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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho monografico tern como espaco de estudo o abastecimento 

e o saneamento basico na cidade de Pombal-PB, analisa os aspectos de 

abastecimento de agua, desde a sua captagao e os problemas na distribuigao 

desta no espago urbano pombalense, alem disso, aborda o tema Saneamento 

urbano, descrevendo a atual situagao do saneamento basico em seu perfmetro 

urbano, propoe-se formas para minimizar os problemas identificados, deste 

forma, procura-se contribuir para a melhoria de vida da populagao local. 

Palavras-chave: Abastecimento, Saneamento, Qualidade de vida. 
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INTRODUgAO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A agua e um recurso muito importante para a manutengao da vida na 

Terra, pois sem agua os seres vivos como os animais e as plantas nao 

sobreviveriam no planeta, mas nao esta sendo preservada pela humanidade. 

As pessoas precisam de agua para diversos usos como na irrigagao, utilizacao 

domestica, para a navegacao e o turismo. Outra atividade muito importante do 

uso da agua e a geracao de energia hidroeletrica, a necessidade de agua vem 

aumentando cada vez mais, por causa do grande crescimento populacional, 

onde as industrias e a agricultura exploram de forma irresponsavel os recursos 

hfdricos do planeta. 

O homem esta destruindo esse bem tao precioso para a sua 

sobrevivencia com as mais diversas atividades, desde a antiguidade que a 

humanidade vem degradando suas fontes de agua. O desenvolvimento 

economico e o crescimento populacional fizeram com que as industrias e a 

agricultura explorassem cada vez mais as reservas de agua do planeta. A 

maioria das cidades devolvem os esgotos aos rioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "in nature", sem nenhum 

tratamento, eles coletam a agua, cobram pelo uso, por suas tubulagoes, mas 

nao tratam depois de usa-la. Com isso a maioria dos rios, lagos e oceanos 

estao poluidos. 

Atualmente, a preservagao do meio ambiente e uma questao que vem 

sendo trabalhada por todas as entidades do planeta, principalmente, os 

recursos hidricos, recursos esgotaveis, que a cada dia vem sofrendo um 

processo de poluigao e consequentemente, a redugao da sua disponibilidade. 

Com o crescimento urbano da cidade de Pombal o servigo de 

abastecimento de agua nao consegue suprir de forma adequada todos os 

bairros da cidade, pois em algumas localidades a agua so chega a partir das 

18:00 horas. O sistema e muito antigo, onde o abastecimento de agua e 

realizado por gravidade e varios bairros ficam mais alto de que o reservatorio 

da Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba (CAGEPA) dificultando o 

abastecimento. O crescimento da populagao urbana promove aumento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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consideravel nas demandas hidricas, associados a expansao urbana, a 

degradagao dos mananciais e a contaminagao e poluigao das fontes de agua. 

Outro problema enfrentado na cidade de Pombal por causa do 

crescimento urbano e o saneamento precario, pois toda a agua utilizada pelos 

os moradores nas mais diversas atividades seja agua de esgoto domestico ou 

de produgao industrial e descartada sem nenhum tratamento em galerias 

pluviais que levam as aguas de esgotos para o ho Pianco que corta a cidade. E 

esse descaso, a falta de saneamento esta contaminando o rio com as mais 

diversas formas de poluigao. 

Os efeitos negativos da falta de um abastecimento de agua de 

qualidade, como de saneamento basico, podem levar as pessoas a ficarem 

expostas a doengas graves, como tambem prejudicar o meio ambiente. Grande 

parte da populagao mundial nao tern acesso ao saneamento basico. A 

humanidade precisa aprender a utilizar a agua de forma adequada e 

responsavel. Nao apenas capta-la em um determinado local, fazer uso dela e 

depois descarta-la de qualquer maneira no meio ambiente. 

O meio ambiente e afetado pela falta de saneamento basico, por 

exemplo, as areas de florestas, os rios que estao entre os mais degradados do 

meio ambiente, mas existem outros ambientes como os lagos e aquiferos que 

sao muito prejudicado com essas formas de descaso com a agua. 

As industrias e a agricultura estao entre as atividades economicas mais 

poluidoras, pois na sua grande maioria langa seus residuos nos rios sem 

nenhum tratamento, pois estas atividades estao preocupadas so com os lucros 

que vao obter e prejudicam o meio ambiente das mais diversas formas. 

A falta de acesso a agua de boa qualidade e ao saneamento resulta em 

centenas de milhoes de casos de doengas de veiculagao hldrica e muitas 

mortes a cada ano, por causa de servigos basicos a que a populagao tern 

direito e nao disponibiliza, prejudicando a saude. 
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Esta monografia esta dividida em Introdugao, Referencial Teorico e em 

tres capitulos, onde no primeiro capitulo serao descritos os aspetos historicos, 

demograficos e geoambientais, da cidade de Pombal. 

O segundo capitulo tratara do abastecimento urbano da cidade de 

Pombal, como e realizado a captagao e a distribuigao e quais sao os principais 

problemas enfrentados pela populagao da cidade com relagao a esse servigo. 

No capitulo terceiro, sera abordado o saneamento da cidade de Pombal, 

como e descartada essa agua utilizada pela populagao nas mais diversas 

atividades, pois toda a agua utilizada e devolvida ao Rio Pianco sem nenhum 

tratamento o que esta provocando a contaminagao de suas aguas. 

As consideragoes finais sera apresentada no quarto capitulo, onde sera 

proposto as formas para atenuar os problemas identificados nos capitulos 

anteriores. 
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REFERENCIAL TEORICO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os recursos hfdricos do nosso planeta sao utilizados pela a humanidade 

para diversas atividades como beber, cozinhar, higiene, na agricultura, 

produgao de energia eletrica e ate para o lazer. Os mais utilizados sao os rios 

lagos e os aquiferos este ultimo principalmente para o abastecimento da 

populagao. 

De acordo com Junior (2004, p. 03) 

Parcela renovavel de agua doce da Ter ra e de cerca de 40 .000 km3 

anuais , co r respondendo a di ferenga entre as prec ip i tacoes 

a tmosfer icas e a evaporacao de agua sobre a super f ic ie dos 

cont inentes. Nem todo esse vo lume, entretanto, pode ser aprove i tado 

pelo h o m e m . Quase dois tercos re tornam rap idamente aos cursos de 

agua e aos oceanos , apos as grandes chuvas. O restante e absorv ido 

pelo solo, pe rmeando suas c a m a d a s superf ic ia is e a rmazenando -se 

nos aqu i fe ros subter raneos, os quais, por sua vez, serao as pr incipals 

fontes de a l imentagao dos cursos de agua durante as es t iagens. A 

parcela re la t ivamente estavel de supr imento de agua e, portanto, de 

pouco menos de 14.000 km3 anuais . Essa parcela de agua doce 

acess ive l a human idade no estagio tecno log ico atual e a custos 

compat ive is c o m seus d iversos usos e o que se denomina " recursos 

hidr icos". 

Os impactos causados nos recursos hidricos se devem ao uso de forma 

irresponsavel principalmente pelas industrias e pela agricultura irrigada, esse 

tipo de pratica realizado por essas entidades estao causando serios prejuizos 

nos recursos hidricos do nosso planeta, estes ficando cada vez mais escassos 

por causa dessas atividades desenvolvidas pela propria humanidade. 

A agua e um bem essencial para a humanidade, mas nao vem sendo 

preservado de forma adequada. O homem nao sobrevive sem agua, mas os 

seres humanos nao perceberam que suas atividades estao reduzindo cada vez 

mais os recursos hidricos do planeta. 
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A agua e o recurso mais importante para a sua sobrevivencia, na 

atuaiidade o sistema de abastecimento principalmente nas areas urbanas e 

essencial para um bem estar das pessoas que vivem nas cidades. A agua nao 

e encontrada pura na natureza. Ao cair em forma de chuva, ja carrega 

impurezas do proprio ar. Desta forma sao necessarios os sistemas de 

tratamento e abastecimento para livrar esta agua das impurezas. 

Segundo Santana e Batista (2012, p. 25) 

O s is tema de abas tec imento de agua pode ser conceb ido e projetado 

para atender a pequenos povoados ou a grandes c idades, var iando 

nas caracter is t icas e no porte de suas insta lagoes. Caracter iza-se 

pela captagao da agua da natureza, adequacao de sua qua l idade ao 

padrao potavel , t ranspor te ate os ag lomerados humanos e 

fo rnec imento a popu lagao e m quant idade compat ive l c o m suas 

necess idades . 

Para que haja o bem estar de uma populagao e de fundamental 

importancia um abastecimento de agua de qualidade, que ele seja capaz de 

atender toda a populagao de uma determinada localidade. Pois a agua tern que 

estar livre das impurezas encontradas na maioria dos nossos reservatorios. 

Os municipios do Brasil precisam da implantagao de estrutura de 

engenharia adequada. Nao e apenas captar a agua em um determinado local e 

leva-la para outra area. E necessario saber reter essa agua, impermeabilizar o 

local corretamente para que nao aja desperdlcio desse bem fundamental para 

a manutengao da vida no planeta. 

A importancia do saneamento e sua relevancia a saude humana vem 

desde a antiguidade. O desenvolvimento do saneamento sempre esteve ligado 

a evolugao das civilizagoes, pois sem saneamento a saude das pessoas fica 

comprometida. Saneamento basico e sinonimo de bem estar. 
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Conforme Santana e Batista (2012, p. 25) 

Saneamen to e o con junto de med idas que v isa preservar ou modi f icar 

as condigoes do meio ambien te com a f ina l idade de prevenir doengas 

e p romover a saude, melhorar a qual idade de v ida da populagao e a 

produt iv idade do ind iv iduo e facil i tar a at iv idade economica . No Brasi l , 

o saneamen to basico e u m direito assegurado pela Const i tu igao e 

def in ido pela Lei n°. 11 .445/2007 como o conjunto dos servigos, 

infraestrutura e instalagoes operac ionais de abas tec imento de agua, 

esgo tamento sani tar io, l impeza urbana, d renagem urbana, mane jos 

de res iduos sol idos e de aguas pluviais. 

A humanidade ao longo dos anos vem tentando desenvolver algumas 

formas de amenizar o problema com a falta de saneamento, as questoes 

ambientais tern levado as pessoas a repensar suas praticas em relagao ao 

meio ambiente, como nao jogar lixo nas ruas, pois alem de sujar a cidade traz 

grandes prejufzos como, por exemplo, provocando enchentes, porque o lixo 

acumulado obstrui os bueiros por onde a agua das chuvas iria passar. 

Em uma locaiidade que nao dispoem do servigo de saneamento basico 

as pessoas que moram neste local vao enfrentar uma gama de problemas, 

como animais dos mais variados, ratos, baratas que causam doengas aos 

seres humanos sem falar nas doengas relacionadas a agua contaminada. 

A humanidade vem provocado impactos no meio ambiente desde tempos 

antigos, mas esses impactos se multiplicaram apos a revolugao industrial com 

varias formas e fontes que afetam de maneira danosa a natureza. Os 

ambientes mais afetados e destruidos pela humanidade sao os recursos 

hidricos e as florestas que cada vez sao mais destruidas. 

Segundo Sanchez (2008, p. 30), Considera-se Impacto Ambiental: 

"Qualquer alteragao das propriedades fisicas, qufmicas ou biologicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das 

atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem": 

I- a saude, a seguranga e o bem-estar da populagao; 

II- as atividades sociais e economicas; 
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III- as condigSes esteticas e sanitarias do meio ambiente; 

IV- a qualidade dos recursos ambientais. 

Os homens vem provocando diversas formas de impactos no meio 

ambiente prejudicando a natureza como, por exemplo, poluindo os rios com 

diversas formas de poluentes como oleos combustfveis, agrotoxicos, dejetos 

humanos que tanto afetam a flora, fauna e os recursos hidricos do planeta. Os 

impactos ambientais sao provocados por atividades humanas mal planejadas 

em uma determinada area. 

Qualquer atividade humana com relagao a natureza deveria ser planejada 

cuidadosamente avaliada, passo a passo os provaveis impactos que essa 

atividade vai trazer para o local, pois antes de se tomar alguma decisao que 

possa acarretar significativamente a degradagao da qualidade do meio 

ambiente tern que estudar toda a area em questao, procurando minimizar ao 

maximo os impactos decorrentes da atividade a ser implantada. 
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Cap 1 . A CIDADE DE POMBAL 

1.1 Aspectos Historicos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O municipio de Pombal foi colonizado pelo bandeirante Teodozio de 

Oliveira Ledo em 1696, depois de muitos combates com tribos indigenas que 

vivia nestas terras da familia Cariri (Pegas e Panatis), atingiu o local onde estao 

os marcos de fundagao do Arraial de Piranhas, a margem direita do ho Pianco, 

sua colonizagao deu-se atraves do Rio Pianco. 

Fundado no fim do seculo XVII, no qual recebeu tres denominagoes, a 

primeiro Arraial de Piranhas, a segunda Povoagao de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso do Pianco e em 1862 passou-se a ser denominada Pombal, em 

homenagem ao primeiro Ministro do rei de Portugal D. Jose tambem conhecido 

como o Marques de Pombal (Sebastiao Jose de Carvalho). Segundo Seixas 

(2004, p. 110), "Pianco foi o primeiro nome oficial da nossa terra, vindo depois 

o de Arraial de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Pianco, e, finalmente, vila e 

cidade de Pombal". 

Foi Pombal realmente a primeira Vila que se fundou no alto sertao da 

Parafba, Pombal foi elevada a cidade em 21 de julho de 1862, data de 

aniversario da cidade, onde acontece um dos maiores eventos em Pombal a 

festa em homenagem a cidade que reune muitas pessoas da propria cidade 

com tambem de cidades vizinhas para prestigiar esse grande evento. 

Conforme Seixas (2004, p. 298), 

Quando passou a ca tegor ia de c idade, Pombal ja era sede de colegio 

elei toral . Foi cr iada C o m a r c a e m 1833. Possu ia boas edi f icacoes, 

postos que nao t ivesse a inda mais de c e m casas . T res ruazinhas 

apenas - a do Rio, n o m e que conservou ate bem pouco t empo ; a dos 

Prazeres, que f ica ao lado direito da Ve lha Matr iz e m linha paralela ao 

nascente (hoje rua do Comerc io ) e recebeu este ul t imo nome em 

vir tude de ali func ionar o Ant igo Mercado const ru ido pelo por tugues 

Bernard ino Jose da Rocha . 

18 



Alem da festa do aniversario da cidade de Pombal tern outros festejos 

populares e mais antigos na cidade, como a festa religiosa tradicional e 

denominada de Nossa Senhora do Rosario, celebrada na igreja do mesmo 

nome, anteriomente igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. A tradicional 

festa do Rosario celebra-se no primeiro domingo do mes de outubro. 

Por ocasiao da procissao do Rosario que se realiza aos domingos, 

reunem-se os "Congos" e os "Negros Espontoes", vestidos todos 

espalhafatosos, sao todos estes homens que ajudam a construir o partimonio 

cultural da cidade de Pombal. Mas com o passar dos anos essas demostragoes 

culturais vem perdendo prestigio diante da populagao da cidade de Pombal. 

De acordo com Seixas (2004, p. 384), 

A i rmandade do Rosar io foi inst i tuida, e fe t ivamente , para a coroagao 

anual da refer ida festa. Era a festa dos "Negros" e m cu ja data os 

escravos obt inham dos seus senhores relat iva l iberdade para tr ibutar 

"um culto especia l de hiperdul ia a incli ta "Senhora do Rosar io" . 

To rnou-se tal festa t radic ional e chegou ate os nossos dias, embora 

sem mais aquela pompa e beleza pr imit ivas, que se vao perdendo, no 

curso dos tempos , por falta de zelo e conservagao po r parte do poder 

publ ico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Localizagao e aspectos demograficos: 

A cidade de Pombal esta localizada a uma altitude de 175 metros e 

encontra-se a uma distancia de 371 km da capital Joao Pessoa, conforme o 

figura 01, podemos ver sua localizagao no mapa do estado da Paraiba. 

O Municipio de Pombal encontra-se localizado na mesorregiao do 

Sertao Paraibano, e esta inserido na microrregiao de Sousa estendendo-se por 

uma superficie de 669,6 Km. 

Os limites da cidade sao ao norte com as cidades de Paulista e Lagoa 

e a o sul com Coremas e Catingueira a leste com Cajazeirinhas, Sao Bentinho 

e Condado e a oeste Sao Domingos e Aparecida, de acordo com o IBGE no 

censo 2010 sua populagao e 32.110 habitantes. 
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F igura 0 1 : Loca liza ga o do M unicipio de P omba l. 

F onte : G oogle M a ps 2 0 1 2 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo dados do IBGE no censo 2000 o municipio tinha 10.825 

domicilios residenciais e 695 estabelecimentos comerciais. A economia e 

dominada pela agricultura, comercio interno e algumas fabricas. Pombal e uma 

das cidades paraibanas mais antigas do estado, sua economia e dependente 

basicamente da agricultura. 

Pombal passa por um crescimento tanto de sua area urbana como 

tambem de sua populagao, pois de acordo com o ultimo censo realizado no 

ano de 2010 sua populagao e estimada em 32.110 habitantes. A cidade passa 

por alguns avangos como a chegada do campus da UFCG, a instalagao do 

SAMU e a ampliagao do hospital da cidade. Na foto 01 podemos ver uma visao 

da area urbana da cidade de Pombal. 

A cidade de Pombal tern alguns filhos ilustres no cenario nacional, tais 

como o economista Celso Furtado, Manoel de Arruda Camara, sabio de 

renome internacional que ajudaram a levar o nome de Pombal por todo o 

Brasil. 

1.3 Aspectos Economicos: 

Durante muitos anos a economia da cidade de Pombal dependia da 

agricultura, principalmente do algodao e da oiticica, onde se instalou na cidade 

uma fabrica (Brasil oiticica) para beneficiar a "fruta" da oiticica gerando muitos 

empregos na epoca para a cidade de Pombal. Ja o algodao que era produzido 
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pelo municfpio era comprado pela cooperativa da cidade e vendia para outras 

localidades principalmente a cidade de Campina Grande. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 0 1 : V ista da cida de de P omba l. 

F onte : S a ndra R ibe iro (M erit_ne it) 2 0 1 0 . 

E notoria a expansao urbana de Pombal com a chegada da faculdade 

varios estudantes e professores vindos de outras cidades passaram a morar na 

cidade e por causa disso a cidade passa por um crescimento tanto vertical 

como horizontal de suas edificacoes para dar conta do crescimento 

populacional que a cidade esta vivenciando nos ultimos anos depois da 

instalacao do campus da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande). 

Como tambem esta aumentando o numero de estabelecimentos comerciais 

dos mais variados servigos para de atender toda essa nova populacao que esta 

migrando para a cidade de Pombal. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 Aspectos Geoambientais: 

1.4.1 OCIima: 

O clima e do tipo Tropical Semiarido, com chuvas de verao. O periodo 

chuvoso se inicia em novembro com termino em abril. A precipitagao media 

anual e de 431,8mm. As chuvas de maior intensidade se concentram em um 

curto periodo do ano. 

1.4.2 Aspectos Geologicos Geomorfologicos: 

O municipio de Pombal esta inserido na unidade geoambiental da 

Depressao Sertaneja, que representa a paisagem tipica do semiarido 

nordestino, caracterizada por uma superficie de pediplanagao bastante 

monotona, relevo predominantemente suave-ondulado, cortada por vales 

estreitos, com vertentes dissecadas. Elevagoes residuais, cristas e/ou outeiros 

pontuam a linha do horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos 

intensos de erosao que atingiram grande parte do sertao nordestino. A altitude 

em relagao ao nivel do mar e de 175 m. 

1.4.3 Aspectos Pedologicos: 

Segundo a classificagao da Embrapa o municipio de Pombal predomina 

o solo do tipo Luvissol cromico ortico tipico, apresentando-se como um solo 

raso e muito pedregoso. Tendo em vista as condigoes do solo e o clima 

regional, verifica-se que o aproveitamento com pecuaria e indicado, desde que 

sejam feitas reservas de forragens para o periodo seco, bem como seja 

intensificado o cultivo de palma forrageira, alem do aproveitamento intensivo 

das vazantes. Ja a agricultura so e recomendada nas areas de baixios 

proximos aos rios. 
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1.4.4 A Hidrografia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O municipio e banhado pelo Rio Pianco/Piranhas, que possui a 

extensao de 175 km, dos quais 48 km estao no territorio deste municipio. O Rio 

nasce na Serra Pintada, no municipio de Conceigao, e perenizado pelo acude 

Estevao Marinho (Coremas-PB) a 6 km da sede municipal, sofre confluencia 

com o Rio do Peixe formando a bacia do Rio Piranhas. Sua largura maxima e 

de 150 metros e a maior profundidade e de 4 metros. 
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Cap. 2 O A B A S T E C I M E N T O U R B A N O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os sistemas de abastecimento de agua tern como finalidade melhorar a 

qualidade de vida dos moradores de uma cidade, pois contribui para a 

preservacao da saude e o melhoramento das condicoes de vida dessas 

pessoas, pois essa agua passa por um sistema de tratamento de suas 

impurezas para que possa ser usada pela populacao nas mais diversas 

atividades. Conforme a figura 02 observa-se a ilustracao de todo o processo do 

sistema de abastecimento de agua desde a captagao, tratamento ate a 

distribuigao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RfMrvalorto fltovado 

F igura 0 2 : llustragao- E sque ma da cole ta , tra ta me nto e distribuigao de a gua . 

F onte : S a nta na e Batista . 
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Segundo Dias e Pereira (1999, p.215) 

O abastec imento de agua pode ser de carater individual ou colet ivo, 

este ul t imo, na fo rma de s is tema de abas tec imento publ ico, des t inado 

a atender as demandas de areas urbanas. Nesta segao sao 

pr ior izados os s is temas colet ivos, ressal tando que as solugoes 

individuals se apl icam as zonas rurais, mas ainda sao mui to ut i l izadas 

e m c idades, dev ido a inexistencia de s is temas colet ivos, o que tern 

resul tado, mui tas vezes , e m prob lemas sanitar ios, pois nem sempre e 

garant ida a qua l idade ind ispensavel ao consumo humano. 

Na antiguidade as aguas potaveis para o consumo da humanidade era 

basicamente as que estavam livres de microrganismos patogenicos, por sua 

limpidez e principalmente por sua aparencia, mas nos dias atuais com o grande 

aumento da poluigao com diversas formas de poluentes dificeis de detectar os 

sistemas de abastecimento de agua nao estao dando conta de eliminar todas 

as impurezas encontradas na agua. 

Conforme Dias e Pereira (1999, p. 221), "A classificagao das aguas 

superficiais adequadas ao abastecimento publico e reguiamentada pela 

Resolugao n.° 20 de 1986 do Conselho Nacional de Meio Ambiente-CONAMA". 

A crise atual da agua tern muitos componentes de origem social, economica e 

ambiental. 

Os sistemas de abastecimento de agua e saneamento basico sao muito 

desiguais no Brasil, porque a populagao mais pobre tern menor acesso a este 

servigo do que pessoas da classe media e da classe alta, isso se deve ao 

poder aquisitivo, pois as pessoas das classes favorecidas tern condigoes de 

pagar pelo servigo prestado pelas empresas de abastecimento de agua, mas 

esta e uma maneira errada do governo agir, pois eles vao gastar muito mais 

com saude para tratar as doengas dessas mesmas pessoas que nao tern 

acesso a esses servigos. Na Tabela 1 mostra esta desigualdade levando-se em 

conta a renda mensal. 
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Segundo Tundisi (2009, p. 99). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Classe de renda em Domicilios sem agua Domicilios sem ligacao a 

salario minimos canalizada (%) rede de esgoto ou fossa 

septica (%) 

0a1 33 59 

1 a2 38 56 

2 a 3 12 40 

3 a 5 5 28 

5a 10 3 20 

10 a 20 1 12 

Mais de 20 1 9 

Tabe la 0 1 : Acesso aos serv icos de Abas tec imento e Saneamen to por renda. 

Fonte: Tundis i apud IBGE 2000. 

De acordo com Miranda (2004, p. 53), 

Cada ser humano tern direito a consumi r ou usar a agua para as suas 

necess idades indiv iduals fundamenta is . Esse c o n s u m o de agua 

real iza-se d i re tamente por sua captagao dos cursos de agua e lagos 

ou pelo receb imento da agua a t raves dos serv icos publ icos ou 

pr ivados de abas tec imento . A ex is tencia do ser humano , por si so, 

garante- lhe o direito a consumi r agua ou ar. Negar agua ao ser 

humano e negar- lhe o direito a v ida ou , em outras palavras, e 

condena- lo a morte. O direito a vida an tecede os outros direi tos. As 

expressoes "necessar ia d isponib i l idade de agua" e "efet ivo exerc ic io 

do direito de acesso a agua" estao presentes na Lei 9 .433/1997. 

O sistema de abastecimento de agua traz grandes beneficios para a 

populagao de uma cidade, mas e necessario adotar algumas medidas de 

prevengao durante este processo para nao prejudicar o meio ambiente 

causando impactos ambientais negativos no proprio local de coleta da agua 

como tambem durante o percurso ate a estagao de tratamento e na distribuigao 

para a populagao da cidade. 
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As varias atividades que o homem reaiiza com a agua para aumentar o 

desenvolvimento economico ao longo dos tempos vem causando diversos 

impactos nos recursos hidricos do planeta como, por exemplo, a contaminagao 

das aguas da maioria dos rios que sao tratados como esgotos a ceu aberto. 

No Brasil, observa-se um maior interesse ao abastecimento de agua do 

que o descarte, depois de usada pela populagao, isto se deve ao custo para 

recuperar esta agua e tambem ao interesse do governo, pois e mais 

interessante colocar agua em uma determinada cidade do que tratar o esgoto 

produzido por ela. Porem e necessario o equilibrio entre a necessidade do 

abastecimento e o complementar investimento no saneamento basico, para a 

melhoria da qualidade de vida da populagao. 

Segundo Dowbor e Tagnin (2005, p. 42), 

De fato, con fo rme o relatorio de 2003 da Organ izagao das Nacoes 

Unidas (ONU) sobre recursos hidr icos 1,1 bi lhao de pessoas no 

mundo nao tern acesso a agua potavel e 2,4 bi lhoes nao d ispoe de 

instalagoes sanitar ias e lementares . 

No nosso pais a distribuigao de agua e muito irregular, pois em 

determinadas regioes tem-se uma grande quantidade de agua disponivel ja em 

outras e muito dificil para a populagao ter acesso agua para as mais diversas 

atividades do dia-a-dia, e a que encontra e de pessima qualidade 

principalmente para o consumo essencial como beber, cozinhar e tomar banho. 

De acordo com Tundisi (2008, p. 13), 

O Brasi l , c o m 1 4 % da agua do p laneta, possu i , entretanto, uma 

distr ibuigao des igual do vo lume e d isponib i l idade de recursos 

h idr icos: enquanto u m habitante do A m a z o n a s tern 700.000 m 3 de 

agua por ano d ispon ive is , um habi tante da Reg iao Metropol i tana de 

Sao Paulo tern 280 m 3 d isponive is . Essa d ispar idade traz inumeros 

prob lemas economicos e sociais, espec ia lmente levando-se em conta 

a d isponib i l idade/ d e m a n d a e saude h u m a n a na periferia das grandes 

regioes metropol i tanas do Brasi l : esse e um dos g randes prob lemas 

ambienta is deste inicio do seculo XXI no Brasi l . 
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2 . 1 . O Sistema de Abastecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sistema de abastecimento da cidade de Pombal passa por varias 

etapas como: Captagao que consiste no processo realizado adequadamente da 

coleta da agua do rio atraves de uma bomba, a Adugao que e uma tubulagao 

do ponto de captagao, conforme a foto 02 ate a ETA (Estagao de Tratamento 

de Agua) e da ETA ate os reservatorios de distribuigao e o Tratamento o 

processo que consiste em melhorar suas caracterfsticas organolepticas, fisicas, 

quimicas e bacteriologicas, a fim de que se torne adequada ao consumo 

humano. 

Todo o processo de melhorias na qualidade da agua e realizado pela 

CAGEPA na ETA, que consiste em varias etapas como: 

• Coagulagao tern por objetivo transformar as impurezas que se 

encontram em suspensao fina, em estado coloidal, e algumas que se 

encontram dissolvida em particulas que possam ser removidas pela 

decantagao (sedimentagao) e filtragao. 

• Floculagao e quando em outros tanques de concreto com a agua em 

movimento, as particulas solidas sao colocadas em contato uma com as 

outras, fazendo com que elas aumentem seu tamanho fisico, e produza 

os flocos (floculagao) maiores. 

• Decantagao que e um processo pela agao da gravidade os materials em 

suspensao como os flocos junto com as impurezas e particulas ficam 

depositados no fundo dos tanques, separando-se da agua. 

• Filtragao e quando a agua passa por filtros formados por carvao, areia e 

pedra de diversos tamanhos. Esta etapa consiste na remogao de 

materiais em suspensao e substantias coloidais assim como tambem na 

redugao de bacterias presentes. 

• Desinfecgao e a aplicagao do cloro na agua cuja fungao precipua 

consiste na inativagao dos microrganismos patogenicos, com a 

utilizagao do mesmo sao eliminadas todas as formas de vida 

microscopica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Foto 0 2 : P onto de ca pta ca o de a gua da cida de de P omba l. 

F onte : G oogle ma ps. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para que a agua seja utilizada em diversos usos ela e captada do rio e 

depois passa por um sistema de tratamento que consiste em varias etapas 

citadas anteriormente, para tentar melhorar sua qualidade e ficar adequada 

para a populacao da cidade consumi-la. Durante estes processos existe muita 

perda de agua no sistema seja em um cano estourado ou vazamentos no 

proprio sistema de abastecimento. Segundo Dias e Pereira (1999, p. 216), "A 

agua para ser utilizada para consumo humano deve ter qualidade, ou seja, nao 

conter impurezas em nfveis superiores aos padroes de potabilidade, os quais 

foram fixados, no Brasil, pela Portaria n° 036/90, do Ministerio da Saude". 

A agua, um dos recursos naturais necessarios a vida, mas encontra-se 

em processo de escassez pelo seu uso irracional, decorrente da ausencia de 

politicas ambientais eficazes. 0 grande desafio para a humanidade e a 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE F0RMAQA0 DE PROFESSORS 

BIBLIOTECASETORIAL 

CAJAZEIRAS - PARAIBA 



concretizagao de uma politica ambiental e a tomada de consciencia de que nao 

existe um suprimento inesgotavel de agua potavel no Planeta. 

E por causa da contaminagao das aguas com diversas formas de 

poluentes a humanidade esta consumindo uma agua mais cara, pois a cada dia 

as empresas de abastecimento de agua tern que busca esta agua em 

distancias enormes o que faz encarecer o prego da agua, visto que precisa de 

mais canos, mais mao de obra sem falar nos produtos quimicos necessarios 

durante o tratamento para livrar esta agua de suas impurezas para torna-la 

potavel. Tudo isto encarece o prego da agua e quern paga e a populagao. 

Conforme Dowbor e Tagnin (2005, p. 27), 

A agua e vital e esta se to rnando um e lemento -chave da ques tao 

ambienta l : a sua ausenc ia , ou con taminagao, leva a redugao dos 

espagos de v ida e ocas iona, a lem de imensos custos humanos , u m a 

perda global de produt iv idade socia l . 

Com o crescimento urbano da cidade de Pombal tambem aumentou o 

consumo de agua, e o sistema de abastecimento de agua para estas novas 

areas nao esta adequada a esta nova demanda por agua, prejudicando alguns 

moradores destas localidades com um abastecimento ineficiente. 

Em determinados bairros como Francisco Paulino, Carvalhada, Santo 

Amaro, Pereiros e Vida Nova e Nona Vida, todos estes bairros perifericos da 

cidade de Pombal existem moradias que nao foram planejadas (moradias 

clandestinas) e a CAGEPA demora ou nao faz as ligagoes no sistema de 

abastecimento. Nestas localidades as pessoas realizam tambem muitas 

ligagoes clandestinas ("gatos de agua"), as vezes para nao pagar a conta ou 

por nao disponibilizar do servigo de abastecimento em suas residencias. 
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2.2. Problemas Identificados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O abastecimento de agua no Municipio de Pombal e feito atraves do ho 

Pianco, onde o mesmo e perenizado pelo acude Estevao Marinho (Coremas -

Mae D'agua), cuja sub-bacia apresenta a maior concentragao de mananciais 

monitorados do Estado (26), e correspondente a um potencial de 

armazenamento de 1.846577.646 m3. 

O sistema de abastecimento de agua da cidade de Pombal e realizado 

pela CAGEPA (Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba), mas apresenta 

algumas falhas na distribuigao da agua na cidade em alguns bairros mais 

afastados a agua so chega a partir das 18:00 horas e em dias alternados 

quando o sistema esta funcionando de maneira normal, pois nestes locais a 

falta d'agua e frequente. Isso e um transtorno para os moradores destas 

localidades, pois eles tern que armazenar agua em caixas d'agua, cisternas 

etc. Para que nos dias de falta de agua eles tenham um estoque em suas 

residencias para suprir suas necessidades basicas, alem disso, a cidade tern 

muita falta d'agua por problemas de tubulagoes estouradas atingindo toda a 

cidade. Na foto 03 mostra uma imagem aerea da estagao de tratamento da 

cidade de Pombal. 

Segundo informagoes de um representante da CAGEPA, a justificativa para a 

falta de agua cronica na cidade de Pombal e: 

" Isso se deve pelo seguinte mot ivo: o reservator io e levado esta 

local izado num dos setores mais alto da c idade, onde o 

abastec imento e feito por g rav idade, nos dois setores que a agua tern 

d i f iculdades de chega nas res idencias e devido es tarem local izados 

e m terrenos com alt i tude maior a area que esta local izada o 

reservator io e levado. Para que essa agua chegue nesses setores e 

necessar io diminuir a vazao de a lgumas local idades onde ela possa 

chega as residencias". 
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Foto 03 : E sta ca o de T ra ta me nto de agua da cida de de P omba l (E TA) . 

F onte : G oogle ma ps. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sistema de abastecimento de agua da cidade de Pombal foi projetado 

no ano de 1966, sua construgao foi iniciada no mesmo ano, porem esse 

sistema so comegou a funcionar em 1969. Demostrando que e um sistema de 

abastecimento defasado e que nunca passou por reformas de grande impacto 

para melhoria de suas instalagoes e consequentemente uma melhora no 

processo de distribuigao dessa agua para a populagao da cidade de Pombal. 
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Cap. 3 O SANEAMENTO URBANO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 saneamento basico e um direito essencial para a cidadania, pois sem 

saneamento as pessoas ficam expostas a doengas e o meio ambiente pode ser 

muito danificado. Saneamento basico pode ser definido como o conjunto de 

tres elementos distintos que deveriam estar presentes num mesmo domicilio: 

abastecimento de agua, esgotamento sanitario e servigo de coleta de lixo. 

Alem disso, observa-se que a parcela da populacao sujeita a falta de 

saneamento reside em locais improprios para habitacao, como nas encostas 

dos morros e nas margens dos rios e em areas perifericas, conforme a foto 04 

de uma area periferica do bairro Francisco Paulino nas margens do Rio Pianco 

na cidade de Pombal. 

O saneamento basico e um servigo essencial que deve ser cada vez 

mais presente nas cidades como tambem nas zonas rurais e continuamente 

adequando-se ao meio ambiente, estabelecendo as caracteristicas ambientais 

minimas para que aja um equilibrio entre o homem e a natureza, possibilitando 

o desenvolvimento sustentavel. 

Foto 04 : D escarte de e sgotos do bairro F ra ncisco Paulino para de ntro do R io P ia nco. 

F onte : Alme ida 2 0 1 2 . 
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Segundo Dias e Pereira (1999, p. 223), 

Da agua d is t r ibu ida pelo s is tema de abas tec imento publ ico e 

e fe t ivamente ut i l izada nas at iv idades humanas , 8 0 % , em media , e 

t ransformada e m esgoto , o qual deve ser co le tado e i ra tado antes de 

ser lancado no solo ou em corpos d ' agua . 

A agua e um dos recursos naturais necessarios a vida e encontra-se em 

processo de escassez pelo seu uso irracional, decorrente da ausencia de 

polfticas ambientais. O grande desafio para a humanidade e a concretizagao de 

uma politica ambiental e a tomada de consciencia de que nao existe um 

suprimento inesgotavel de agua potavel no Planeta. 

A poluigao e a contaminagao de rios e outras fontes de abastecimento 

humano produzem impactos economicos em razao da perda de atividades 

provenientes dos recursos hidricos como agricola, no lazer etc. Conforme 

Tundisi (2009, p. 175), "Agua abundante, de boa qualidade, amplia as 

perspectivas economicas e as alternativas para o desenvolvimento local e 

regional. Aguas despoluidas revitalizam as economias local, regional e 

internacional". 

Uma cidade que tern um servigo de abastecimento de agua e de 

saneamento de qualidade sua populagao dispoe de uma qualidade de vida 

muito mais satisfatorio, pois os seus moradores vao ter uma melhora na saude 

e os riscos ambientais nesta area vai ser muito menor. 

Os esgotos sanitarios variam na sua composigao tanto quimica quanto 

fisica isso vai depender da utilizagao da agua nas mais diversas atividades 

desenvolvidas pelos habitantes de cada cidade. Mas toda essa agua 

descartada pelo sistema de esgoto precisa ser adequadamente tratada antes 

de ser devolvida a natureza. 

Os servigos de saneamento de qualidade no Brasil estao ligados a 

renda da populagao, pois em bairros de classe media e de classe alta estes 

servigos sao da melhor qualidade, porque essas pessoas tern dinheiro para 

pagar pelo servigo, ja os moradores de areas perifericas sao muito pobres para 

34 



pagar pelo servigo e vao depender da boa vontade do governo de prestar um 

atendimento de qualidade nestas localidades. 

Conforme Dias e Pereira (1999, p. 223), 

O t ra tamento de esgoto adotado pode ser individual ou colet ivo. Nas 

ag lomeragoes urbanas e recomendave l que exista um s is tema 

colet ivo de esgo tamento , compos to de rede de coleta e es tacao de 

t ra tamento para as aguas res iduar ias. As so lucoes indiv iduals sao 

indicadas para o meio rural ou para areas de baixa dens idade 

habi tac ional . Em ambas as s i tuagoes, a adocao do esgo tamen to 

sanitar io podera causar novos danos ao h o m e m e ao meio ambien te , 

caso nao seja p lanejado e implantado de acordo c o m as 

recomendagoes tecnicas pert inentes. 

Ha um grande deficit nos servigos de saneamento na cidade de Pombal, 

porque todo o esgoto produzido e despejado no Rio Pianco que abastece a 

cidade, sendo de fundamental importancia a necessidade da implantagao de 

empreendimentos nesta area. A falta de saneamento esta poluindo o Rio 

Pianco, onde a populagao desta cidade o utiliza nas mais diversas atividades. 

Para comegar seria de fundamental importancia a conscientizagao da 

populagao, pois uma educagao sanitaria da populagao com cuidados desde o 

manancial ate as torneiras pode ser uma solugao barata e que surtiriam efeitos 

na qualidade da agua na cidade de Pombal. 

Segundo Dowbor e Tagnin (2005, p. 27, 28), 

Para se ter uma ideia, o ser humano produz d iar iamente nas c idades 

do mundo mais de 2 mi lhoes de toneladas de exc rementos , dos quais 

9 8 % vao para os rios, sem t ra tamento. Se ac rescen ta rmos o 

g igantesco desperd ic io de agua potavel causando por uso 

i r responsavel ou por insta lagoes def ic ientes, t emos de constatar que 

nesta area, das mais vi tais para o futuro da human idade , nao se 

d ispoe de inst rumentos inst i tucionais m in imamen te compat ive is para 

a sua g e s t a e 
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3.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Problemas Identificados no Saneamento. 

A cidade de Pombal tern varios problemas ambientais tais como esgotos 

com dejetos sao lancados diretamente ao Rio via galerias abertas que 

carregam residuos solidos (lixo), oleos automotivos, aguas servidas e outros 

elementos poluentes que causam grande prejuizo a saude humana e ao 

ecossistema. A insuficiencia dos controles de emissao ou da infraestrutura, 

para tratamento minimamente adequado desses efluentes, tern comprometido 

a qualidade da agua na cidade de Pombal para qualquer finalidade. 

Conforme Tundisi (2009, p. 31, 32), 

O aumento e a d ivers idade dos usos mult ip lo da agua resul taram e m 

u m a mult ip l ic idade de impactos, de d iversas magn i tudes , que ex igem, 

ev identemente , d i ferentes t ipos de aval iacao (sic) qual i e quant i tat iva 

e mon i to ramento adequado e de longo prazo. Um m e s m o rio, lago, ou 

represa pode ser objeto de var iados usos ao longo de seu trajeto ou 

de suas praias e di ferentes regioes. 

Os moradores desta cidade em sua grande maioria ainda nao se 

conscientizaram que, por causa da falta de saneamento basico de qualidade o 

Rio Pianco esta sendo contaminado com diversas fontes de poluentes. Como 

tambem nao refletiram sobre a importancia que esse rio tern para a cidade, 

pois ele e utilizado para o abastecimento da populagao, na irrigagao pelos 

agricultores, criadores de gado como tambem no abastecimento de pequenas 

fabricas encontradas na cidade e tambem para o lazer destas pessoas 

principalmente nos fins de semana. 

A poluigao do Rio Pianco compromete toda atividade de lazer neste rio, 

pois em alguns locais do rio as pessoas nao tomam mais banho ou pratica 

qualquer outra atividade em suas aguas. Preservar os recursos hidricos do 

nosso planeta e garantir tambem o turismo e as pessoas que dependem dele 

para sobreviver. 
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Conforme Tundisi (2009, p. 66), 

A deter ioragao dos mananc ia is e do supr imento de agua e resul tado 

do constante aumen to no vo lume de agua ut i l izada para d iversas 

f inal idades e do aumento da poluigao e da contaminagao hidr ica. 

Esses impactos, do ponto de vista (sic) qual i e quan t i ta t i ve tern 

custos economicos e levados na recuperagao dos mananc ia is e fontes 

de abastec imento , lagos e represas. Esses custos incidem sobre a 

soc iedade nos di ferentes cont inentes e pa ises . Um dos agravantes 

da deter ioragao dos recursos hidr icos e a repercussao na saude 

humana e no aumen to da morta l idade infantil e das internagoes 

hospi ta lares. 

Os recursos hidricos do planeta estao sofrendo cada vez mais ameagas 

por causa do desenvolvimento economico, onde os rios, lagos, aquiferos e os 

oceanos estao ameagados por produtos quimicos cada vez mais fortes. 

Segundo Tundisi (2009, p. 43), "Uma das grandes ameagas a sobrevivencia da 

humanidade nos proximos seculos e a contaminagao quimica das aguas". 

Na cidade de Pombal, como na maioria do Pais, os esgotos sao 

langados no rio sem nenhum tratamento conforme a foto 05 que mostra agua 

de esgoto correndo para dentro do Rio Pianco, contaminando a agua o que e 

tambem muito prejudicial para a saude humana. 

As pessoas que consomem agua contaminada estao sujeitas a uma 

gama de doengas relacionadas a essa agua poluida. Isso traz prejuizos tanto 

para a saude da populagao como tambem para a economia, pois as pessoas, 

ou seja, os trabalhadores que nao tern acesso ao saneamento faltam muito ao 

trabalho por problemas gastrointestinais, os governos nao tratam de maneira 

adequada os esgotos falam que custa caro, mas gastam muito mais em saude 

para tratar as doengas provocadas por essa agua contaminada. Uma das 

grades ameagas a vida dos habitantes do planeta e a contaminagao das aguas 

com diversas formas de poluentes desenvolvidas pelo homem, principalmente 

apos a Revolugao Industrial. 
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F oto 05 : Agua de esgoto de ntro do R io P ia nco. 

F onte : Alme ida 2 0 1 2 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 lancamento de esgotos em galerias abertas e corregos que levam a 

agua contaminada diretamente para o Rio Pianco esta causando uma 

degradagao no meio ambiente urbano da cidade de Pombal e fonte de 

proliferagao de doengas infecciosas e parasitarias. A maioria das doengas 

como colera, disenteria amebiana, disenteria bacilar, febre tifoide, febre 

paratifoide, gastrenterite, giardfase, hepatite infecciosa, diarreia e leptospirose 

sao por causa do contato com agua contaminada seja no manuseio ou na 

ingestao desta agua. Alem dessa gama de doengas causadas pela poluigao 

das aguas isto tern levado a eutrofizagao das aguas, ou seja, a proliferagao 

algas toxicas que tambem causam serios danos a saude humana. 

A poluigao crescente da agua aumenta os custos de seu tratamento, a 

crise de agua atinge muitas regioes do planeta. No Brasil em particular nas 

regioes Norte e Nordeste acontecem muitas internagoes hospitalares pela falta 

de saneamento basico, essas sao as duas regioes brasileiras com o pior indice 
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de saneamento basico. Segundo Miranda (2004, p. 57), "O Brasil trata apenas 

18% do total de esgotos coletados. Esse baixo indice de tratamento reflete-se 

na qualidade da agua e reduz a disponibilidade hidrica". 

Na cidade de Pombal, quase a totalidade dos esgotos sao lancados 

direto ou indiretamente no Rio Pianco, diretamente via galerias e indiretamente 

atraves de fossas septicas que ainda sao utilizadas em algumas residencias, 

mas este tipo de solugao deve ser provisorio devendo ser substituida pela rede 

geral, esse tipo de pratica contamina o solo e o lengol freatico levando a 

poluigao para os rios. 

Segundo Miranda (2004, p. 57), 

Quando as redes de esgoto v e m substi tuir as fossas sept icas, isso 

representa quase sempre u m a pess ima not ic ia para os r ios. A o 

ampl iar a rede de coleta de esgotos , amp l iam-se os niveis de 

poluigao hidr ica. Coleta de esgoto nao e s inon imo de t ra tamento de 

esgoto. 

Uma forma de amenizar os impactos no meio ambiente e o esgotamento 

sanitario, pois as aguas contaminadas passam por um processo de limpeza de 

parte das impurezas antes de ser devolvida a natureza, mas isso nao que dizer 

que estas aguas estao livres de poluentes, mais podem ser utilizadas em 

outras atividades menos nobres como lavagem de carros, calgadas etc. 

Segundo Tundisi (2009, p. 115), 

A reut i l izagao de aguas de esgotos t ra tados para f ins nao potaveis 

pode ser u m importante mecan ismo no aprove i tamento de recursos 

h idr icos. A agua l ivre de o rgan ismos patogenicos e que norma lmen te 

e devolv ida aos rios pode ser ut i l izada para var ias f ina l idades, c o m o : 

l impeza publ ica, irr igagao de jard ins, refr igeragao de equ ipamentos 

industr ials e lavagens de carros e caminhoes . Ha um mercado 

potencial mui to grande para essa agua ser ut i l izada. 
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A poluigao urbana podera levar o Rio Pianco a tornar-se insustentavel 

para fins humanos e agropastoris em um curto periodo, pois com o aumento da 

area urbana da cidade aumenta-se tambem a quantidade de esgoto produzido 

na cidade por seus moradores, pois quanto maior for a cidade mais esgoto ela 

produz e consequentemente a poluigao do rio aumentara cada vez mais. 

A poluigao das aguas e uma das grandes responsaveis pela 

mortalidade infantil, criangas que moram em locais que nao tern acesso a 

saneamento basico, estao expostas a uma variedade de infecgoes causadas 

pela agua contaminada, seja pelo contato direto ou indireto dessa agua. 

Conforme Dowbor e Taginin (2005, p. 28), 

Cerca de 1,2 bi lhoes de pessoas sof rem de doengas causadas pela 

agua polu lda ou t ransmi t idas por saneamen to inadequado. Na 

Amer ica Lat ina, quase 3 0 % da populagao v ive sem acesso a fontes 

de agua, p rob lemas agravado pela urbanizagao re la t ivamente mais 

avangada. 

Nos bairros perifericos de Pombal, onde nao dispoe de saneamento 

basico o fndice de mortalidade infantil e internagoes hospitalares por causa de 

doengas relacionadas a agua como diarreia sao mais elevadas, pois na maioria 

das vezes esses locais nao contam com esse tipo de servigo, os mais pobres 

tern menos acesso a servigos como abastecimento de agua e saneamento 

basico de qualidade, do que os moradores dos bairros de classe media e de 

classe alta. 

Na cidade de Pombal os bairros que apresentam visivelmente esse 

problema sao os bairros perifericos como o dos Pereiros, Deputado Jandhy 

Carneiro, Nova Vida I e II, Carvalhada, Francisco Paulino e Santo Amaro. 

Como tambem os novos conjuntos habitacionais, conhecidos popularmente na 

cidade de Pombal como ("As casinhas") que a prefeitura construiu e esta 

construindo, mas sem nenhum planejamento com relagao ao servigo de 

saneamento basico nestas novas moradias. 
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Nestas localidades os esgotos correm a ceu aberto ou em galenas que 

passam muito proximo as casas levando uma quantidade de transtornos para 

esses moradores como animais dos mais variados, por exemplo, ratos, 

mosquitos e baratas sem falar no mau cheiro provocado pelos esgotos que 

correm a ceu aberto. 

Na foto 06 do bairro Francisco Paulino, vemos galerias com esgotos 

passando muito proximos as casas, nesta fotografia encontramos um exemplo 

do mau uso do dinheiro publico como tambem de um pessimo planejamento e 

descaso por parte das entidades responsaveis pelo planejamento urbano com 

moradores de areas pobres ou perifericas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 0 6 : Ba irro F ra ncisco P a ulino. 

F onte : Alme ida 2 0 1 3 . 

A imagem e um exemplo classico de pafses subdesenvolvidos, onde o 

governo nao investe em saneamento basico principalmente em bairros 

perifericos como o visto na foto acima. As pessoas que residem nestas 
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localidades estao sujeitas a uma gama de enfermidades provocadas por este 

esgoto que corre a ceu aberto. No periodo chuvoso essas pessoas enfrentam 

ainda mais problemas como as enchentes que invadem suas casas levando 

lixo e varias outras fontes de sujeira para dentro de suas residencias. 

UNIVERSlDAUt hEDERAt 4 2 

DE CAMPINA GRANDE 
CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMACAO DE PROFtoSORES 

BIBL10TECASET0RIAL 

CAJAZEIRAS - PARAiBA 



CONSIDERAQOES FINAIS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A diversidade dos usos multiplos da agua e o desenvolvimento 

economico produziram inumeras pressoes sobre os recursos hidricos do 

planeta. Na cidade de Pombal esse bem fundamental para a vida nao e tratado 

de maneira responsavel pela sua populagao, pois desde a captagao ate a sua 

distribuigao existe muito descaso com a agua como desperdicio no sistema e 

tambem contaminagao da fonte de agua por sua populagao. 

A cidade de Pombal conta com um sistema de abastecimento de agua 

que deixa a desejar em muitos pontos como em varios bairros a agua so chega 

no comego da noite deixando muitas residencias prejudicadas, sem falar na 

falta de agua na cidade periodicamente principalmente por tubulagoes 

estouradas. Como o sistema e muito antigo e nunca passou por reparos esses 

problemas sao frequentes na cidade. 

Outro ponto negativo com relagao a agua na cidade de Pombal e a falta 

de conscientizagao por parte da populagao, pois muitas das vezes observa-se 

moradores locais lavando calgadas, carros com mangueiras e enquanto estao 

lavando deixam o registro aberto desperdigado varios e varios litros de agua. 

Ja com relagao ao sistema de saneamento basico praticamente nao 

existe na cidade de Pombal, pois toda agua utilizada nas mais variadas formas 

e descartada em forma de esgoto para dentro do Rio Pianco que corta a cidade 

e e a fonte de abastecimento da cidade como tambem muitas pessoas 

dependem do rio para sobreviver. A cidade de Pombal, situada no alto sertao 

paraibano, banhada pelo Rio Pianco/Piranhas (perene) apresenta varios 

problemas com a poluigao. Esgotos com dejetos sao langados diretamente ao 

Rio via galerias abertas. 

Algumas alternativas para amenizar parte desses problemas seria de 

fundamental importancia como o desenvolvimento de uma consciencia 

ambiental atraves de uma educagao ambiental como, por exemplo, nao jogar 

lixo nas ruas, nao derramar produtos quimicos nos ralos, pois este vai 

diretamente para o rio contaminando suas aguas e tambem de uma 

sensibilidade ambiental por parte de seus moradores e as autoridades da 
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cidade a respeito desse bem fundamental para a sobrevivencia que e a agua. 

Como nao desperdigar agua quando estiver lavando o carro, desligando a 

torneira durante o processo de passar o sabao, lavar a calgada com vassoura 

em vez de utilizar a mangueira. 

Uma boa alternativa para amenizar o problema da poluigao do Rio 

Pianco pela falta de saneamento seria a construgao de uma Lagoa de 

estabilizagao, pois ela receberia os esgotos produzidos pela populagao -da 

cidade de Pombal e trataria esse esgoto retirando parte da materia organica, 

devolvendo uma agua menos contaminada para o Rio Pianco. 

As melhorias no abastecimento e saneamento urbano e a consequente 

melhora na qualidade de vida da populagao sao servigos essenciais e de 

primeira necessidade para os seres humanos, principalmente os que vivem em 

cidades. 
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