
 

 

 

 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA 

 

 

 

RAFAEL PUGLIA NETO 

 

 

 

 

PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIO 

RURAL: ESTUDO DE CASO DE TRÊS COMUNIDADES RURAIS 

 

 

 

Rio de Janeiro 

ANO 2011



 

Rafael Puglia Neto 

 

 

 

PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 

MEIO RURAL: ESTUDO DE CASO DE TRÊS COMUNIDADES 

RURAIS 

 

 

 

 

 

Trabalho apresentado a Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca como pré-requisito 

necessário à conclusão do Curso de Especialização 

em Engenharia Sanitária e Ambiental, como 

requisito para a obtenção do grau de Especialista. 

 

 

 

Orientador: Prof. Marcelo Bessa de Freitas 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2011 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Professor Marcelo Bessa de Freitas, que abriu os caminhos para que esse 

trabalho fosse possível; 

 

Ao Gustavo Luna Peixoto pelo apoio à conclusão desse trabalho; 

 

À Christina Kelly Albuquerque, pela valiosa contribuição, sempre disposta a 

colaborar;  

 

Agradeço aos professores da ENSP e colegas do Curso de Especialização pelo 

convívio e aprendizado; 

 

 

A minha namorada Zo, companheira em todos os momentos, pela compreensão, 

paciência, ajuda, amor e carinho.  

 

 

 

 

 



ii 

 

  

SUMÁRIO 

 

  

1.      INTRODUÇÃO  ................................................................................................... 2 

1.1    OBJETIVO   ......................................................................................................... 6 

2.       METODOLOGIA   ....................................................................................... 6 

 2.1     CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .......................................... 7 

 2.1.1  Bananeiras  ...................................................................................................... 7 

 2.1.2  Aldeia Velha  ................................................................................................... 8 

2.1.3  Boa Esperança  ................................................................................................ 10 

2.2    ASPECTOS AMBIENTAIS DAS SUB-BACIAS  ........................................ 11 

2.3    CARACTERIZAÇÃO DAS SUB-BACIAS  .................................................. 12 

2.4    CONSTITUINTES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO  ....................       16 

 2.4.1 Bananeiras  ...........................................................................................................  16 

 2.4.2 Aldeia Velha  .......................................................................................................  18 

 2.4.3 Boa Esperança  .................................................................................................... 21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

 

Figura 1 Bananeiras  .................................................................................. 8 

Figura 2 Aldeia Velha  .............................................................................. 9 

Figura 3 Boa Esperança  ............................................................................ 10 

Figura 4 Mapa Contextual  ........................................................................ 12 

Figura 5 Sub-bacia fazenda da Gente  ....................................................... 13 

Figura 6 Sub-bacia fazenda Surucucu – RPPN Changri-lá  ...................... 14 

Figura 7 Sub-bacia fazenda Água Fria  ..................................................... 15 

Figura 8 Captação fazenda da Gente  ........................................................ 16 

Figura 09 Adutora  fazenda da Gente  ......................................................... 17 

Figura 10 Represa fazenda Surucucu  ......................................................... 18 

Figura 11 Reservatórios fazenda Surucucu  ................................................ 18 

Figura 12 Tomada d’água RPPN Changri-lá  .............................................. 19 

Figura 13 Adutora RPPN Changri-lá  ......................................................... 20 

Figura 14 Captação fazenda Água Fria  ...................................................... 21 

Figura 15 Adutora fazenda Água Fria  ........................................................ 21 

Figura 16 Caixa-de-areia fazenda Água Fria  .............................................. 22 

Figura 17 Elemento filtrante  ....................................................................... 22 

   

   

   

 



1 

 

 RESUMO 

 

No nosso mundo contemporâneo podemos considerar como um dos principais 

problemas enfrentados pela população brasileira, a falta de saneamento e a qualidade da água 

para consumo humano, principalmente no meio rural, onde não são oferecidos controles 

permanentes e eficazes relativos à potabilidade da água oferecida à população. Uma mudança 

de comportamento, no que concerne à gestão dos recursos hídricos por parte do poder público, 

muitas vezes só ocorre quando os problemas de saúde nas comunidades tomam proporções de 

grande significado, ou seja, surtos de doenças de veiculação hídrica. Este trabalho demonstra a 

situação existente dos Pequenos Sistemas de Abastecimento de água (PSA) de três 

comunidades rurais, através de uma análise qualitativa preliminar do estado de conservação 

das sub-bacias hidrográficas, assim como, da infraestrutura que compõe estes sistemas e a 

forma de como são operados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é uns dos minerais mais abundantes na natureza, essencial para os seres 

vivos, presente nos tecidos biológicos, participando intensamente nos processos metabólicos, 

portanto, devemos considerá-la um insumo essencial para a maioria das atividades humanas, 

incluindo agricultura e diversos setores relacionados à produção industrial e serviços. 

 No nosso planeta, 97% da água encontra-se na forma salgada, nos mares e oceanos 

e, de toda água doce existente, apenas 0,3%, apresenta-se acessível para o consumo humano, 

porém, mal distribuída, denotando, dessa forma, a sua importância e a necessidade da sua 

conservação (Barros et. al., 1995). 

Apesar das diversas iniciativas, cujo objetivo principal é o uso econômico desse 

bem mineral, com diversas abordagens como: reuso da água, descontaminação de corpos 

hídricos poluídos, tarifação progressiva, recuperação ambiental de bacias hidrográficas, entre 

outras, existe um constante aumento da utilização dos recursos hídricos para o abastecimento 

público de água devido, principalmente, ao aumento da população humana. 

No mundo contemporâneo a poluição das águas é um fator de grande preocupação, 

contaminando águas superficiais e subterrâneas, bastante potencializado quando ocorre de 

forma difusa, dificultando, sobremaneira, a localização das fontes poluidoras e a viabilização 

de medidas reparadoras. 

A nossa sociedade está constantemente modificando o meio em que vive e, 

consequentemente, promovendo diversas alterações ambientais. O mau uso do solo seja 

urbano ou rural, reflete diretamente na qualidade dos recursos hídricos, acarretando prejuízos 

ao bem-estar da sociedade. Podemos considerar que a qualidade das águas é um importante 

indicador de qualidade ambiental, e a forma de uso que uma determinada sociedade faz desse 

bem reflete o seu grau de desenvolvimento.  

Nas pequenas comunidades do meio rural da nossa região, geralmente, os 

mananciais de abastecimento compreendem águas superficiais de córregos e rios, assim como, 

em menor escala, águas subterrâneas oriundas de poços freáticos, semiartesianos ou artesianos.  

A bacia hidrográfica é uma área da superfície terrestre, drenada por um 

determinado curso d’água e limitada perifericamente pelo divisor de águas (FUNASA, 2006) 

e, no caso, os mananciais das captações apresentam condições ambientais semelhantes. Toda 

água captada visa abastecer sistemas coletivos públicos, com aduções instaladas em corpos 

hídricos localizados em ambiente de encosta cuja cobertura florestal recobre quase toda a área 

das bacias hidrográficas, objeto do presente estudo.  
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A cobertura vegetal original das sub-bacias estudadas pertencem ao domínio 

fitofisionômico da Floresta Ombrófila Densa (VELOSO et. al.,1991), caracterizada como 

floresta Ombrófila Densa Submontana  em estágio médio/avançado de regeneração.  

As sub-bacias apresentam significativas áreas com cobertura florestal nativa, não 

existindo quaisquer fontes poluidoras a montante das captações como: presença de moradores 

e de animais domésticos, equinos e bovinos.  Diante dessa realidade podemos concluir que as 

bacias hidrográficas apresentam-se bem conservadas e protegidas, não existindo riscos 

iminentes à cobertura florestal ali estabelecida ou aos mananciais. A água presente nos corpos 

hídricos é límpida, sem gosto objetável, arejada, inodora, apresentando maior turbidez apenas 

nos períodos chuvosos de maior intensidade.  Outro fator importante a ser considerado, em 

relação à proteção das referidas bacias hidrográficas, é que além das restrições estabelecidas 

pela legislação vigente que protege o bioma Mata Atlântica, as bacias hidrográficas estão 

localizadas no interior da APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, unidade de 

conservação de uso sustentável, administrada pelo Poder Público Federal, cujo objetivo 

primordial é o interesse pela proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das 

populações humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais.  

Ressaltamos que toda água destinada ao consumo humano deve, necessariamente, 

obedecer ao padrão de potabilidade, assim como, estar sujeita aos procedimentos de controle e 

vigilância de qualidade quanto aos parâmetros microbiológicos, químicos, físicos, radioativos 

etc., de forma que não ofereça riscos à saúde dos habitantes. 

O Poder Público deve garantir, mediante iniciativa própria ou através de 

concessões, disponibilidade de água de qualidade quanto aos critérios de potabilidade. 

Políticas públicas devem ser implementadas, objetivando ações de saneamento na sua 

plenitude, considerando que, nos meios urbanos, normalmente, a água é tratada, permanece 

uma dívida social quanto ao atendimento das comunidades distantes desses centros.  

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 

1988, considera na seção II, Arts.  196, que: “a saúde é direito de todos e dever do Estado”. 

Do ponto de vista do saneamento, a água representa um bem insubstituível para 

vida, mas, também, pode ser um dos principais agentes na transmissão de doenças de 

veiculação hídrica.  

A Portaria nº 2.914, do Ministério da Saúde, promulgada em 12 de dezembro de 

2012 em substituição a Portaria nº 518, estabelece os procedimentos de controle e de vigilância 

da qualidade da água para o consumo humano e diz textualmente no seu Art 3º: 
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“Toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente 

por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de 

água, deve ser objeto de controle e vigilância da água.” 

 

A mesma portaria, no que tange às competências e responsabilidades entre os entes 

da federação, entre outras decisões, estabelece no seu Art. 12º: 

“Compete as Secretarias de Saúde dos Municípios; 

I - exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de 

competência, em articulação com os responsáveis pelo controle da 

qualidade da água para consumo humano;” 

 

Ainda com relação às responsabilidades entre os entes federativos, a Portaria 2.914 

é clara e objetiva ao estabelecer uma corresponsabilidade entre União, Estados e Municípios 

no controle e vigilância da água. No caso dos PSAs das três comunidades objeto do presente 

estudo, a gestão dos sistemas é realizada, de fato, pelos Municípios,  seja assumindo 

diretamente a gestão dos sistemas ou através de concessão cabendo, portando, todos os deveres 

e competências elencadas no Art. 12º acima transcrito, assim como, as responsabilidades e 

penalidades advindas do mesmo diploma legal. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, 

que regulamenta a distribuição e qualidade da água estabelece: 

 a água é um bem público, podendo ser utilizada por qualquer pessoa; 

 a água é um recurso natural limitado, sendo, portanto, dotado de valor econômico; 

 em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos destina-se ao consumo 

humano e animal; 

 a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo da água; 

 a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da política nacional de 

recursos hídricos e atuação do sistema nacional de gerenciamento desses recursos; 

 a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

poder público e das comunidades; 

 

Em função da legislação mencionada e considerando as demais legislações sobre o 

uso da água, fica evidente tratar-se de um bem difuso, cujo domínio é exercido pelo poder 

público. Neste contexto, considerando ser um bem de uso comum da população, a outorga 
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apresenta-se como um instrumento pelo qual o poder público atribui ao interessado, público ou 

privado, o direito de utilizar positivamente este recurso mineral. 

Como já foi mencionado anteriormente, apesar dos mananciais apresentarem boa 

qualidade ambiental, existe a presença da fauna silvestre, com ênfase para mastofauna, que faz 

uso das bacias hidrográficas como área de vida. Igualmente importante, destacamos a presença 

da avifauna em geral que, segundo o Plano de Manejo da Reserva Biológica de Poço das 

Antas,  existe a ocorrência de aves especializadas em ambientes aquáticos, assim como a de 

aves migratórias, inclusive com espécies migrantes de outras regiões do país e das Américas 

do Sul e do Norte.  

Trata-se, evidentemente, de um risco potencial considerável de contaminação dos 

mananciais, sem uma efetiva vigilância e controle da qualidade da água captada para o 

abastecimento humano. Não obstante, o meio líquido é habitado por diversas formas de vida 

livre, podendo ser, naturalmente, parasitárias ou patogênicas, assim como, igualmente, é área 

de vida da ictiofauna, e demais animais especializados ou adaptados ao meio aquático. 

Os PSAs, em geral, não apresentam, há muitos anos, qualquer iniciativa  por parte 

dos seus gestores, objetivando melhorias das condições sanitárias dos sistemas de 

abastecimento implantados. Apesar de serem geridas pelo poder público municipal, 

diretamente ou, através de concessão, os sistemas operam sem qualquer gerenciamento de 

risco, assim como, não existe monitoramento sistemático da água consumida pelas 

comunidades.  

Cada sistema tem um responsável, pela operacionalização de todas as fases, no 

caso, captação, adução e distribuição, que mora na comunidade, encontrando-se, na maioria 

das vezes, presente nos momentos de intermitência no fornecimento do serviço de distribuição 

de água para comunidade.  

Ainda quanto à questão da vigilância exercida pelos municípios, não existe 

qualquer iniciativa de informar à população sobre a qualidade da água distribuída e os riscos 

referentes à saúde. Neste caso específico, além de não existir iniciativas educativas, visando a 

informação dos riscos à saúde inerentes aos PSAs implantadas, assim como, a adoção de 

hábitos higiênicos pela população que visem garantir a não veiculação de doenças, os 

habitantes, em geral, consideram que a água distribuída não apresenta maiores risco à saúde.   

Outra questão a ser considerada diz respeito à inexistência de tarifação do serviço 

de abastecimento de água. No caso em questão, os investimentos dos gestores dos sistemas não 

atendem satisfatoriamente à legislação vigente no que concerne à potabilidade da água 
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distribuída as comunidades. Torna-se evidente que existe a real necessidade de se implantar 

sistemas de abastecimento de água que atendam à população plenamente. 

Os investimentos para a implantação e operacionalização desses sistemas têm 

custos e, necessariamente, o poder público pode regulamentar o seu uso, ou tornar a sua 

utilização onerosa para a população. Partindo dessas premissas, existem as figuras da outorga e 

da cobrança pelo direito de uso da água tratada, que devido ao relatado, ainda não foram 

implantados.  

Deve ser considerado ainda, quanto ao consumo da água pelas comunidades, o uso 

pouco econômico desse bem, gerando, consequentemente, desperdícios consideráveis. Neste 

caso, a tarifação do serviço, deve conduzir a população ao uso econômico. Cabe ao poder 

público, promover uma política de subsídio na tarifação residencial objetivando, dessa forma, 

favorecer, se for o caso, os habitantes de menor renda como, por exemplo, a tarifação 

progressiva. 

 Ainda, no que diz respeito à tarifação, apesar de onerar a população, fica evidente 

que um serviço de abastecimento de água que atenda integralmente aos preceitos estabelecidos 

na legislação quanto à vigilância e o controle da qualidade da água servida à população 

resultará, efetivamente, em segurança e bem-estar.  

 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Realizar um estudo qualitativo preliminar dos Pequenos Sistemas de Abastecimento 

(PSAs) de água de três pequenas comunidades rurais e do estado de conservação das 

respectivas sub-bacias contribuintes. 

 

 

 

2.METODOLOGIA 

 

Os métodos empregados no desenvolvimento deste trabalho compreendem a 

realização de uma pesquisa bibliográfica, baseada em poucos artigos e publicações, 

considerando que o tema em questão ainda não é abordado de uma forma mais enfática nos 

meios especializados. Também foi considerada a legislação vigente referente ao controle e 

vigilância da água, com ênfase na Portaria Ministerial n° 2.914, do Ministério da Saúde. 

  Foram realizados levantamentos qualitativos sobre os sistemas de abastecimento 

de três comunidades, assim como, as formas de operação.  
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Para a escolha das três comunidades, foi considerado como critério mais 

importante o número de habitantes, de forma que, apresentassem populações semelhantes e 

com perfil rural.      

As três comunidades estão situadas na área rural, sendo duas delas, Bananeiras e 

Aldeia Velha, no município de Silva Jardim/RJ, e a comunidade de Boa Esperança no 

município de Casimiro de Abreu/RJ. 

Os métodos empregados no presente estudo compreendem a realização de trabalho 

de campo nas sub-bacias hidrográficas que abastecem as três comunidades, através do 

levantamento da infraestrutura existente para o abastecimento de água pública, com o 

registro fotográfico e georreferenciamento, com apoio de GPS portátil. 

No caso específico das três comunidades citadas, os respectivos sistemas de 

abastecimento fazem captações de águas superficiais em córregos e toda a adução e 

distribuição é realizada por gravidade. 

  As sub-bacias foram quantificadas quanto a sua área superficial, assim como, 

alguns aspectos da cobertura florestal, sendo ainda considerando, atributos quanto ao estado 

de conservação e proteção, com intuito de averiguar o grau de satisfação desses usuários. 

Ainda quanto ao aspecto da proteção, vale mencionar que a captação principal da 

comunidade de Aldeia Velha, assim como toda bacia hidrográfica, encontra-se no interior da 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), denominada Sangri-lá, unidade de 

conservação de proteção integral, atribuindo, consequentemente, um maior grau de proteção a 

este manancial. 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

2.1.1 Bananeiras  

A pequena comunidade de Bananeiras, 3º Distrito do município de Silva 

Jardim/RJ, Figura 01, está localizada em área rural, com uma população estimada em 407 

moradores em um total de 195 moradias. 

A captação pública de água localiza-se em um córrego na fazenda da Gente, tendo 

como responsável pela manutenção do sistema um funcionário da prefeitura, nascido e 

morador da comunidade. 
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Figura 1 -  Comunidade de Bananeiras  

 

A comunidade em questão, figura 01, é servida por um sistema de abastecimento 

de água não tratada e, consequentemente, não tarifada e, apesar do manancial apresentar uma 

oferta de água que atende, aparentemente, aos quesitos quantidade e qualidade. A 

infraestrutura existente é precária não atendendo aos padrões exigidos pela legislação vigente, 

considerando a normatização imposta pela Portaria Ministerial n° 2.914, do Ministério da 

Saúde. 

 

 

2.1.2 Aldeia Velha 

 

Aldeia Velha, 4° Distrito de Silva Jardim/RJ é uma pequena comunidade rural, 

possuindo 208 casas e uma população estimada em 600 habitantes, Figura 2. É servida por um 

sistema de abastecimento de água não tratada e, consequentemente, não tarifada. 

Trata-se de uma pequena comunidade com população flutuante, que apresenta 

características urbana e rural, não fazendo uso econômico da água. Diversas casas são usadas 

como opção de lazer nos finais de semana e feriados ocorrendo, portanto, um significativo 

aumento da população nos feriados prolongados.  
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Devido, principalmente, aos seus atributos naturais, existe na localidade uma infra-

estrutura voltada para a atividade turística, pousada, bares, área naturais com atrativos 

turísticos (cachoeiras) e duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). 

 

 

Figura 2 - Comunidade de Aldeia Velha 

 

A captação de água para a comunidade é feita em dois pontos distintos tendo 

como responsável pela manutenção um funcionário da prefeitura, nascido, criado e morador 

na localidade, aposentado, remunerado, com um DAS da prefeitura, para manter o sistema 

operando. 

Segundo informações do mantenedor do sistema de abastecimento de água, existem 

na localidade diversos viveiros de peixes que fazem uso, de forma contínua, da água oriunda 

do sistema de abastecimento, comércio com sistema de aspersão no telhado para resfriamento, 

chuveiros no campo de futebol que não são utilizados de forma econômica, não existindo, 

portanto, qualquer controle, por parte do Poder Público, quanto ao uso racional deste bem 

mineral. 

 

 

2.1.3   Boa Esperança 

Localizado no município de Casimiro de Abreu/RJ,  o 3º distrito de Boa Esperança 

é a comunidade que apresenta, atualmente, o maior vetor de crescimento 
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É uma pequena comunidade, Figura 3, com características rurais localizada, às 

margens da Rodovia BR 101, no Km 193, ao lado da Praça de Pedágio, compreendendo um 

total de 218 casas e uma população estimada de 696 habitantes.     

  

  

Figura 3 – Comunidade de Boa Esperança   

  

Boa Esperança é servida por um sistema de abastecimento de água não tratada, 

possuindo uma oferta de água em termos de qualidade e quantidade. No caso em questão, 

existe uma precariedade visível quanto à infra-estrutura do sistema de abastecimento de água, 

semelhante a dos sistemas descritos anteriormente. 

O responsável pela manutenção do sistema, é um funcionário do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da cidade de Casimiro de Abreu e morador na 

comunidade. 
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2.2 ASPECTOS AMBIENTAIS DAS SUB-BACIAS 

 

Todas as sub-bacias hidrográficas estão situadas dentro dos limites da APA da 

Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, assim como no domínio da Mata Atlântica 

apresentando, sem exceção, uma significativa cobertura florestal, chegando a micro-bacia do 

córrego que abastece o Distrito de Boa Esperança, alcançar 100% de cobertura. 

Ressaltamos ainda que, a micro-bacia localizada na fazenda Changri-lá, 

perfazendo uma área de 420,03ha, apesar de apresentar 48,60ha em áreas com fisionomia 

florestal aberta, campo sujo e capoeira fina, atualmente, é uma RPPN, ou seja, uma unidade de 

conservação de proteção integral e, portanto, deverá sofrer um processo natural de 

regeneração nessas áreas antropizadas. 

Das quatro micro-bacias relatadas, três são contribuintes para a bacia do rio São 

João: as micro-bacias do distrito de Bananeiras e Aldeia Velha, sendo que a sub-bacia que 

abastece Boa Esperança é contribuinte da bacia do Rio Macaé.    

Ainda quanto aos aspectos ambientais cabe dizer que, segundo o Plano de Manejo 

da APA da Bacia do Rio São João, todas as sub-bacias estão localizadas em ambiente de 

encosta, cujo relevo é composto por morrotes alinhados e morros baixos, em unidades 

geoambientais cuja descrição é: relevo sustentado por ortognaisses, paragnaisses e granitóides. 

Bastante dissecado, com vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou alongados. 

Amplitudes topográficas entre a 100m e 200m. Predominam Latossolos e Podzólicos 

vermelho-amarelos álicos e, subordinadamente, Latossolos vermelho-escuros álicos 

(ICMBIO, 2008). 

Destacamos que a existência de cobertura florestal nas quatro sub-bacias, numa 

região que se apresenta bastante fragmentada, além de contribuir para os valores cênicos e 

paisagísticos, presta diversos serviços ambientais como a conservação da biodiversidade, 

proteção das encostas e solos, assim como, na conservação dos recursos hídricos (LINO, 2002 

apud CNRBMA &SOS MATA ATLÂNTICA, 2003).  

Segundo LIMA (1986), no que concerne à conservação da água, a interceptação 

da chuva pela floresta estabelecida no local, desempenha relevante influência sobre a 

qualidade da água, além de afetar a redistribuição da precipitação, ficando evidenciado 

quando da remoção da cobertura florestal existente no local. No caso de áreas com acentuada 

declividade, como as quatro micro-bacias do presente estudo, a presença da cobertura florestal 

tem a função de evitar a ocorrência de processos erosivos e deslizamentos do solo, eventos 
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deletérios ao meio ambiente e de reflexos negativos na qualidade da água, acarretando uma 

maior turbidez e assoreamento nos corpos hídricos. 

Ainda sobre a proteção dos solos e controle da erosão AZEVEDO (1995) salienta 

que solos em bom estado de agregação, com elevadas quantidades de matéria orgânica e 

umidade, além de elevado conteúdo microbiano ativo, são mais resistentes à erosão. Esta 

condição se dá justamente em solos sob a cobertura de uma floresta bem estruturada.  

 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS SUB-BACIAS 

 

A Figura 4 faz uma ilustração do contexto regional onde estão localizadas as sub-

bacias, abrangendo, parcialmente, os municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu. Trata-

se de uma região cujo relevo apresenta-se mais acidentado e com significativos remanescentes 

florestais. Todas as quatro captações estão próximas das comunidades que fazem uso do 

recurso mineral, num gradiente altitudinal que viabiliza a adução e distribuição por gravidade. 

A região congrega importantes mananciais de água de superfície, assim como, é igualmente 

rica em águas subterrâneas, com diversas empresas atuando no segmento de exploração e 

envasamento de água mineral. 
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MAPA CONTEXTUAL 

 

Figura 4 – Mapa contextual das sub-bacias. 

 

Observa-se na Figura 5 a delimitação da sub-bacia que abastece a comunidade de 

Bananeiras. Com área de 146,02ha a montante da captação, e com 7,67ha com vegetação 

considerada campo antrópico, pode ser considerada uma micro-bacia bem conservada, com 

uma alta taxa de cobertura florestal. A região de Bananeiras tem uma expressiva hidrografia 

cujas micro-bacias são contribuintes para a sub-bacias do rio Bananeiras, sendo este, um 

importante corpo hídrico desembocando no rio São João, principal corpo hídrico 

genuinamente fluminense. 
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Figura 5 – Sub-bacia fazenda da Gente 

 

 

A próxima imagem, Figura 6, ilustra as duas sub-bacias que abastecem a 

Comunidade de Aldeia Velha. A sub-bacia situada na porção inferior da imagem, localizada na 

fazenda Surucucu é a mais antiga, compreendendo uma área de 63,21ha com cobertura 

florestal e apenas 1,13ha com fisionomia caracterizada como campo antrópico. A outra sub-

bacia está localizada na RPPN Changri-lá. Trata-se da maior micro-bacia do presente estudo, 

com superfície de 420,03ha. Apesar de apresentar uma área sem cobertura florestal de 48,6ha, 

das quatro micro-bacias, é a que tem maior grau de proteção por ser uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral. 
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Figura 6 – Sub-bacias fazenda Surucucu e RPPN  
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A sub-bacia da fazenda Água Fria, Figura 7, que abastece a localidade de Boa 

Esperança, tem uma superfície de 68,3ha apresentando 100% de cobertura florestal. 

 

 

Figura 7 – Sub-bacia fazenda Água Fria 

 

 

 

2.4 CONSTITUINTES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 

 

2.4.1  Bananeiras 

O abastecimento da comunidade de Bananeiras é feito num manancial de água 

superficial em um córrego localizado em uma propriedade rural particular denominada 

fazenda da Gente. Com coordenadas UTM - 23K, 77.0199 E e 7.513.180 N e uma altitude de 

123m, possibilita fazer a adução e distribuição de água por gravidade. 

A captação é feita numa pequena represa construída com pedras naturais 

amontoadas no leito do rio, formada com o propósito de fazer a tomada d’água. Neste ponto, 

existe a captação d’água, propriamente dita, composta pelo cano de adução de 50mm, com 

perfurações na ponta servindo de crivo e uma tela de nylon utilizada como um filtro. 
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O sistema de adução de água bruta é realizado através de uma canalização em 

PVC de 50mm, compreendendo uma distância de 2km até o centro da comunidade, onde 

ocorre a distribuição de água para os munícipes. Não existem filtros, registros, caixa-de-areia, 

cloração etc. 

Observa-se em detalhe na Figura 08, a represa para adução composta de pedras 

amontoadas no leito do rio. A captação é realizada sem qualquer infraestrutura específica 

existindo apenas uma tela na ponta da tubulação com a função de promover uma filtragem do 

particulado maior. Devido a simplicidade da instalação, o sistema opera com manutenções de 

limpeza constantes, situação que se agrava nos períodos de chuvas mais intensas. 

 

 

Figura 8 – Captação fazenda da Gente 

 

Após a captação, parte do percurso da adutora está localizado dentro do leito do 

rio, Figura 9, situação esta que favorece a ocorrência de avarias nos períodos de enchentes 

provocando intermitência no abastecimento. Segundo o operador do sistema, a maioria dos 

casos de intermitência no sistema são provocados por entupimento na tomada d’água e 

rompimento da adutora nesse trecho. 
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Figura 9- Adutora fazenda da Gente. 

 

2.4.2 Aldeia Velha 

Dois corpos hídricos compõem os mananciais que abastecem Aldeia Velha. O 

manancial mais antigo é um pequeno córrego localizado na fazenda Surucucu. O outro 

contribuinte no abastecimento da comunidade é um córrego com maior volume de água que 

nasce na RPPN Changri-lá, onde é realizada a captação. 

O primeiro ponto, com coordenadas UTM - 23K, 775.779E e 7.513.564N e uma 

altitude de  118m, localizado na fazenda Surucucu, é a captação mais antiga, composta, 

basicamente, por uma pequena represa com largura de 1,5m, Figura 10, construída com o 

único propósito de fazer a tomada  d’água, uma caixa de passagem de 500 litros, e 4 

reservatórios de 10.000 litros para armazenamento, Figura 11.  

A captação é feita com tubulação de 75mm, reduzida logo após para 50mm, não 

existindo filtros, registros, caixa-de-areia, cloração etc. O referido sistema opera há algumas 

décadas desta forma e, por não atender mais a demanda da comunidade nos períodos de seca 

e/ou de aumento da população nos feriados prolongados, a prefeitura de Silva Jardim 

investiu em uma nova captação localizada na RPPN Changri-lá. 
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Figura 10 – Represa fazenda Surucucu 

 

 

 

 

Figura 11 – Reservatórios fazenda Surucucu 
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A segunda captação está localizada na fazenda Changri-lá, com coordenadas UTM-

23K,  775.541E , 7.514.624N e altitude de 121m. A captação é feita em um curso d’água sem 

represamento, sem qualquer infraestrutura para a atividade. 

O sistema de abastecimento é composto apenas pela tubulação de 75mm afogada 

numa pequena piscina natural no leito do rio e uma tela de nylon, utilizada como filtro na 

ponta da tubulação (tomada d’água) onde é feita a adução, prosseguindo até a comunidade 

inexistindo  qualquer outro equipamento, Figura 12. 

 Este sistema opera, concomitantemente, com o sistema descrito anteriormente. 

Trata-se, igualmente, como nos dois casos anteriores, de um sistema que não atende padrões 

referentes à vigilância e ao controle da qualidade da água para consumo humano. 

 

 

 

 

Figura 12 – Tomada d’água RPPN Changri-lá 

 

O sistema de adução de água bruta é realizado através de uma canalização em 

PVC, compreendendo uma distância de 1,4km da captação da fazenda Surucucu e 2,15km da 

RPPN Changri-lá, até o centro da comunidade, respectivamente, onde ocorre a distribuição de 

água para os munícipes. De forma análoga ao sistema de Bananeiras, parte da adutora na 
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RPPN Changri-lá está localizada dentro do leito do rio, situação esta que favorece a 

ocorrência de avarias nos períodos de enchentes provocando intermitência no abastecimento, 

Figura 13.  

Igualmente, como no caso anterior da comunidade de Bananeiras, não existem 

filtros, registros, caixa-de-areia, cloração etc. 

 

 

Figura 13 – Adutora RPPN Changri-lá 

 

 

2.4.3  Boa Esperança 

A captação de água pública é feita no ponto de coordenadas UTM-23K, 

797.565E, 7.514.381N e 197,195 localizado na fazenda Água Fria em dois pontos próximos e 

no mesmo curso d’água, cujas aduções são feitas com tubulação de 50mm.  

A tomada d’água é realizada no leito do córrego, sem qualquer obra de 

represamento, composta apenas da tubulação afogada e presa por seixos rolados, não existindo 

na ponta do cano de adução crivo ou tela para uma pré-filtragem, mesmo que grosseira, Figura 

14. Mais abaixo da captação existe uma caixa de areia e um filtro composto por uma tela de 

“nylon”. 
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Figura 14 – Captação fazenda Água Fria. 
 

O sistema de adução de água bruta é feito através de uma canalização em PVC de 

50mm, compreendendo uma distância de 3,2km até Boa Esperança onde existe o sistema de 

distribuição para os moradores. De forma semelhante aos outros sistemas, parte do percurso 

da adutora está dentro do leito do curso d’água, potencializando avarias durante os períodos 

de cheias. 

 

Figura 15 – Adutora fazenda Água Fria 
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Na figura 16, vemos um desareador localizado próximo á captação. Neste ponto também é 

realizada uma filtragem, onde podemos observar a existência de um filtro composto por 

uma tela de “nylon”. 

 

Figura 16.  Desareador fazenda Água Fria. 

 

Na Figura 17, observa-se, em detalhe, o material retido no filtro cujo elemento 

filtrante, por ser de trama larga, só retém o material mais grosseiro. Todo o particulado 

mais fino, assim como, diversos animais de vida livre, a ictiofauna na sua forma jovem e 

demais animais especializados ou adaptados ao meio aquático, não são retidos pelo filtro. 

 

 

Figura 17 – Elemento filtrante. 
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   3. DISCUSSÃO 

 

O objetivo primordial do presente estudo era fazer uma abordagem qualitativa dos 

sistemas de abastecimento de água pública das três pequenas comunidades localizadas em 

zona rural. Neste contexto ficou evidente a semelhança entre eles, assim como, foi possível 

fazer uma analogia, quanto à sua eficiência no tratamento de água para o consumo humano, 

quanto aos aspectos da infraestrutura existente e ao atendimento da legislação vigente que 

norteia a atividade.   

 Considerando o que foi verificado durante os levantamentos de campo das 

instalações existentes para tal finalidade, ficou evidente que os sistemas são, rigorosamente, 

insuficientes para atender para atender aos padrões atuais e, bastante semelhantes entre si, nas 

suas limitações de infraestrutura e operacionalização.  

Segundo DI BERNARDO (2002), apesar do serviço de abastecimento de água 

apresentar atendimento superior a 58% em todas as regiões do País, esses resultados devem 

ser analisados cuidadosamente, considerando que muitas vezes a qualidade da água não é 

levada em conta. Como no caso do presente estudo, existe uma precariedade nos sistemas que 

não atende o padrão de potabilidade estabelecido pela legislação, ocorrendo o abastecimento 

de água sem tratamento. Os sistemas operam apenas com uma filtragem do material 

particulado grosseiro, não existido cloradores e nem métodos de controle e vigilância da 

qualidade da água servida às comunidades. 

O atendimento às necessidades das comunidades fica restrito a oferta de água 

com baixa intermitência, devido ao fato dos responsáveis pela sua operação serem moradores 

da comunidade, conhecedores das limitações existentes e dedicados na sua obrigação de 

mantê-lo em operação.  

Tal situação enfatiza, ainda mais, a ausência do poder público na questão do 

tratamento da água distribuída às comunidades, se levarmos em consideração que os dois 

municípios têm serviços de água e esgoto estabelecidos há mais de uma década, através de 

concessionárias de porte, que atendem as suas sedes de forma satisfatória, permanecendo as 

comunidades rurais, renegadas a um plano secundário. 

Não obstante, há de ser considerado que os investimentos na devida adequação 

dos PSAs objeto do presente estudo, não são tão onerosos para os municípios, pois, nas 

condições atuais, os mananciais atendem, aparentemente, aos quesitos de qualidade e 

quantidade de água consumida pelas comunidades. As sub-bacias apresentam boa qualidade 
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ambiental e encontram-se bem protegidas, assim como, a adução e distribuição são realizadas 

por gravidade.  

Ainda com relação à questão de um fornecimento de água tratada para a 

população, existem, nesses mesmos municípios, exemplos de pequenas comunidades rurais 

semelhantes que possuem sistemas de abastecimento que atendem aos padrões referentes à 

vigilância e ao controle da qualidade da água distribuída. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Comprovou-se que as três comunidades, objeto do presente estudo, não estão 

sendo, efetivamente, atendidas nos quesitos referentes à vigilância e o controle da qualidade da 

água distribuída. Os preceitos legais não estão sendo observados, os padrões de potabilidade 

não estão sendo atendidos e, neste contexto, os riscos à saúde pública estão presentes. 

Há de se considerar que os investimentos necessários para implantar Estações de 

Tratamento de Água que atendam, plenamente, as normas vigentes são, perfeitamente, 

factíveis para os dois municípios responsáveis, contribuindo com menores riscos de doenças de 

veiculação hídrica e para o bem-estar da população em geral. 
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