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entrevistados. Dentre os outros tipos de sistema, os mais citados foram o abastecimento com 

carro pipa e cisternas. 

 

4,21%

36,39%

41,34%

33,17%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Não respondeu chafariz Distribuição
domiciliar

Outro

 
Figura 7.2 – Tipos de sistemas de abastecimento das comunidades. 

 

Para mais de 68% das comunidades pesquisadas, os mananciais que as abastecem 

possuem água suficiente, sendo o poço o manancial mais utilizado (Figura 7.3). No entanto, a 

maioria dos sistemas opera intermitentemente, uma vez que apenas pouco mais de 20% 

trabalham mais de 20 horas por dia. Supõe-se que há três possibilidades para os sistemas não 

operarem continuamente: a primeira, a fragilidade das fontes de captação; a segunda, a 

dificuldade de mão-de-obra e a terceira, que em alguns casos, o tempo de operação é 

suficiente para atender a população. 
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Figura 7.3 – Tipos de mananciais que abastecem as comunidades. 

 

Em termos qualitativos dos serviços oferecidos, observou-se a predominância de 

distribuição de água bruta (50,74% do total), ou seja, sem tratamento, demonstrando a 

precariedade do setor (Tabela 7.2). Entre os aglomerados cuja água recebe algum tipo de 

tratamento, o mais citado foi a cloração (Figura 7.4), seguido de filtração, para esta questão o 

grau de abstenção foi de 42%. Uma outra forma de tratamento bastante difundida é praticada 

pela própria população através da cloração simples, tendo em vista a distribuição de 

hipoclorito de sódio feita por agentes de saúde do município.  

 

Tabela 7.2 – Existência de tratamento da água distribuída 

A água é tratada? Número de respostas Freqüência (%) 

Não respondeu 18 4,46 

Sim 181 44,80 

Não 205 50,74 

TOTAL OBSERVADO 404 100 
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Figura 7.4 – Tipos de tratamentos de água realizados pelos sistemas. 

 

Os sistemas implantados nas comunidades foram disponibilizados 

preponderantemente pelas prefeituras das sedes municipais, conforme a Figura 7.5. Os 

demais, em menor percentual, foram construídos pelo governo federal e estadual, pelas 

próprias comunidades, por particulares e pela Fundação Nacional da Saúde, entre outros.  

Em termos administrativos dos sistemas, observa-se uma predominância das 

prefeituras locais (50%), seguida pelas comunidades (43,81%), no que se refere aos encargos 

de operação e manutenção. Vale ressaltar que a administração em muitos aglomerados é 

conjunta, ou seja, realizada por mais de uma instituição.  

 

 

 

Figura 7.5 – Responsáveis pela implantação dos sistemas de abastecimento nas comunidades. 
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Em se tratando de esgotamento sanitário não existe em nenhum dos municípios sistema 

de completo de coleta, tratamento e disposição. Pouco mais de 69% utilizam a fossa negra 

como destino para os resíduos domésticos (Tabela 7.3). Para as comunidades que possuem 

coleta domiciliar, o principal destino final do esgoto é o lançamento a céu aberto (82,5%). 

 

Tabela 7.3 – Destino final dos esgotos doméstico 

Destino dos esgotos Número de respostas Freqüência (%) 
Não respondeu 84 20,79 

fossa 281 69,55 

coleta domiciliar 65 16,09 

coleta e tratamento 0 0,00 

TOTAL OBSERVADO 404 100 
 

  

7.1 Área de Abrangência do projeto piloto 

 

 

Foram escolhidas localidades pertencentes aos municípios que fazem parte da regional 

Litoral, correspondente a uma das unidades de negócio da CAGEPA, pela proximidade, o que 

contribuirá nos deslocamentos para o desenvolvimento do projeto piloto, assim como pela 

precariedade do serviço de abastecimento oferecido à população. 

Estas comunidades estão inseridas em municípios da mesorregião da Zona da Mata do 

Estado da Paraíba (Figura 7.6), composta por quatro microrregiões e trinta municípios com 

uma área de 5.327,0 km² que corresponde a 9,87% da área total do Estado da Paraíba. A Zona 

da Mata foi também, no final dos anos 50 e início dos anos 60, palco das Ligas Camponesas 

tendo, portanto, relevância  histórica, política, econômica e cultural, além de ser a primeira 

porção do Estado a ser ocupada e explorada economicamente (RODRIGUES & MOUREIRA, 

2003) tendo como principal atividade a agricultura canavieira. 

Entre os 30 municípios, foram escolhidas 10 comunidades de cinco diferentes 

municípios desta região (Conde, João Pessoa, Lucena, Santa Rita e Mamanguape). A 

população rural e urbana dos citados municípios, bem como seus IDH-M (índice de 

desenvolvimento humano municipal) estão dispostos no Quadro 7.1, observa-se conforme a 



 

 

63 
 

mesma que os municípios apresentam médio desenvolvimento humano (IDH variando entre 

0,5 e 0,8). 

 

Quadro 7.1 – Indicadores sociais dos municípios selecionados 

Municípios População rural População urbana IDH-M 

Conde 6.147 10.266 0,613 

João Pessoa — 597.934 0,783 

Lucena 1.728 8.027 0,604 

Santa Rita 15.369 100.475 0,659 

Mamanguape 8.018 30.754 0,581 

Fonte: RODRIGUES & MOUREIRA, 2003  



 
Figura 7.6 – Localização da mesorregião da Zona da Mata e dos municípios selecionados. 

Fonte: adaptado de Melo (2003)
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As localidades que serão beneficiadas com o projeto piloto em desenvolvimento estão 

dispostas na Quadro 7.2. Algumas características gerais sobre a situação atual e necessidades 

de melhoramento são apresentadas a seguir e no Anexo A.2 encontra-se o segundo formulário 

aplicado em cada localidade, já que muitos dos municípios selecionados não haviam 

respondido ao questionário da primeira etapa. 

 

Quadro 7.2 – Localidades beneficiadas e seus atuais índices de domicílios abastecidos 

Município Localidades População 
(hab.)(*) Nº de domicílios Nº de domicílios 

abastecidos 
Mamanguape Sítio da Pedra 203 45 31 

Mamanguape João Pereira 248 55 0 

Mamanguape Imbiribeira 518 115 NI** 

Conde Ipiranga 680 151 NI** 

Conde Gurugi I 1.197 266 NI** 

Conde Mituaçu 1.013 225 225 

Lucena Estiva de 
Geraldo 585 130 0 

João Pessoa Engenho Velho 1.035 230 50 

Santa Rita Ribeira 585 130 Aprox. 100 

Santa Rita Forte Velho 1.125 250 Aprox. 250 

TOTAL 7.189 1597 Aprox. 650 

(*) Considerando-se uma taxa de ocupação de 4,5hab/domicílio 
(**) NI – Não informado 
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7.2 Sítio da Pedra 

 

 

A comunidade de Sítio da Pedra encontra-se a poucos quilômetros de Mamanguape e 

na Figura 7.7 é apresentado um croquis com a disposição esquemática de suas residências, 

assim como nas Figuras 7.8 têm-se fotografias da comunidade. Seu sistema de abastecimento 

está em ótimo estado de conservação, visto que foi construído recentemente e é composto por 

poço com reservatório elevado, e rede de distribuição como pode ser observado na Figura 7.9. 

No entanto, são necessárias expansões na rede para atender parte da população que ainda não 

foi beneficiada, assim como acrescentar um tratamento na água distribuída. 

 

 
Figura 7.7 – Croquis da comunidade Sítio da Pedra (2005). 

  




