladas pelo 

sistema. 

As informações coletadas na 3° fase da pesquisa foram organizadas em um banco de 

dados utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2007. A seguir, foram calculadas as devidas 

proporções para cada questão abordada no questionário. 

A metodologia utilizada foi imprescindível para a construção do Índice de Satisfação da 

Comunidade (ISC), com base classificação da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico, 1993), partindo dos indicadores ambientais sistematizados pelo modelo Pressão – Estado - 

Resposta (PER).  

Segundo este modelo que está previsto pelo SIDS (Sistema de Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável), as atividades humanas produzem ações que podem afetar a vida das 

comunidades e ambiente, o que leva a sociedade a apresenta respostas a esses problemas. A seguir 

apresenta-se a estrutura conceitual do modelo PER da OCDE: 

 
Figura 2. Indicadores Ambientais com base em: BELL, S.; MORSE, 2003. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em busca de determinar o Índice de Satisfação da Comunidade (ISC) da cidade de 

Cruzeiro do Sul, após a coleta de dados, análise das amostras selecionadas, chegamos aos seguintes 

resultados:  

Na análise do perfil sócio-econômico, 100% dos entrevistados se posicionam de 

maneira direta a seguinte afirmativa: 60% são convincentes em utilizar a do sistema público e de poço, 

enquanto 33% são delimitadas as possibilidades e usam água de cacimba como alternativa. 

Entretanto, merece comentário especial o confronto dos 71% dos entrevistados que 

reputam como boa e muito boa à qualidade do local de suas moradias com 12% que reputam como ruim e 

muito ruim o sistema de abastecimento de água local. 

A constatação dos índices de 38% dos entrevistados afirmando serem bastante ou 

extremamente preocupados com a possível escassez de água diante do aumento populacional e 100% dos 

entrevistados. Também bastante ou extremamente, preocupados com a possível falta de água durante a 

estiagem da estação amazônica caracterizado pela ausência de chuva, reflete o reconhecimento da 

comunidade pela inexistência atual de um programa que faculte a indispensável inter-relação do processo de 

ocupação urbano e a capacidade de atendimento à demanda de água.  

Apesar da baixa freqüência de recebimento de água sem tratamento, a totalidade dos 

entrevistados tem acentuada preocupação com a qualidade da água que utiliza em sua casa e 73% deles já 

tiveram, às vezes, raramente, mau humor relacionado ao abastecimento de água.  

Em vista de tudo que foi mencionado, a média dos ISC do local (68%) situa o quesito 

dentro do sistema 4  e traduz uma excelência em relação ao índice de satisfação da comunidade. A média 

dos ISC do Sistema de Abastecimento de Água (33%) situou-se no sistema 2, que é precário e  indica a 

necessidade de evolução da empresa concessionária de saneamento. 

O desenho da rede de distribuição, fornecido pela agência de saneamento 

estadual(DEAS,2007), demonstra a capacidade de se suprir com água determinada parcela da população 

localizada em torno desta rede. O abastecimento efetivo destes domicílios depende, no entanto, de outras 

características de projeto e operação, tais como a pressão, vazão e regime de fluxo da rede, bem como a 

disposição desta população de pagar por este serviço. No caso da qualidade da água, estes dados sempre 

referidos a pontos de amostragem dificilmente poderiam ser extrapolados para áreas adjacentes, porque 

representam determinadas condições de um trecho linear da rede de distribuição. Como por exemplo, uma 

lista de domicílios com carências de sistemas de abastecimento de água em áreas de alta incidência de 

doenças relacionadas ao saneamento, ou a localização de áreas de pobreza onde os problemas de 

saneamento são em geral agravados pela carência sócio-econômico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No contexto global, por ser vital à sobrevivência humana, aos seus múltiplos usos e as 

incontáveis combinações com outros insumos sistematizadas temporalmente, a água deve ser considerada, 

como um dos mais importantes fatores para o desenvolvimento sustentável das sociedades no passado, 

presente e futuro. 

Quando se pensa nos consumidores dos recursos hídricos, faz-se necessário considerar 

alguns aspectos coletados que se pesquisou na literatura: que os fatores socioeconômicos determinam a fiel 

realidade dessas famílias pesquisadas, e que as principais causas do aparecimento precoce das doenças 

foram transmitidas pela água contaminada . Fica clara a necessidade de uma visão multidisciplinar e crítica 

da carga conceitual a respeito da água, que toma expressão legal no corpo das leis, dos decretos, dos 

regulamentos, das normas e regimentos presentes no quadro institucional que orienta a política de gestão 

dos recursos hídricos.  

Na gestão dos recursos hídricos uma nova forma de poder poderá ser instituída, o 

Estado ao definir a Lei Federal 9.433/97 estabelece os instrumentos de outorga e cobrança, que na 

aparência é uma licença para uso da água e do instrumento financeiro de correção da externalidade social 

gerada. 

Por outro lado, a interpretação, o uso e a aplicação desses conceitos certamente 

retornam à configuração espacial desses mananciais, influenciada sobre ela, transformando sua geografia. 

Assim se pode afirmar que a estrutura espacial de um manancial no qual a água seja considerada como 

mercadoria, com direito de uso privado, deve ser substancialmente diferente de uma bacia, nas mesmas 

condições, se ela for tratada e usada como um bem universal sob tutela de uso público. 
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