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RESUMO 

 

Este trabalho versa sobre o abastecimento de água no município de São José dos Campos 

(SP) e, ao mesmo tempo, relaciona alguns impactos ambientais antrópicos causados aos recursos 

hídricos utilizados no abastecimento. Foram realizadas pesquisas em acervos de órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais, em bibliotecas diversas e ONGs (Organizações Não-Governamentais) 

sobre os recursos hídricos, abastecimento público de água e seus aspectos geoambientais. O 

município está situado a leste do Estado de São Paulo, na Bacia Sedimentar de Taubaté e na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, onde também se encontra o Aqüífero Taubaté.  

A gestão dos serviços de água e esgoto no município é de responsabilidade de SABESP 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) que faz uso de água superficial e 

subterrânea para o abastecimento.A população atualmente abastecida é de 554.894 habitantes, 

através de 153.090 ligações de água. O manancial superficial é o rio Paraíba do Sul que contribui com 

64% do total de água para tratamento e distribuição, os 36% restantes são extraídos através de poços 

tubulares profundos. O consumo de água subterrânea situa-se em torno de 6.000.000 m3/mês, 

retirados do aqüífero sedimentar.  

A CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), identificou áreas 

potencialmente contaminadas e mencionou as empresas responsáveis, onde se  destacam os postos 

de combustíveis como os grandes vilões. Espera-se que este trabalho, contribua para o melhor 

conhecimento do potencial hídrico do município e para o adequado aproveitamento e preservação das 

áreas de mananciais. 

 

 

Palavras-chave:  

Abastecimento de água, Aqüífero Taubaté, São José dos Campos, Rio Paraíba do Sul. 
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ABSTRACT 

 

This work deals with the water supply in the São José dos Campos  city (São Paulo State) and,  

at the same time, some anthropic environmental impacts caused to the water resource used in the 

water supply system are mentioned. Researches were made in Federal, state and city public heritage 

as well as  in several libraries and NGOs (Non-Governmental Organizations) about the water resources, 

public water supply and their geoenviromental aspects. The city is on the east of São Paulo State in the 

Taubaté Sedimentary Basin and the Paraiba do Sul Hydrographic Basin, where is foud the Taubaté 

Aquifer. 

The sewage management in the city is responsibility of  SABESP(Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo), that uses the superficial water and the groundwater to the water 

supply. The current supplied population is 554.894 inhabitants, through 153.090 water connections.The 

superficial  reservoir of water is Paraiba do Sul river that contributes with 64% of the total water 

treatment and distribution, and the resting 36% are taken through deep tubular wells.The consumption 

of groundwater is about 6.000.000 m3/month, taken from the sedimentary aquifer. 

 CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), identified potentially 

contaminated areas and  mentioned the responsible companies, where are emphasized the gas stations 

as the major villains. It is expected that this work contributes to the best knowledge of the water 

potentiality in the city and to the adequate use and preservation of the areas of natural reservoirs of 

water. 

 

 

KEY WORDS: 

Water supply, Taubaté Aquifer, São José dos Campos, Paraíba do Sul river. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Apresentação  

 

Sabe-se que a água é uma substância essencial para a vida no planeta. Atualmente as 

questões relacionadas à água estão em evidência sob diversos aspectos e pela sua importância, é 

denominada, por muitos, como “ouro azul” ou “ouro líquido”. Pelo atual padrão de consumo o estoque é 

insuficiente e compromete o abastecimento. Muitos estudos estão sendo desenvolvidos no sentido de 

contornar a crise, na busca de novas tecnologias de manejo da água. 

Koichiro Matsuura, diretor geral da Unesco, declarou durante o lançamento do Relatório 

Mundial de Recursos Hídricos da ONU (Organização das Nações Unidas), em março de 2003 que, “De 

todas as crises sociais e naturais que enfrentamos, a da água é a que mais afeta a nossa 

sobrevivência, e nenhuma região será poupada. Nos próximos 20 anos, a previsão é de queda de um 

terço na média mundial de abastecimento por habitante.” 

Abordar questões do abastecimento público de água é uma forma de colaborar com esses 

estudos, uma vez que a demanda por água tem aumentado muito, principalmente nos centros urbanos. 

O mau uso, a falta de gerenciamento e a destruição dos ambientes naturais, agravam o quadro. 

A cidade de São José dos Campos está localizada no Vale do Paraíba e  apresentou grande 

crescimento populacional em função do acelerado desenvolvimento industrial nos últimos 50 anos. Este 

fato desencadeou uma série de procedimentos administrativos que resultaram em impactos positivos 

(melhoria na qualidade de vida) e negativos (danos ao ambiente natural).  

Este trabalho aborda a questão do abastecimento de água no Município de São José dos 

Campos (SP), bem como relaciona os principais impactos antrópicos causados ao sistema de 

abastecimento. Para contextualizar o tema tornou-se necessário recorrer ao levantamento bibliográfico 

e à pesquisa documentária nos principais órgãos públicos e entidades do município, sobre os aspectos 

geoambientais, os recursos hídricos e o abastecimento público de água.  

O trabalho inicia com a definição dos objetivos, das justificativas  do estudo e os materiais e 

técnicas utilizados no desenvolvimento da pesquisa. A seguir são apresentadas algumas 

considerações sobre a origem e distribuição da água no planeta, o ciclo hidrológico, a classificação das 

águas, os recursos hídricos no Brasil, os usos da água e as principais fontes de suprimento: superficial 

e subterrânea, bem como a influência das atividades antrópicas nos recursos hídricos.  

Em continuidade é apresentado o funcionamento de um sistema de abastecimento público de 

água e suas principais etapas: captação, adução, tratamento e distribuição. Para isso, foi necessário 

caracterizar e definir os principais elementos utilizados nas captações em mananciais superficiais e 
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subterrâneos,  uma vez que ambos são utilizados no abastecimento público no Município de São José 

dos Campos. A qualidade da água para o consumo humano é apresentada conforme padrões de 

potabilidade segundo parâmetros físicos, químicos e biológicos. Ainda neste contexto, são abordadas  

as doenças relacionadas com a água e a legislação nacional referente ao saneamento.  

A área de estudo é apresentada em seus aspectos históricos, geográficos e econômicos, bem 

como é feita a caracterização geoambiental do espaço em que está inserida a área de estudo, isto é, o 

RCSB (Rifte Continental do Sudeste do Brasil), a Bacia Tafrogênica de Taubaté, a potencialidade 

aqüífera, o Compartimento São José dos Campos, os aspectos geomorfológicos, climáticos e 

paleoclimáticos,  as coberturas vegetais atual e pretérita e a rede hidrográfica.  

A seguir,  é abordada a gestão dos serviços de água no município, com identificação dos 

principais pontos de captação de água (superficial e subterrânea) e as áreas abastecidas. São 

relacionados os locais contaminados por atividades antrópicas com as especificações das atividades, 

das fontes contaminantes e dos meios impactados e, por fim, são apresentadas as diretrizes de 

saneamento ambiental referentes aos sistemas de abastecimento de água e do tratamento de esgoto 

que constam do Plano Diretor, e as considerações finais. 

Espera-se que este trabalho, contribua para o melhor conhecimento do potencial hídrico do 

município e para adequado aproveitamento e preservação das áreas de mananciais. Além disso, 

espera-se que as informações sejam de utilidade pública e que ajudem a promover a educação das 

pessoas para a utilização dos recursos hídricos e eventualmente para introdução de técnicas mais 

baratas de tratamento e distribuição. 

 

1.2 – Objetivos 

 

Como contribuição ao melhor conhecimento de São José dos Campos pretende-se: 

a) Caracterizar  a área de estudo através de ampla compilação de trabalhos prévios sobre os 

meios físico (geológico-geomorfológico), biótico (fisionomias vegetais do passado e do presente) e 

climático (passado e presente); 

b) Esboçar o quadro geral sobre a situação do suprimento de água, que constitui o recurso 

natural mais importante, por ser essencial à vida no planeta, e, em particular na área de estudo, com 

ênfase para a questão do abastecimento urbano; 

 c) Identificar a proveniência da água utilizada no abastecimento da cidade, tanto superficial 

como subterrânea, bem como a quantidade, disponibilidade e formas de usos (doméstico, agropecuário 

e industrial); 
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 d) Coletar informações junto às instituições oficiais  para levantamento da potencialidade atual 

e das previsões futuras sobre os recursos hídricos no município; e 

 e) Analisar as informações coletadas para tentar identificar os principais impactos antrópicos 

que afetam os meios abiótico, biótico e climático, bem como tentar diagnosticar as suas causas e 

efeitos. 

  

1.3 – Justificativa do estudo 

 

A cidade de São José dos Campos (SP) constitui um dos mais importantes centros urbanos do 

Estado de São Paulo com parque industrial bastante ativo, com 1.235 unidades, além de sediar centros 

de pesquisa e ensino importantes, como o INPE (Instituto Nacionais de Pesquisas Espaciais) e o ITA 

(Instituto Tecnológico de Aeronáutica). 

Geologicamente, acha-se situada na Bacia Sedimentar de Taubaté, entre as serras do Mar e 

da Mantiqueira que apresentam os principais mananciais que abastecem a cidade. A cidade é banhada 

pelo Rio Paraíba do Sul, que representa importante fonte local de recurso hídrico, tanto para 

abastecimento como para escoamento e dispersão de efluentes industriais e domésticos que, a 

jusante, ainda beneficia várias cidades e outros dois estados, antes de desembocar no Oceano 

Atlântico. 

O crescimento populacional urbano explosivo, tem originado ocupações irregulares e  

comumente clandestinas de espaços físicos, com destruição de áreas de mananciais, por 

desmatamentos e por impermeabilização do solo. Paralelamente ao crescimento urbano, aumentou a 

necessidade de novas fontes de recursos hídricos, para abastecer a população dos meios urbano e 

rural. Daí torna-se necessário conhecer e avaliar a situação atual de abastecimento deste recurso para 

garantir às gerações futuras o acesso a este elemento essencial à vida. 
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2 –  MATERIAIS E MÉTODOS  

  

 Os materiais e métodos utilizados foram basicamente constituídos por informações 

documentadas que foram compiladas, tabuladas e interpretadas. Não foram realizados exames 

laboratoriais de amostras de água ou de solo, pois as propriedades das águas de abastecimento 

acham-se publicadas em monografias acadêmicas e relatórios de órgãos competentes. Foram 

elaborados mapas com as localizações dos pontos de captação de água e das áreas contaminadas 

para avaliação da possibilidade de que a água venha a ser afetada pelos agentes contaminantes.

  

2.1 – Compilação bibliográfica 

 

O tema aqui abordado é de grande importância para a sociedade moderna e para as gerações 

futuras. Além disso, a área de estudo, situa-se em posição estratégica no Estado de São Paulo, pois 

situa-se entre as duas maiores cidades do país – São Paulo e Rio de Janeiro. A compilação 

bibliográfica mostrou a disponibilidade de acervo bibliográfico de suporte, numeroso e de boa 

qualidade. É representado por vários relatórios, artigos e teses técnico-científicos, além de estudos 

com diferentes enfoques sobre o tema.  

Foi também pesquisada a possível existência de publicações anteriores sobre o abastecimento 

público de água em São José dos Campos (SP), além de desenvolvimento urbano em geral. Esta 

investigação permitiu acessar teses de doutoramento e dissertações de mestrados, além de artigos 

técnico-científicos e finalmente, livros e anais de congressos. Foram também feitas investigações em 

bancos de dados de bibliotecas, como da Universidade Guarulhos, da Universidade do Vale do Paraíba 

e do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo.  

Não foi encontrado estudo específico sobre o abastecimento de água e os impactos ambientais 

antrópicos em mananciais da área de estudo. Portanto, foram selecionadas algumas informações, 

principalmente sobre os aspectos geoambientais dos sistemas de abastecimento público de água na 

área de estudo.  

 

2.2 – Levantamento de dados e consultas institucionais 

 

As consultas às publicações técnico-científicas e legislações forneceram importante suporte à 

investigação. Entretanto, outros dados foram também obtidos nas seguintes instituições: 

ABAS (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas), 

ANA (Agência Nacional das Águas), 
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CEIVAP (Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), 

CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo), 

SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), 

SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) e 

UGRHI (Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos). 

Foram também realizadas visitas às seguintes instituições: CETESB, SABESP, UNIVAP 

(Universidade do Vale do Paraíba), UnG (Universidade Guarulhos), Instituto de Geociências da USP 

(Universidade de São Paulo), ABAS (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas), IGC (Instituto 

Geográfico e Cartográfico), além de contatos por telefone e correio eletrônico. 

 

2.3 – Elaboração de mapas  

 

As informações obtidas levaram à elaboração cartográfica com os pontos de captação de água 

(superficial e subterrânea) segundo SABESP (2006) e de áreas contaminadas pelos dados da CETESB 

(2006). 

Para a localização dos endereços de áreas contaminadas e pontos de captação de água 

subterrânea, foi utilizado o procedimento de geocodificação do programa de Geoprocessamento 

MapInfo 6.0. A geocodificação atribui uma coordenada plana (UTM) de localização de cada endereço a 

partir da utilização de uma base viária, gerando assim um objeto gráfico (estrela) e posicionando no 

mapa, na altura da rua e mão de direção exatas. 

Para auxiliar o processo de geocodificação dos endereços que não foram geocodificados 

automaticamente pelo MapInfo, foi utilizado o serviço via internet de localização de endereços o 

GEOPORTAL (www.geoportal.com.br). Após a localização espacial do endereço pelo GEOPORTAL, o 

mesmo era geocodificado manualmente no MapInfo. 

A geocodificação da tabela de áreas contaminadas (Tabela 22 com 27 endereços) apresentou 

seguinte resultado:  

Apenas um endereço que não foi encontrado que é o registro de número 03. Tecnicamente o 

endereço não foi encontrado porque não houve reciprocidade no mapa de malha viária.   

Em treze endereços foram utilizados os serviços do GEOPORTAL. 

Em nove endereços houve uma equiparação exata com a malha viária. 

Em dois endereços foram necessários a utilização de arquivos de abreviações para a 

localização dos endereços. 
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Em dois endereços foram encontrados os logradouros corretos, porém as numerações não 

conferiram, sendo posicionado o endereço no início do logradouro. 

A geocodificação da tabela de captação de água subterrânea (Tabela 20 com 51 endereços) 

apresentou o seguinte resultado: 

Três endereços não foram encontrados que são os registros 05, 41 e 48. Tecnicamente os 

endereços das empresas não foram encontrados porque não houve sua reciprocidade no mapa de 

malha viária. 

Em oito endereços foram utilizados os serviços do GEOPORTAL. 

Onze endereços apresentaram equiparação exata com a malha viária. 

Em vinte e cinco endereços foi necessária a utilização de arquivos de abreviações para a 

localização dos mesmos. 

Em quatro endereços foram encontrados os logradouros corretos, mas as numerações não 

conferiram, sendo posicionados o endereço no início do logradouro. 
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3 – ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NA TERRA 

  

Segundo Branco (1993) duas hipóteses poderiam ser admitidas para explicar a presença da 

água na Terra. A primeira baseia-se no aprisionamento, pelo planeta, de um grande número de 

cometas que seriam formados principalmente por gelo. Tais cometas teriam sua origem fora do 

Sistema Solar, a partir de nuvens interestelares de poeira e partículas de água no estado sólido. 

Grande número deles teria sido atraído para dentro de nosso sistema planetário, essencialmente, 

graças à força de gravitacional dos planetas de grande massa, como Júpiter e Saturno. Daí a órbita 

alongada que os caracteriza ainda hoje e que os faz passear por entre os planetas, desde os mais 

distantes até as proximidades do Sol, retornando em seguida para os confins do Sistema Solar. 

De quando em quando alguns deles passariam muito próximos de um planeta, 

desestabilizando sua trajetória e vindo a chocar-se com a superfície em conseqüência de sua atração 

gravitacional. Isso teria originado, em épocas mais primitivas do Sistema Solar em formação, um 

verdadeiro bombardeio dos planetas com núcleos de gelo dos cometas. Esse bombardeio teria 

coincidido com um certo grau de arrefecimento, já permitindo que á água neles contida não mais se 

desintegrasse, permanecendo então fixa. Foi o que provavelmente teria ocorrido na Terra. 

A outra hipótese estaria ligada à própria formação do nosso planeta. De acordo com as teorias 

mais modernas, a Terra teria se formado a partir de uma massa de poeira cósmica que constituía uma 

espécie de anel em torno do Sol, o qual teria sido um dos primeiros núcleos de condensação dessa 

matéria cósmica. Nesse disco de poeira, as partículas de matéria, chocaram-se umas com as outras, 

começaram a formar corpúsculos maiores, como num processo de coagulação, a que os astrônomos 

deram o nome de acreção. Os aglomerados que atingiram um tamanho grande, passaram a atrair, um 

número, cada vez maior, de partículas, que cresceram rapidamente, constituindo os planetesimais. 

Grande parte desses grãos que constituíam a poeira primitiva era formada de silicatos e outros 

minerais hidratados, isto é, a molécula de H2O participava da fórmula química. Esses corpos, durante 

ou após o processo de acreção, teriam liberado suas moléculas de água sob a forma de vapor, na 

superfície do planeta, seja no momento do impacto de novos corpos, ou depois, através da atividade 

vulcânica. Nesse período de bombardeio intenso, a temperatura da Terra teria se tornado muito 

elevada, em conseqüência da própria energia liberada nos impactos. Posteriormente, porém, sua 

superfície sofreu resfriamento progressivo que teria permitido a condensação do vapor na forma 

líquida. 

Assim, a origem da primeira água na história da Terra estaria relacionada com a formação da 

atmosfera, pela degaseificação do planeta. Este termo refere-se ao fenômeno de liberação de gases 

por um sólido ou líquido quando este é aquecido ou resfriado. Este processo, atuante até hoje, teria 
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começado na fase de resfriamento geral da Terra, após o estágio inicial de fusão parcial. Neste 

gradativo resfriamento e formação de rochas ígneas, teriam sido liberados gases, principalmente vapor 

de água (H2O) e gás carbônico (CO2), entre vários outros, como subprodutos voláteis da cristalização 

do magma. O suprimento de água sob forma de vapor é observado atualmente em erupções 

vulcânicas, que fornecem a chamada água juvenil. 

 Existem evidências geoquímicas que suportam a hipótese de formação de quase toda a 

atmosfera e da água hoje disponíveis nesta primeira fase de resfriamento da Terra; e desde então, este 

volume teria sofrido pequenas variações, apenas por reciclagem e através dos ciclos das rochas.  

Pela perspectiva cósmica, os continentes representam a “litosfera” e as águas existentes na 

Terra formam a “hidrosfera”. Atualmente, cada um dos pólos da Terra e os cumes das montanhas mais 

altas apresentam uma cobertura de gelo e neve, chamada de “criosfera”. A massa de gases que 

envolvem a Terra é chamada “atmosfera” e a vida que existe na Terra forma a “biosfera”. 

A Terra é formada por um sistema dinâmico em que o conjunto é caracterizado por um fluxo 

permanente de energia e de matéria, ligando os ciclos da água, das rochas e da vida. Como a água é o 

elemento essencial à vida e esta, por sua vez, é um dos principais fatores que engendram as 

condições ambientais favoráveis à existência da água tão abundante no planeta. 

Segundo Rebouças (2006a), atualmente, o volume total de água na Terra é de 1.386 milhões 

de km3, que teriam permanecido constantes durante os últimos 500 milhões de anos. Porém, os 

volumes estocados nos diferentes reservatórios variaram substancialmente ao longo deste intervalo de 

tempo. Por exemplo, durante o U.M.G. (Último Máximo Glacial), há cerca de 20 mil anos, massas de 

gelo cobriram grandes extensões de terras emersas. Este quadro resultou da transferência da ordem 

de 47 milhões de km3 de água dos oceanos para os continentes. Em conseqüência, os registros 

geológicos indicam um rebaixamento do nível dos mares e oceanos de cerca de 130 m (BLOOM, 1971; 

apud REBOUÇAS, 2006a, p. 7). O volume de água transferido dos oceanos para os continentes 

corresponde a mais de dobro do volume total de água doce hoje existente sobre os continentes. 

A distribuição dos volumes de água estocada nos principais reservatórios da Terra é mostrada 

na figura 1, onde se verifica que 97,5% do volume total de água da Terra formam os oceanos e mares 

e somente 2,5% são de água doce. A maior parcela dessa água doce (68,9%) forma as calotas polares 

ou as geleiras, que cobrem os cumes das montanhas mais altas da Terra. Os 29,9% restantes 

constituem as águas subterrâneas doces. A umidade dos solos (inclusive daqueles congelados – 

permafrost1) e as águas dos pântanos representam cerca de 0,9% do total e a água doce dos rios e 

lagos cerca de 0,3% (REBOUÇAS, 2006a). 

                                                
1 Permafrost – solo permanentemente congelado.  
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Figura 1 – Distribuição do volume total de água da Terra 
Fonte: Rebouças (2006a, p. 8) 

  

Os volumes de água nos diversos reservatórios da Terra foram extremamente variáveis, isto é, 

não permaneceram constantes durante as últimas centenas de milhões de anos, esse fato nos conduz 

ao conceito de “tempo de residência”. As águas se renovam continuamente, na superfície e também 

nas camadas do solo e subsolo, através da evaporação e precipitação ou condensação. O tempo de 

residência é definido pelo quociente entre o volume estocado no reservatório em apreço e sua taxa de 

recarga ou perda anual.  

Segundo Karmann (2003, p. 115), a água doce líquida disponível na Terra corresponde 

praticamente à da água subterrânea, pois os volumes de outros reservatórios são relativamente 

desprezíveis. Os tempos médios de permanência da água nos principais reservatórios naturais podem 

ser  visualizados na Tabela 1. 

 

Reservatório 

 

Volume 

(km3 x 106) 

Volume (%) Tempo médio de residência 

  

Oceanos 1.370 94 4.000 anos 

Geleiras e capas de gelo 30 2 10 – 1000 anos 

Águas subterrâneas 60 4 2 semanas a 10.000 anos 

Lagos, rios, pântanos e 

reservatórios artificiais 

0,2 < 0,01 2 semanas a 10 anos 

Umidade nos solos 0,07 < 0,01 2 semanas a 1 ano 

Biosfera 0,0006 < 0,01 1 semana 

Atmosfera 0,0130 < 0,01 ~ 10 dias 

 
Tabela 1 – Distribuição da água nos principais reservatórios e o tempo de residência. 
Fonte: Karmann (2003, p. 115). 
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 Segundo Rebouças (2006a), nas últimas três décadas os volumes de água que compõem o 

ciclo hidrológico global foram avaliados por vários autores e os valores encontrados diferem, por vezes, 

substancialmente devido, em grande parte, aos diferentes métodos empregados.  

  

3.1 –  A água e os recursos hídricos   

 

 O nosso planeta é inconcebível sem água, bem como a existência de quaisquer  formas de 

vida terrestre (animais e vegetais), inclusive a do ser humano. Portanto, a água é o mais precioso dos 

recursos naturais da Terra. Além disso a Terra é o único corpo no Universo, até agora conhecido, onde 

a água ocorre, simultaneamente, nos três estados físicos fundamentais: líquido, sólido (gelo) e gasoso 

(vapor). 

Segundo Rebouças (2006a), o termo “água” refere-se, em geral ao elemento natural, 

desvinculado de qualquer uso ou utilização. Por sua vez, o termo “recurso hídrico” considera a água 

como bem econômico, passível de utilização prática. Deve-se ressaltar que toda a água da Terra não 

é, necessariamente, um recurso hídrico, pois a sua utilização nem sempre é economicamente viável. 

De acordo com Hirata (2003), a água está presente em toda parte, mas como um bem 

econômico aproveitável pelo ser humano a custos financeiros razoáveis, é mais escasso, pois cerca de 

97,5% de toda água na Terra são salgadas. Apenas 1% da água doce que representa 0,007% de toda 

a água do planeta é aproveitável pela humanidade.  Deste modo, já atualmente dezenas de milhões de 

pessoas vivem com menos de 5 litros de água por dia, em um planeta com 70% de sua superfície 

coberta por água. 

 Conforme Karmann (2003), a água é a substância mais abundante na superfície do planeta. 

Nos rios, é responsável pelo transporte de partículas, desde a forma iônica (em solução) até cascalhos 

e blocos, representando o meio mais eficiente de erosão da superfície terrestre. Sob a forma de gelo, 

acumulam-se em grandes volumes, inclusive geleiras, escarificando o terreno, arrastando blocos 

rochosos e esculpindo a paisagem. Em subsuperfície, desempenha um papel fundamental no 

abastecimento público e privado em todo o mundo. Estima-se que mais 1,5 bilhão de pessoas em 

núcleos urbanos e uma grande parcela da população rural tenham suas necessidades supridas pelo 

manancial subterrâneo. 

A água é um recurso renovável e não pode simplesmente ser eliminada. O ciclo hidrológico 

proporciona uma renovabilidade dos volumes de água estocados nos reservatórios naturais, porém, ela 

pode mudar de lugar no espaço e no tempo isto é, tanto a quantidade, como a qualidade pode sofrer 
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alterações em conseqüência de fenômenos naturais (alterações climáticas, catástrofes) ou por efeito 

das ações humanas (desmatamento, uso do solo, construções) sobre o meio ambiente.  

Segundo Rebouças (2006a, p. 14) o gigantesco ciclo das águas proporciona descargas de 

água doce da ordem de 41 mil km3/ano, enquanto as demandas estimadas para o ano 2000 deverão  

atingir perto de 11% desses potenciais. Portanto, conclui o autor, não existe o problema de escassez 

de água no nível global, pois cada habitante da Terra, no ano 2000, terá disponível nos rios entre 6 mil 

e 7 mil m3/ano, equivalentem entre 6 a 7 vezes a quantidade mínima estimada como razoável pelas 

Nações Unidas de mil m3/hab/ano. Todavia, esses potenciais estão mal distribuídos no espaço, 

principalmente quando se consideram os valores de descargas dos rios por país. 

Ainda segundo esse autor, os nove paises mais ricos em água doce, as descargas dos rios 

variam entre 6.220 bilhões de m3/ano e 1.100 bilhões de m3/ano, cujo total representa 60% do total 

mundial. Nos países mais pobres em água doce, as descargas médias dos rios são inferiores a 1 bilhão 

de m3/ano (Tabela 2).  

 

Países ricos em água Descarga média dos 

rios em m3/s 

Países pobres em água Descarga média 

dos rios em m3/s 

Brasil 197.500 Malta 0,5 

Rússia 128.857 Gaza 1,5 

USA (com Alasca) 119.365 União dos Emirados Árabes  15,9 

Canadá 104.444 Líbia 19,0 

China 88.888 Cingapura 19,0 

Indonésia 80.317 Jordânia  21,6 

Índia  58.730 Israel 23,8 

Colômbia 38.095 Chipre 28,6 

Comunidade Européia 

(15 países) 

37.174   

Peru 34.920   

 
Tabela 2: Países ricos e países pobres em água 
Fonte: Rebouças (2006a, p. 14). 
 

As descargas potenciais de água dos rios de cada país, em termos de volume per capita ou de 

reservas sociais, permitem constatar que a distribuição das águas entre os indivíduos é muito mais 

desigual do que entre os países, pois há muito pouca relação entre a densidade de população e a 

distribuição dos potenciais de água doce em cada país. 

Os países são agrupados em classes que variam de muito pobre de água doce a muito rico, 

enquanto seus níveis de consumo variam entre muito baixo a muito alto (Tabela 3). 
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Classes de potencial  m3/hab/ano Níveis de uso  m3/hab/ano 

Muito pobre < 500 Muito baixo < 100 

Pobre 500 – 1.000 Baixo 100 – 500 

Regular 1.000 – 2.000  Moderado 500 – 1.000 

Suficiente  2.000 – 10.000 Alto 1.000 – 2.000 

Rico  10.000 – 100.000 Muito alto > 2.000 

Muito rico > 100.000   

 
Tabela 3: Classificação segundo classes de potencial e níveis de uso de água doce. 
Fonte: Rebouças (2006a, p. 15). 
 

Segundo Tundisi et al. (2006), a qualidade de vida, as funções do ecossistema e o 

desenvolvimento econômico dependem dos volumes de água e de suas disponibilidades global e local. 

Portanto, é fundamental considerar-se a disponibilidade e a demanda  em termos globais, regionais e 

locais da água para a construção de cenários confiáveis, que possibilitem implementar políticas 

consistentes de gestão no futuro. 

  

 3.2 –  Ciclo hidrológico 

 

Segundo Karmann (2003, p. 114), a água distribui-se na atmosfera e na parte superficial da 

crosta até uma profundidade de aproximadamente 10 km abaixo da interface atmosfera/crosta, 

constituindo a hidrosfera que consiste em uma série de reservatórios. O constante intercâmbio entre 

estes reservatórios compreende o ciclo da água ou o ciclo hidrológico, movimentado pela energia solar, 

(Figura 2). O autor compara o ciclo hidrológico a uma grande máquina de reciclagem da água, na qual 

operam tanto processos de transferência entre os reservatórios como de transformação entre os 

estados gasoso, líquido e sólido.  

Segundo esse autor, o ciclo hidrológico é iniciado com a precipitação meteórica, que  

compreende todos os tipos de água que caem sobre a superfície terrestre nas formas de chuva, 

granizo, neve e orvalho. Parte da precipitação retorna para a atmosfera por evaporação direta, parte da 

fração evaporada soma-se ao vapor de água formado sobre o solo e aquele liberado pela atividade 

biológica de organismos, principalmente plantas, através da respiração. A evapotranspiração inclui a 

evaporação superficial direta e a transpiração pela vegetação.  

 Em regiões florestadas, uma parcela da precipitação pode ser retida sobre folhas e caules, até 

ser escoada por gravidade ou sofrer evaporação posteriormente. Este processo é a interceptação, mas 

parte da água retida continua seu trajeto para o solo, quando as folhas são movimentadas pelo vento. 

A interceptação diminui o impacto das gotas de chuva sobre o solo e reduz a sua ação erosiva. 
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Figura 2 – Ciclo Hidrológico.  
Fonte: Karmann (2003, p. 115). 

 

Uma vez atingido o solo, dois caminhos podem ser seguidos: o primeiro é a infiltração  que 

representa a parcela da água de precipitação absorvida pelo solo, que pode permanecer armazenado 

no subsolo como água subterrânea ou, após percolar certa distância, emergir como fontes ou 

nascentes. O segundo é o escoamento superficial que corresponde à parte da água de precipitação, 

que corre pela superfície do terreno, impulsionado pela gravidade para zonas mais baixas. O 

escoamento superficial, com raras exceções, tem como destino final os oceanos.  

Segundo Suguio (2006, p. 13), as relações entre as várias formas de transferência da água, na 

superfície terrestre, podem ser representadas por precipitação = escoamento + infiltração + 

evapotranspiração. Assim, da quantidade total de água precipitada, 77% caem sobre os oceanos e 

23% sobre as áreas emersas. Por outro lado, 84% da evaporação total da Terra provém dos oceanos e 

as terras emersas contribuem apenas com 16%. Desse modo, a evaporação dos oceanos é 7% 

superior à respectiva precipitação, assim como as dos continentes também são 7% inferior à respectiva 

precipitação. Portanto, o excesso de água doce sobre os continentes, que não sofre evaporação, é 

submetido ao escoamento e/ou infiltração para finalmente atingir os oceanos e fechar o ciclo 

hidrológico (Figura 3). 
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Figura 3 –  Processos e  volumes de transferência de água entre os diversos reservatórios naturais. 
 Fonte: Suguio (2006, p. 14).   
  

 3.3 – Classificação das águas 

 

A classificação das águas é feita segundo diferentes critérios, dependendo da finalidade 

(SUGUIO, 2006 e REBOUÇAS, 2006a). A classificação mundial das águas, feita com base nas suas 

características naturais, designa-se como “água doce” aquela que apresenta teor de sólidos totais 

dissolvidos (STD) inferior a mil mg/L. As águas com STD entre mil e 10 mil mg/L são classificadas 

como “salobras” e aquelas com mais de 10 mil mg/L são consideradas “salgadas” (Tabela 4). 

 

Tipo de água Classificação mundial das águas 

Água doce com teor de sólidos totais dissolvidos (STD) inferior a 1.000 mg/L. 

Salobras com STD entre 1.000 e 10.000 mg/L. 

Salgadas com mais 10.000 mg/L. 

 
Tabela 4 - Classificação mundial das águas 
Fonte: Rebouças (2006a, p. 1) 
 

No Brasil, a classificação das águas é regulamentada pela Resolução CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente), nº 357 de 17 de março de 2005, (Tabela 5). 

 

Tipo de água Classificação da águas no Brasil 

Água doce águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰. 

Salobras águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰. 

Salgadas águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰. 

 
Tabela 5 - Classificação das águas no Brasil 
Fonte: Adaptado Resolução CONAMA 357/20052.  

                                                
2 Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água 
superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.  
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Segundo a mesma legislação, as águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são 

classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de 

qualidade (Tabela 6). 

 

Classificação Principais usos 

Águas doces 

classe especial a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas;  
c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral. 

classe 1 a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA no 274, de 20003; 
d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; 
e) à proteção das comunidades aquáticas em terras Indígenas. 

classe 2 a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; 
e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

classe 3 a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 
avançado; 
b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
c) à pesca amadora; 
d) à recreação de contato secundário; 
e) à dessedentação de animais. 

classe 4 a) à navegação;  
b) à harmonia paisagística. 

Águas salinas 

classe especial a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral; 
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

classe 1 a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA no 274, de 
2000; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

classe 2 a) à pesca amadora; 
b) à recreação de contato secundário. 

classe 3 a) à navegação; 
b) à harmonia paisagística. 

Águas salobras 

classe especial a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral; 
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

classe 1 a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA no 274, de 
2000; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à aqüicultura e à atividade de pesca; 

                                                                                                                                                   
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3>  
3 Esta legislação revisa os critérios de balneabilidade em águas brasileiras.  
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d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou 
avançado; 
e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, 
e à irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 
possa vir a ter contato direto. 

classe 2 a) à pesca amadora; e 
b) à recreação de contato secundário. 

classe 3 a) à navegação; e 
b) à harmonia paisagística. 

 
   Tabela 6 – Classificação das águas doces, salinas e salobras. 

Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente – Resolução CONAMA  nº 357/20054.  
 
  

A legislação não proíbe o emprego de águas de melhor qualidade em usos menos exigentes, 

desde que tais operações não prejudiquem a qualidade dessas águas. Os padrões de qualidade das 

águas determinados nesta resolução estabelecem limites admissíveis para cada substância em cada 

classe. No entanto, o Poder Público poderá, a qualquer momento, acrescentar outras condições e 

padrões de qualidade, para um determinado corpo de água, ou torná-los mais restritivos, tendo em 

vista as condições locais, justificadas por fundamentação técnica. 

 A água doce é a substância essencial ao abastecimento para o consumo humano e ao 

desenvolvimento de atividades industriais e agrícolas, além de ser de importância vital aos 

ecossistemas (tanto vegetal como animal) das terras emersas. Qualquer atividade humana que altere 

os parâmetros básicos que determinam o balanço hídrico acaba por influir na disponibilidade dos 

recursos hídricos de uma bacia hidrográfica.  

 

  3.4 – Recursos hídricos no Brasil   

 

Segundo Rebouças (2006a) o Brasil, com uma área de 8.547.403,5 de km2 e cerca de 158 

milhões de habitantes5, é o quinto país do mundo, tanto em população como em extensão territorial. 

Situando entre as latitudes 5° norte e 34° sul e longitudes de 35° e 74° oeste, é cortado pelo Equador 

e pelo Trópico de Capricórnio, corresponde a 47,7% da área do continente sul-americano. 

 Ainda segundo o autor, o Brasil apresenta-se recoberto por vegetação exuberante em sua 

maior extensão, possui também uma ampla diversidade climática predominando os tipos equatorial 

úmido, tropical e subtropical úmidos e o semi-árido sobre menos de 10% do território. Em termos de 

pluviosidade, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes, entre mil e 3 mil mm/ano. 

A integração desse quadro climático, com as condições geológicas e geomorfológicas dominantes 

                                                
4 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3> 
5 O autor não faz referência a data do Censo (s.d.). 
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geram importantes excedentes hídricos, que alimentam uma das mais extensas redes de drenagem 

perenes do mundo. Como resultado, o Brasil destaca-se no cenário mundial pela grande descarga de 

água doce dos seus rios, com produção hídrica de 197.500 m3/s, dos quais cerca de 73.100 m3/s 

situam-se na Amazônia internacional. Representa 53% da produção de água doce do continente sul-

americano (334 mil m3/s) e 12% do total mundial (1.488 milhões de m3/s). 

Segundo Tomaz (2001), embora o Brasil seja considerado um país “rico em água”, ela está mal 

distribuída no território brasileiro, pois onde há muita água, existe pouca população e onde a população 

é muito grande existe pouca água (Tabela 7).  

 

Região brasileira Recursos hídricos (%) População (%) 

Norte 68,5 6,83 

Nordeste 3,3 28,94 

Sudeste 6,0 42,73 

Centro-oeste 15,7 6,43 

Sul 6,5 15,07 

 
Tabela 7 – Distribuição dos recursos hídricos no Brasil 
Fonte: Adaptada de Tomaz (2001, p 28). 
 
 

Segundo o CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos), o Brasil está dividido em 12 

Regiões Hidrográficas através da Resolução CNRH nº 32 de 15/10/2003 (Figura 4). Observa-se que  

três grandes regiões hidrográficas (Amazonas, São Francisco e Paraná), cobrem 72% do território 

brasileiro, onde a Bacia Amazônica ocupa uma área equivalente a 57% da superfície do Brasil.  

Segundo a ANA (Agência Nacional da Águas), apesar de não expressar a real disponibilidade 

de água da bacia, o quociente entre a vazão média anual e a população residente, é freqüentemente 

utilizado pelas Nações Unidas como indicador de disponibilidade hídrica por habitante em grandes 

regiões. Neste sentido, o Brasil é considerado rico em água, porque possui uma disponibilidade de 33 

mil m3/hab/ano distribuída nas doze regiões hidrográficas (Tabela 8). As Nações Unidas consideram 

como limite de “estresse de água” valor inferior a mil m3/hab/ano (REBOUÇAS, 2006a, p. 29). 
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Tabela 8 – Vazão média por habitante nas regiões hidrográfica do Brasil 
Fonte: Agência Nacional das Águas6.  

                                                
6 Disponível em: http://www.ana.gov.br 

Figura 4 – Divisão Hidrográfica Nacional 
Fonte: Resolução CNRH nº 32, de 15/10/2003. Disponível em:< http://www.ana.gov.br> 
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Embora a vazão limite adotada pelas Nações Unidas seja de mil m3/hab/ano, em termos de 

relação entre a vazão média e a população no Brasil, a situação mais crítica é a observada na região 

hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, cuja média é inferior a 1.200 m3/hab/ano. Em algumas 

unidades hidrográficas dessa região são registrados valores menores que 500 m3/hab/ano 

(REBOUÇAS, 2006a).  

Segundo a ANA (Agencia Nacional das Águas), a vazão de retirada para usos consuntivos7 no 

país, no ano de referência de 2000, é de 1.592 m3/s. Cerca de 53% deste total (841 m3/s) são 

efetivamente consumidos e 751 m3/s retornam à bacia. Essas vazões estão distribuídas nas 12 regiões 

hidrográficas (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 9 –  Vazões de retirada, consumo e retorno percentuais. 
Fonte: Agência Nacional das Águas8.  
 

As vazões de retirada de água, para os diferentes usos no país é apresentado na figura 5. 

Deve-se destacar que a irrigação é a atividade responsável pelas maiores vazões de retirada no país, 

com cerca de 46%, sendo 26% para abastecimento urbano, 18% para indústria, 7% para 

dessedentação de animais e apenas 3% para abastecimento rural. 

 
 
 

                                                                                                                                                   
 
7 Os usos da água são tradicionalmente considerados em duas categorias; os que consomem parte da água 
captada do manancial (os consuntivos) e os que apenas usam a água e ela retorna ou permanece no corpo de água 
(os não- consuntivos), disponibilizando-a para outros propósitos. 
 
8 Disponível em: http://www.ana.gov.br 
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Figura 5 –  Vazões de retirada para os diferentes usos 
Fonte: Agência Nacional das Águas. Disponível em: <http://www.ana.gov.br> 
 

A vazão natural é aquela que seria produzida na bacia hidrográfica se não houvesse qualquer 

interferência humana como em usos consuntivos, derivações, regularizações, importações e 

exportações de água. Entretanto, esta condição não é observada na maior parte das bacias em 

decorrência das atividades antrópicas, que alteram as condições de uso e ocupação do solo e afetam 

diretamente as condições do escoamento superficial. 

A vazão natural média não pode ser considerada como único parâmetro que representa a 

disponibilidade hídrica, uma vez que a descarga dos rios depende da sazonalidade e da variabilidade 

climática.  

Em relação às águas subterrâneas, as informações disponíveis nos censos do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) não permitem identificar, entre as demandas, quais são atendidas 

por água subterrânea e por água superficial. A análise da relação demanda e disponibilidade hídrica 

subterrânea feita pela ANA (Agência Nacional das Águas)   utilizou o conceito de vazão de retirada 

potencial, que corresponde ao volume de água retirado pelos municípios situados sobre a área de 

recarga dos aqüíferos. Esse indicador permite uma avaliação geral das condições de explotação dos 

aqüíferos e mostra aqueles que possuem o potencial de abastecimento de toda as demandas de água 

locais, isto é, se o aqüífero é capaz de suprir a demanda 

Em relação a essa análise, cabe destacar dois pontos. Inicialmente, os aqüíferos não são 

homogêneos e as condições de recarga e escoamento variam fortemente dependendo das condições 

geológicas, climáticas e geomorfológicas. Por isso, mesmo que a análise regional de um aqüífero 

indique que a vazão de retirada potencial é muito inferior à reserva explotável, não se pode garantir que 

localmente o aqüífero seja capaz de suprir toda a demanda. 

Segundo Rebouças (2006b), o Brasil possui grandes potenciais de águas subterrâneas, seja 

como umidade do solo, que suporta uma exuberante biodiversidade, seja como água que flui do 

subsolo. As reservas de água subterrânea móveis são estimadas em 112.000 km3, cerca de 5 mil 
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m3/hab/ano. No quadro das reservas de água subterrânea, os volumes estocados na Bacia do Paraná 

correspondem, grosso modo, a 50% do total do Brasil. 

Segundo o Censo de 2000 (IBGE, 2003), aproximadamente 61 % da população brasileira é 

abastecida, com água subterrânea, para fins domésticos, sendo que 6% se auto-abastece por águas 

de poços rasos (cisternas), 12% nascentes ou fontes e 43% por poços profundos.  

Segundo Hirata (2003), o volume aproximado de 112.000 km3 de água subterrânea do território 

nacional poderia abastecer a população do planeta durante 250 anos. Porém, infelizmente, nem toda 

água subterrânea pode ser extraída e sua distribuição é irregular em todo o país. Diferentes rochas 

possuem diferentes capacidades de armazenar e de transmitir água. 

Nem todas as formações geológicas possuem características hidrodinâmicas que possibilitem 

a extração econômica de água subterrânea. No Brasil a combinação das estruturas geológicas com 

fatores geomorfológicos e climáticos permitem o reconhecimento de 10 províncias hidrogeológicas 

(Figura 6). Elas reúnem regiões com sistemas aqüíferos que apresentam condições semelhantes de 

armazenamento, circulação e qualidade de água, que podem ser divididas em subprovíncias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Províncias hidrogeológicas do Brasil 
Fonte: Hirata (2003, p. 431) 
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Embora não haja uma coincidência física rigorosa entre divisores de água superficial e 

subterrânea, os sistemas de fluxos no subsolo tendem a acompanhar grosseiramente a 

compartimentação imposta pelo sistema de drenagem de superfície. Porém, os rios constituem 

sistemas de drenagem, que fluem a velocidades da ordem de km/h, mas no subsolo, que desempenha 

a função de armazenamento de água, os fluxos apresentam velocidades da ordem de cm/dia. 

Os reservatórios são capazes de armazenar água nos períodos chuvosos e liberar parte do 

volume armazenado nos períodos de estiagem, tornando disponível uma maior quantidade de água, 

quando esta seria naturalmente menor. Assim, os problemas de abastecimento de água no Brasil 

decorrem, fundamentalmente, da combinação do crescimento exagerado das demandas localizadas e 

da intensa degradação da qualidade das águas. Esta situação é uma conseqüência natural da 

expansão desordenada da urbanização e industrialização, verificadas principalmente a partir da década 

de 50. 

Por sua vez, verifica-se historicamente que, nas diversas formas de ocupação do território, a 

população rural fundamentou a sua economia no aproveitamento do potencial hídrico local, que é 

explorado de forma extensiva e intensiva e mesmo abusiva, tanto para agricultura como para pecuária. 

Diante dos baixos níveis tecnológico e organizacional dominantes, o uso e ocupação dos solos no meio 

rural, têm engendrado o desmatamento das bacias hidrográficas, o desenvolvimento de intensos 

processos erosivos, o empobrecimento das pastagens nativas, a redução das reservas de água e a 

conseqüente queda progressiva da sua produtividade natural. Como resultado, houve intensa migração 

da população rural com destino urbano, onde já residem mais de 75% da população do Brasil (IBGE, 

1996). 

 No meio urbano, este quadro é especialmente deteriorado pelo crescimento de favelas em 

áreas de alto risco ambiental, como encostas de morros e várzeas de rios, falta de coleta ou 

lançamento de esgotos não-tratados em corpos de água utilizados para o abastecimento, falta de 

coleta ou deposição inadequada do lixo urbano (industrial e doméstico), com grande desperdício de 

água disponível. 

 Pode-se dizer que o que mais falta no Brasil não é água, mas um padrão cultural que agregue 

ética e melhore o desempenho político do governo e da sociedade, em ações públicas e privadas, 

promotoras do desenvolvimento sócio-econômico. 

 É indispensável, portanto, que os poderes federal e estaduais apliquem os investimentos 

necessários, através de eficiente gerenciamento, controle e fiscalização das obras públicas. 
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3.5 –  Usos da água  

 

 Além de ser componente essencial à vida e ao meio ambiente, a água  é necessária em quase 

todas as atividades humanas. Quando começa a se tornar insuficiente para atender a tantas 

demandas, surgem conflitos entre os diversos usos e usuários, que exigem um sistema integrado de 

gestão normalizador dos usos, que promova uma distribuição eqüitativa e responda pelo controle e 

proteção dos recursos hídricos. 

 De acordo com Branco e Rocha (1984, p. 116), os principais usos da água são: 

abastecimentos domiciliar e industrial, irrigação, preservação de flora e fauna, produção de energia, 

recreação, navegação e diluição de despejos. A água potável deve ser considerada como um bem de 

consumo indispensável e insubstituível.  

 O uso mais nobre é o consumo de água pela população ou o denominado consumo doméstico. 

Embora o abastecimento domiciliar pressuponha outros usos menos nobres, como por exemplo, 

lavagem de roupa, pisos, automóveis, irrigação de jardins, etc., a qualidade a ser obtida pelo sistema 

fornecedor deve ser tal que atenda ao uso mais nobre. 

 Segundo os vários usos a que se destinam, os recursos hídricos são classificados em usos 

consuntivos e não-consuntivos. No primeiro caso, apenas parte da água captada retorna ao curso 

d’água, e nos usos não-consuntivos, praticamente toda a água captada retorna ao curso d’água. Essa 

classificação é importante para as avaliações de disponibilidade e demanda. Nos usos consuntivos 

estão o abastecimento humano, a dessedentação de animais domésticos, o abastecimento industrial e 

a irrigação. Entre os usos não-consuntivos estão a geração de energia, a navegação, a pesca, a 

recreação e a diluição, assimilação, dispersão e transporte de resíduos líquidos, conforme a tabela 10 

(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SP, 2004). 

 No Brasil, entre os usos consuntivos, o maior volume captado é consumido pelam agricultura, 

pois correspondente a cerca de 33,8 km3/ano, ou seja, 72,5% do total. Em seguida vem o setor de 

abastecimento, com 8,4 km3/ano, equivalente a 18% do volume total captado. Paro o uso industrial são 

captados 4,4 km3/ano, que correspondem a 9,5% do total (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SP, 

2004). 

A quantidade de água consumida por uma comunidade depende dos vários tipos de consumo, 

que podem ser: doméstico ou domiciliar; público; comercial e industrial. Estes quatro tipos constituem o 

consumo útil, ao qual se somam as perdas resultantes de vazamentos devidos às imperfeições de 

juntas ou a outros tipos de defeitos. Estas perdas, podem, em certos casos, atingir valores elevados e 

dependem da manutenção das adutoras, principalmente da rede de distribuição. 
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Forma Finalidade  Tipo de uso Uso consuntivo Requisitos de 
qualidade 

Efeitos nas 
águas  

Abastecimento 
urbano 

Abastecimentos 
doméstico, industrial, 
comercial e público 

Baixo (de 10%), 
sem contar as 
perdas nas redes 

Altos ou médios, 
influindo no custo 
do tratamento 

Poluição orgânica 
e bacteriológica 

Abastecimento 
industrial 

Sanitário, de processo, 
incorporação ao 
produto, refrigeração e 
geração de vapor 

Médio (de 20%) 
variando com o tipo 
de uso e de 
indústria  

Médios variando 
com o tipo de uso 

Poluição 
orgânica, 
substâncias 
tóxicas, elevação 
de temperatura 

Irrigação Irrigação artificial de 
culturas agrícolas 
segundo diversos 
métodos 

Alto (de 90%) Médios, 
dependendo do 
tipo de cultura 

Carregamento de 
agrotóxicos e 
fertilizantes 

Abastecimento  Doméstico ou para 
dessedentação de 
animais 

Baixo (de 10%) Médios Alterações na 
qualidade com 
efeitos difusos 

C
om

 d
er

iv
aç

ão
 d

e 
ág

ua
s 

Aqüicultura Estações de 
piscicultura e outras 

Baixo (de 10%) Altos Carregamento de 
matéria orgânica 

Geração hidrelétrica Acionamento de 
turbinas hidráulicas  

Perdas por 
evaporação do 
reservatório 

Baixos  Alterações no 
regime e na 
qualidade das 
águas  

Navegação fluvial Manutenção de calados 
mínimos e eclusas 

Não há Baixos Lançamento de 
óleos 
combustíveis  

Recreação, lazer e 
harmonia 
paisagística 

Natação e outros 
esportes com contato 
direto, como iatismo e 
motonáutica; lazer  
contemplativo 

Não há Altos, 
especialmente a 
recreação com 
contato direto 

Não há 

Pesca  Com os fins comerciais 
de espécies naturais ou 
introduzidas por meio 
de estações de 
piscicultura 

Não há Altos, nos corpos 
d’água, correntes, 
lagos ou 
reservatórios 
artificiais 

Alterações na 
qualidade após a 
mortandade de 
peixes 

Assimilação de 
esgotos 

Diluição, 
autodepuração e 
transporte de esgotos 
urbanos e industriais 

Não há Não há Poluição 
orgânica, física, 
química e 
bacteriológica 

Se
m

 d
er

iv
aç

ão
 d

e 
ág

ua
s 

Usos de 
preservação 

Vazões para assegurar 
o equilíbrio ecológico 

Não há Médios  Melhoria da 
qualidade da 
água 

 
Tabela 10 –  Usos da água 
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente - SP (2004, p. 15). 
 

Segundo Leme (1984) o consumo de água de uma comunidade é influenciado por três fatores: 

 a) Condições climáticas – Os fatores climáticos, como temperatura e pluviosidade, influem no 

volume do consumo de água, pois os gastos relativos à jardinagem e ao condicionamento de ar, por 

exemplo, são muito maiores no verão em regiões áridas do que no inverno em regiões úmidas. 

 b) Características das comunidades – Os tipos e tamanhos das áreas residencial, comercial 

e/ou industrial influem nos volumes de consumo das comunidades. 



 39 

 c) Características específicas do sistema de abastecimento – As pressões existentes na rede 

influenciam o consumo, que aumenta com o seu crescimento e por vazamentos existentes.

 Também os sistemas de administração e os tipos de cobrança (medição ou não do consumo) 

do serviço influenciam substancialmente o consumo da comunidade. 

De acordo com Hirata (2003), em estatísticas recentes, estima-se que 9.000 km3/ano de água 

são acessíveis ao consumo humano e cerca de 3.500 km3 encontram-se armazenados em represas, 

somando um total de fácil acesso de 12.500 km3/ano. Desse total 6.500 km3/ano de água são utilizados 

pela sociedade para diversos fins, predominantemente em irrigação agrícola, seguidos pelos usos 

industrial e urbano (Figura 7). No entanto, resta cerca de 34.500 km3/ano que deixam de ser 

explorados pelas dificuldades de extração ou por custos elevados. 

 

 
Figura 7 – Uso mundial de água por setores nos últimos 60 anos 
Fonte: Hirata (2003, p. 424). 
 

Ainda segundo o autor, no século XX a demanda por água aumentou em mais de seis vezes, 

superando em duas vezes o crescimento populacional no período. O consumo per capita de água tem 

crescido geometricamente com a melhoria da renda econômica da sociedade. Enquanto o consumo de  

80 litros/dia de água é considerado suficiente para a manutenção de uma pessoa em bom estado de  

saúde e higiene, a população de Madagascar sobrevive com um volume de 5,4 litros/dia, mas um 

cidadão norte-americano usa mais de 500 litros/dia, sobretudo devido ao desperdício. 

De acordo com Tucci (2006, p. 409), na medida em que o desenvolvimento urbano aumenta, 

envolve duas atividades conflitantes: crescimento da demanda de água com qualidade e a degradação 

dos mananciais por contaminação de resíduos urbanos e industriais. 



 40 

As pressões da demanda, somadas à deterioração da qualidade, têm deixado algumas bacias 

em estado crítico de disponibilidade hídrica, principalmente em localidades próximas às regiões com  

maiores densidades demográfica e industrial e de intensivos usos agrícolas.  

 Campanhas para uso racional e economia de água, com inibição de consumos exagerados, 

desperdícios e perdas, devem ser permanentes na gestão de águas, que não devem limitar-se aos 

períodos de crise e de estiagem.  

 

3.6 –  Fontes de suprimentos de água (mananciais)  

  

 Segundo Leme (1984), as fontes naturais de suprimento são reservas naturais de águas 

atmosférica, superficial e subterrânea. 

 As águas de origem atmosférica são as águas pluviais e a sua utilização para o abastecimento 

é feita desde épocas remotas. A qualidade desta água geralmente é boa, mas dependendo das 

impurezas existentes no ar, devem ser descartadas as das primeiras chuvas, que arrastam as 

impurezas do ar, dos telhados e de superfícies coletoras.  

Manancial refere-se à nascente ou fonte origem, que mana ininterruptamente e constitui 

qualquer lugar que tenha água, que possa ser retirada para uso. O manancial deve possuir quantidade 

e qualidade de água adequada ao seu uso. 

Segundo Azevedo Netto e Alvarez (1973), os mananciais naturais de água passíveis de 

aproveitamento para fins de abastecimento público, podem ser classificados em dois grandes grupos:  

a) Manancial superficial - É constituído pelos córregos, rios, lagos, represas, etc., que, como o 

próprio nome indica, forma um espelho de água na superfície terrestre. 

b) Manancial subterrâneo – Água proveniente dos interstícios do subsolo (poros e fraturas 

abertas), que pode aflorar à superfície (fontes) ou ser elevada artificialmente através de conjuntos de 

bombas motorizadas ou não através de poços rasos, profundos e galerias de infiltração. 

As águas desses mananciais deverão preencher os requisitos mínimos de qualidade dos 

pontos de vista físico, químico, biológico e bacteriológico, assim como a sua capacidade de produção 

deve ser suficiente para suprir a comunidade por um período razoavelmente longo do ponto de vista 

técnico-econômico. 

 

3.6.1 – Água superficial 

 

De acordo com Pinto et al. (1980), “O escoamento superficial tem origem, fundamentalmente, 

nas precipitações. Parte das águas das chuvas é interceptada pela vegetação e outros obstáculos, de 
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onde se evapora posteriormente. Do volume que atinge a superfície do solo, parte é retida em 

depressões do terreno, parte se infiltra e o restante escoa pela superfície logo que a intensidade da 

precipitação supere a capacidade de infiltração no solo e os espaços vazios tenham sido preenchidos”. 

Segundo Karmann (2003, p. 116), o ciclo hidrológico é importante no estudo dos recursos 

hídricos, pois ajuda a avaliar e monitorar a quantidade de água disponível na  superfície da Terra. A 

unidade geográfica para esses estudos é a bacia hidrográfica (Figura 8), que é definida pelo autor 

como: “Uma área de captação de água de precipitação, demarcada por divisores topográficos, onde 

toda água captada converge para um único ponto de saída, o exutório”.  

 

 
Figura 8 – Esquema de bacia hidrográfica 
Fonte: Karmann (2003, p. 117) 
 

A bacia hidrográfica constitui o sistema de drenagem formado por um rio principal e seus 

afluentes. As águas provenientes das precipitações atingem o leito fluvial por quatro vias diferentes:  

por escoamento superficial, por escoamento subsuperficial, por escoamento subterrâneo e por  

precipitação direta sobre a superfície livre de água. 

Segundo Leme (1984), as águas superficiais mais utilizadas no abastecimento são as fluviais. 

Nos rios as águas fluem e, ao receber tributários, aumentam os volumes para formar riachos e rios, que 

deságuam, muitas vezes, nos oceanos. Estão sempre carregadas de materiais sólidos originários da 

superfície dos terrenos que, conforme as granulações, são carreadas por suspensão, saltação e 

arraste, além dos resultantes da dissolução de grande número de substâncias solúveis. 
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Ao transitar pela superfície da Terra, a água dissolve e arrasta também toda sorte de 

impurezas compostas de matérias orgânicas, microrganismos e partículas minerais. As águas são 

também veículos mais importantes de organismos patogênicos, principalmente quando recebem 

despejos de esgotos sanitários e/ou industriais. 

 Os lagos caracterizam-se por águas tranqüilas e, portanto ocorre sedimentação de lama e a 

evaporação de água é mais intensa do que nos rios. Do ponto de vista geológico, um lago representa 

um corpo aquoso de existência mais ou menos transitória, que tende a desaparecer por assoreamento 

(ou colmatação) e invasão de vegetação, a partir das margens à medida que as  suas profundidades e 

área diminuem.  

 Segundo Suguio (2003), o ambiente lacustre apresenta comumente água doce, embora 

existam lagos com água salgada até hipersalina, que pode situar-se até no interior continental. Este 

autor também apresenta classificações de lagos baseados em vários critérios, tais como: origem (ou 

gênese), qualidade da água (química, físico-química ou biológica) e regimes hidrológico e climático 

(Tabela 11). 

 

Critérios Tipos de lagos 

Quanto à origem (ou gênese) Lagos de afundamento (cárstico ou de dissolução); antrópico; de barragem; 

de circo; de cratera; em crescente (fluvial ou de meandro abandonado); de 

deflação; deltaico; escalonado; estrutural (ou tectônico); glacial (periglacial 

ou proglacial); pluvial; reliquiar / residual; suspenso e tectônico. 

Quanto à qualidade das águas Lagos acidotrófico; alcalitrófico; distrófico; doce; eutrófico; oligotrófico e 

salgado. 

Quanto aos regimes hidrológico ou 

hidrodinâmico 

Lagos dimítico; efêmero, evanescente, temporário, tipo “playa”;  holomítico; 

meromítico; monomítico;  oligomítico e polimítico. 

Quanto às condições climáticas Lagos polar; temperado e tropical. 

 
Tabela 11 –  Tipos de lagos segundo diferentes critérios. 
Fonte: Suguio (2003, p. 238-241) 

 

3.6.2 – Água subterrânea 

 

Segundo a ABAS9 (Associação Brasileira de Água Subterrânea), a “Água subterrânea é toda a 

água que ocorre abaixo da superfície da Terra, preenchendo os poros ou vazios intergranulares das 

rochas sedimentares, ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas, que sendo submetida a 

                                                
9 Disponível em: http://www.abas.org/index.php?PG=aguas_subterraneas&SPG=aguas_subterraneas_as 
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duas forças (de adesão e de gravidade) desempenha um papel essencial na manutenção da umidade 

do solo, do fluxo dos rios, lagos e brejos”.  

Segundo Karmann (2003), de maneira simplificada, toda água que ocupa vazios em formações 

rochosas ou no regolito é classificada como água subterrânea. 

As águas subterrâneas cumprem um papel no ciclo hidrológico, uma vez que constituem uma 

parcela da água precipitada. Após a precipitação, parte das águas se infiltra e percola no interior do 

subsolo. A infiltração é o processo mais importante de recarga da água no subsolo. Muitos fatores 

influenciam no volume e velocidade de infiltração, tais como:  

 a)  Porosidade e permeabilidade do subsolo – A infiltração é favorecida pela presença de 

materiais porosos e permeáveis, como solos e sedimentos arenosos ou rochas muito fraturadas. Por 

outro lado, sedimentos argilosos e rochas cristalinas pouco fraturadas, são desfavoráveis à infiltração. 

A presença de argila no solo até pode aumentar a porosidade mas diminui sua permeabilidade e inibe a 

infiltração.  

De acordo com Suguio (2003), a porosidade é definida pela porcentagem dos espaços vazios 

existentes em uma rocha ou outro tipo de material poroso, quando confrontada com o seu volume total. 

E permeabilidade é a propriedade de uma rocha que permite a passagem de fluídos através dela, sem 

se deformar estruturalmente ou causar o deslocamento relativo das suas partes componentes. Assim, o 

estudo de porosidade juntamente com o de permeabilidade é de fundamental importância na 

prospecção de fluídos contidos nas rochas sedimentares, tais como petróleo, gás e água subterrânea 

(Tabela 12).  

 

 

 

 

 
Tabela 12 – Volume de poros e tamanhos de partículas em sedimentos 
Fonte: Karmann (2003, p. 122) 

    

b) Cobertura vegetal – Um solo coberto por vegetação é mais permeável do que um solo 

desmatado, isto porque, a vegetação frondosa , composta por muitos galhos e folhagem densa, retarda 

a chegada da água pluvial ao solo. Desta maneira, ela desce pelas folhas e pelo caule até atingir o solo 

e paulatinamente infiltra-se no solo. Isto diminui as águas de escoamento superficial e de evaporação 

e, portanto, aumenta o volume da água de infiltração. 

Material Tamanho das partículas  

(mm) 

Porosidade  

(%) 

Permeabilidade 

Cascalho 7 a 20 35,2 Muito alta 

Areia grossa 1 a 2 37,4 Alta 

Areia fina 0,3 42 Alta a média 

Siltes e argilas 0,04 a 0,006 50 a 80 Baixa a muito baixa 
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     c)  Inclinação do terreno (topografia) – Em geral, declives acentuados favorecem o 

escoamento superficial, principalmente se a encosta do terreno estiver desprovida de vegetação, que 

propicia a erosão em detrimento da infiltração. 

     d)  Tipo de chuva (precipitação) – Chuvas intensas saturam rapidamente o solo e as águas 

escoam pela superfície, quando a taxa de infiltração não corresponde ao grande volume de água 

precipitada, enquanto que as chuvas finas e demoradas promovem uma infiltração mais eficiente que 

aumenta o volume da água de infiltração, e 

e) Ocupação do solo – Nas áreas urbanas, as construções civis e as pavimentações de ruas 

impermeabilizam o solo, enquanto que nas áreas de intenso uso agropecuário, o desmatamento e a 

compactação do solo pelo pisoteio de animais, dificultam a infiltração, e podem produzir efeitos 

catastróficos pelo aumento do escoamento superficial, que poderá originar ravinas.  

Durante a infiltração uma parcela da água, sob ação das forças de adesão ou de capilaridade, 

fica retida nos horizontes mais superficiais do solo, e constitui a zona não-saturada, que é também 

conhecida por vadosa. Outra parcela, sob a ação da gravidade, atinge os horizontes mais profundos do 

subsolo, e constitui a zona saturada ou freática (figura 9). O limite entre estas duas zonas é uma 

importante superfície denominada superfície freática ou nível da água subterrânea, ou simplesmente 

nível d’água.  

 

Figura 9 – Distribuição água subsolo 
Fonte: Karmann (2003, p.120) 
 
 

A camada superior do solo onde os poros estão são só parcialmente ocupados pela água, 

acima referida é denominada também de zona de aeração e a situada imediatamente abaixo constitui a 
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zona de saturação. A zona de saturação é a mais importante e pode dar origem a um vasto 

reservatório denominado de aqüífero. A espessura de um aqüífero é variável e depende da geologia 

local, bem como da disponibilidade de poros nas formações geológicas, da capacidade de recarga e do 

movimento subterrâneo da água, que se processa desde as áreas de recarga até de descargas.  

O nível freático acompanha aproximadamente a topografia da superfície do terreno. Sua 

profundidade é função da quantidade de recarga e dos materiais terrestres no subsolo. Em áreas 

úmidas, com alta pluviosidade, tende a ser mais raso, enquanto em ambientes mais áridos tende a ser 

mais profundo. De modo geral, é mais profundo nas cristas de divisores topográficos (nos interflúvios) e 

mais raso nos fundos de vales (figura 10). Quando o nível d’água intercepta a superfície do terreno, a 

água aflora e origina nascentes, córregos ou rios. 

 

Figura 10 – O nível freático e o relevo de superfície. 
Fonte: Karmann. (2003, p. 120) 

 
 

Uma unidade geológica é considerada um aqüífero quando está saturada de água e possui 

tamanho suficientemente grande para permitir o abastecimento de água de comunidades. Segundo 

Karmann (2003, p. 125), em oposição ao termo aqüífero, o termo aqüiclude define unidades geológicas 

que, apesar de saturadas de água, são incapazes de transmiti-la por poços ou nascentes, por serem 

compostas por rochas relativamente impermeáveis. Por outro lado, as unidades geológicas quando não 

apresentam poros e não absorvem ou transmitem água, são denominadas de aqüífugos.  Segundo 

esse autor, recentemente os hidrogeólogos tem utilizado os termos aqüífero e aqüítarde, para referir-se 

às capacidades relativas de produção de água por unidades rochosas, onde o aqüífero é o mais 

produtivo e o aqüitarde o menos produtivo. 
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Quanto à porosidade, são reconhecidos três tipos aqüíferos: poroso (ou sedimentar), fraturado 

(ou fissural) e cárstico (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Os três tipos fundamentais de porosidade. 
Fonte: Karmann. (2003, p. 121) 
 
 
a) Aqüífero poroso (ou sedimentar) – É aquele formado por sedimentos consolidados, 

inconsolidados ou solos arenosos, onde a circulação da água ocorre por poros formados entre os grãos 

de areia, silte e argila. Constituem os aqüíferos mais importantes, pelo grande volume de água que 

armazenam, e grandes áreas de ocorrência. Esses aqüíferos ocorrem em bacias sedimentares onde se 

acumularam sedimentos arenosos. Uma particularidade deste aqüífero é a sua porosidade em geral 

homogênea e isótropa onde a água flui em qualquer direção em função das pressões hidrostáticas 

diferenciais. 

b) Aqüífero fraturado (ou fissural) – Formado por rochas cristalinas (ígneas ou metamórficas) 

duras e maciças, onde a circulação da água ocorre através das fraturas, fendas e falhas, abertas por 

atividades tectônicas rúpteis em basaltos, granitos, gnaisses e gabros. A capacidade dessas rochas de 

acumularem água está relacionada à quantidade e tamanho das fraturas, bem como das interligações 

que permitam a infiltração e o fluxo da água. Os poços perfurados neste  aqüífero apresentarão  

produtividade que dependerá  do fato se eles interceptaram fraturas com água. A água só poderá fluir 

se houver fraturas que, quase sempre, apresentam orientações preferenciais que portanto, constituem 

aqüíferos anisotrópicos. O aqüífero fraturado é relativamente comum em derrames de rochas 

basálticas, das grandes bacias sedimentares intracratônicas brasileiras. 
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c) Aqüífero cárstico – É freqüente em rochas carbonáticas (calcários, dolomitos e mármores) 

onde a água circula através das fraturas ou juntas (diaclases) e outras descontinuidades resultantes da 

tectônica rúptil, que foram alargadas por dissolução do carbonato de cálcio pela água.  

Essas aberturas podem atingir grandes dimensões e as águas de percolação podem formar 

verdadeiros rios subterrâneos caracterizados por águas duras.  

De acordo com Suguio (2003, p. 340), um aspecto importante da exploração de água 

subterrânea é que o bombeamento excessivo de água pode exceder a capacidade de recarga do 

aqüífero, de modo que o abastecimento pode ficar prejudicado. Além disso, em poços localizados em 

planícies costeiras, nas proximidades da praia atual, a água doce pode ficar contaminada pela água 

salgada em função, também de bombeamento excessivo. 

Segundo Karmann (2003, p. 125) os aqüíferos podem ser podem também ser considerados 

livres, suspensos e confinados (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Aqüíferos livres e suspensos. 
Fonte – Karmann (2003, p. 126) 
 

a) Aqüífero livre – É aquele constituído por uma formação geológica permeável, que é 

totalmente aflorante em toda a sua extensão, e limitado na base por uma camada impermeável. A 

superfície superior, que constitui a zona insaturada encontra-se em equilíbrio com a pressão  da 

atmosfera, com a qual se comunica livremente. O aqüífero livre recebe recarga direta e os níveis 

d’água variam segundo as quantidades de chuva. Este é o aqüífero mais comumente explorado pela 

população e que apresenta maiores possibilidades de contaminação. 

b) Aqüífero suspenso – É composto por acumulação de água em aqüitarde situado na zona 

insaturada, formando  aqüíferos livres lenticulares acima  do nível freático principal, quando uma 

camada impermeável intercepta a infiltração. 
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c) Aqüífero confinado ou artesiano (Figura 13) – É constituído por uma formação geológica 

permeável, confinada entre duas camadas impermeáveis ou semipermeáveis. A pressão da água no 

topo da zona saturada é maior do que a pressão atmosférica naquele ponto, de modo que a água 

ascende no poço até acima da zona saturada. O seu reabastecimento ou recarga, através das chuvas, 

processa-se nos locais onde o aqüífero aflora à superfície. Os aqüíferos confinados são reabastecidos 

pela recarga indireta que, quase sempre, ocorre em locais com rochas sedimentares profundas (bacias 

sedimentares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Aqüífero confinado, superfície potenciométrica e artesianismo. 
Fonte – Karmann (2003, p. 126) 
 

No poço perfurado em aqüífero confinado, a água subirá acima do nível do aqüífero, devido à 

pressão exercida pelo peso das camadas confinantes sobrejacentes, que dá origem ao fenômeno do 

artesianismo, com poços jorrantes, chamados mais propriamente de poços artesianos. A altura em que 

a água sobe em um poço artesiano é o nível potenciométrico. Numa perfuração de um aqüífero livre o 

nível da água corresponde ao da água no aqüífero, porque ela apresenta a mesma pressão que a 

atmosférica. O nível da água, no caso,  é designado então de freático. 

A disponibilidade das águas subterrâneas é estimada em 97% de água doce do planeta e, 

portanto, desempenham um papel fundamental no abastecimento público e privado em todo o mundo. 

O Brasil possui grande potencial de água subterrânea.  

Segundo Rebouças (2006b) e Karmann (2003), as reservas de água subterrânea no Brasil são 

estimadas em 112 mil km3, dos quais cerca de 5 mil m3/hab/ano poderiam ser extraídos de forma 

racional, isto é, de forma controlada. Problemas de extração não-controlada de água subterrânea são 
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comuns em várias partes do mundo devido, principalmente, ao crescimento desordenado das cidades e 

à falta de planejamento no uso dos recursos hídricos. Vale lembrar que nem toda água subterrânea 

existente pode ser extraída em bases econômicas e a sua distribuição, como no caso das águas 

superficiais, é irregular em todo o país.  

 

3.7 – Influência das atividades antrópicas nos recursos hídricos 

 

Segundo Salati et al. (2006) qualquer atividade humana que altere os fatores básicos que 

determinam o balanço hídrico, pode influir na disponibilidade dos recursos hídricos de uma bacia 

hidrográfica. Deste modo, tanto a quantidade como a qualidade das águas, podem sofrer alterações, 

por desmatamento, por mudança de uso do solo, por projetos de irrigação e por construção de 

barragens. Em escala planetária, destacam-se as mudanças climáticas globais decorrentes da 

alteração das características químicas da atmosfera por exemplo, com concentração de gases que 

promovem o efeito estufa. 

No Brasil, existem casos já evidentes em que as atividades antrópicas podem também 

melhorar a oferta de recursos hídricos, alterando o tempo de residência das águas  de superfície, como 

exemplo, os açudes no Nordeste Brasileiro além de inúmeras represas para produção de eletricidade. 

Por outro lado, o uso da terra com a remoção da cobertura vegetal, com implantação de 

agricultura sem controle da erosão, normalmente degrada os recursos hídricos, por aumento do 

escoamento superficial que carrega os solos e promovem o assoreamento de rios, lagos e represas. 

Em especial, as atividades antrópicas associadas ao desenvolvimento industrial, à agroindústria e à 

urbanização, degradam a qualidade dos recursos hídricos, como foi evidenciada pela análise dos 

resultados, especialmente do Estado de São Paulo, disponíveis em diversos relatórios emitidos pela 

CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental). 

As extrações excessivas, além da capacidade de reposição , e a contaminação da água são os 

dois grandes problemas, que tem preocupado os governos nas últimas décadas. O abastecimento de 

grandes áreas metropolitanas exige a captação em regiões cada vez mais distantes, que oneram e 

comprometem os recursos hídricos. Ao mesmo tempo, os rios têm sido erroneamente usados como 

receptores para o lançamento de esgotos, lixos urbanos e de efluentes agro-industriais.  

O desvio de um curso fluvial pode também comprometer a sua qualidade, uma vez a redução 

na vazão do rio diminui a sua capacidade de depuração e aumenta a contaminação. O intenso uso da 

água e a conseqüente poluição gerada, uma vez que grande parte dos efluentes não é tratada no 

Brasil, contribuem para agravar sua escassez e geram em conseqüência, a necessidade crescente do 

monitoramento das alterações da qualidade da água. 
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Segundo Tundisi (2005): “Ao longo de toda a história da humanidade, o desenvolvimento 

econômico e a diversificação da sociedade resultaram em usos múltiplos e variados dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos. Não só o aumento populacional e a aceleração da economia 

ampliam os usos múltiplos, o desenvolvimento cultural faz com que outras necessidades  sejam 

incorporadas, resultando em impactos diversificados e de maior amplitude”.  

O conjunto de ações produzidas pelas atividades humanas, ao explorar os recursos hídricos 

para expandir o desenvolvimento econômico e fazer frente às demandas industriais e agrícolas e à 

expansão e crescimento da população e das  áreas urbanas, foi se tornando complexo ao longo da 

história da humanidade produzindo diferentes impactos que, por sua vez, provocam diferentes 

ameaças e problemas para a disponibilidade de água e causam riscos elevados, conforme pode ser 

observado na tabela 13. 

 

 

Atividade humana 

 

Impactos nos ecossistemas aquáticos 

 

Valores / Serviços em risco 

Construção de 

represas 

Altera o fluxo dos rios e o transporte de 

nutrientes e sedimentos e interfere na 

migração e reprodução de peixes. 

Altera habitats e as pescas comercial e 

esportiva. Altera os deltas10 e suas economias. 

Construção de diques 

e canais 

Destrói a conexão do rio com as áreas 

inundáveis. 

Afeta a fertilidade natural das várzeas e o 

controle das enchentes. 

Alteração do canal 

natural dos rios 

Danifica ecologicamente e modifica os fluxos 

dos rios. 

Afeta os habitats e as pescas comercial e 

esportiva. Afeta a produção de hidroeletricidade 

e transporte. 

Drenagem de áreas 

alagadas 

Elimina um componente chave dos 

ecossistemas aquáticos. 

Perda de biodiversidade. Perda de funções 

naturais de filtragem e reciclagem de nutrientes. 

Perda de habitats para peixes e aves aquáticas. 

Poluição 

não-controlada 

Diminui a qualidade da água. Altera o suprimento de água. Aumenta os 

custos de tratamento. 

Altera a pesca comercial. Diminui a 

biodiversidade. Afeta a saúde humana. 

Remoção excessiva de 

biomassa 

Diminui os recursos vivos e a biodiversidade. Altera as pescas comercial e esportiva. Diminui 

a biodiversidade. Altera os ciclos naturais dos 

organismos. 

Introdução de espécies 

exóticas  

Elimina as espécies nativas e altera os ciclos 

de nutrientes e os ciclos biológicos. 

Perda de habitats e alteração da pesca 

comercial. Perda da biodiversidade natural e 

estoques genéticos. 

                                                
10 Deltas – depósito sedimentar aluvial formado por um curso fluvial desembocando em corpo de água mais ou 
menos calmo (lago, laguna, mar, oceano ou outro rio), cuja porção subaérea apresenta-se em planta com formas 
triangular, lobada, digitada, etc. (Suguio, 1992). 
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Poluentes do ar (chuva 

ácida) e metais 

pesados 

Altera a composição química de rios e lagos. Altera a pesca comercial. Afeta a biota 

aquática. Afeta a recreação. Afeta a saúde 

humana. Afeta a agricultura. 

Mudanças globais no 

clima 

Afeta drasticamente o volume dos recursos 

hídricos. Altera padrões de distribuição de 

precipitação e evaporação. 

Afeta o suprimento de água, transporte, 

produção de energia elétrica, produções 

agrícola e pesca e aumenta as enchentes e 

fluxo de água em rios. 

Crescimento da 

população e padrões 

gerais do consumo 

Aumenta a pressão para construção de usinas 

hidrelétricas e aumenta a poluição da água e 

acidificação de lagos e rios. Altera ciclos 

hidrológicos. 

Afeta praticamente todas as atividades 

econômicas que dependem dos serviços dos 

ecossistemas aquáticos. 

 
Tabela 13 –  Atividades humanas e impactos ambientais. 
Fonte: Tundisi (2005). 
 
 De acordo com Tucci (2003) o ciclo hidrológico sofre alterações nas áreas urbanas devido, 

principalmente, à alteração da superfície e a canalização do escoamento, aumento da poluição devido 

à contaminação do ar, das superfícies urbanas e do material sólido disposto pela população. Este 

processo apresenta impactos sobre a qualidade da água, resultado do seguinte: poluição existente no 

ar que se precipita junto com a água; lavagem das superfícies urbanas contaminadas com diferentes 

componentes orgânicos e metais; resíduos sólidos representados por sedimentos erodidos pelo 

aumento da vazão e lixo urbano depositado ou transportado para a drenagem; esgoto cloacal11 que 

não é coletado e escoa através da drenagem. A carga de contaminação dos três primeiros itens pode 

ser superior à carga resultante do esgoto cloacal sem tratamento, isto porque deve-se considerar que 

90% da carga do escoamento pluvial ocorre na fase inicial da precipitação (primeiros 25 mm). 

 

                                                
11 São aqueles formados pela água escoadas pelos tanques de roupa, pias de cozinha, banheiros e 
descargas sanitárias. 
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4 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA 
 

Azevedo Netto e Alvarez (1977) definem como sistema de abastecimento público de água 

“conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma 

comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos. 

Essa água fornecida deverá ser, sempre que possível, em quantidade suficiente e da melhor qualidade 

dos pontos de vista físico, químico e bacteriológico”. 

Um sistema de abastecimento público de água compreende as seguintes unidades: captação, 

adução e subadução,  tratamento, reservação e distribuição. A quantidade de água consumida varia 

continuamente em função do tempo, das condições climáticas, dos hábitos da população, etc.   

Os principais tipos de consumo são: doméstico, público, comercial e industrial. Estes 

constituem o consumo útil ao qual somam-se as perdas que ocorrem ao longo das canalizações 

resultantes de vazamentos e do desperdício. 

  

4.1 – Captação de água atmosférica, subterrânea e superficial 

 

 Segundo Leme (1984, p. 40), denomina-se captação ao conjunto de obras e dispositivos de 

engenharia construídos junto à fonte de suprimento, para a retirada da água que deve ser conduzida 

pelo sistema de abastecimento, em quantidade suficiente para satisfazer às necessidades de consumo 

da área abastecida. 

 As captações podem ser feitas para coletar ou retirar águas atmosféricas, superficiais e 

subterrâneas. Para cada tipo de captação adota-se procedimentos específicos: 

a) Captação da água atmosférica – A captação da água de chuva é uma maneira rápida de se 

obter um grande volume de água, de razoável qualidade, em um período de tempo bastante reduzido. 

Existem duas maneiras conhecidas de captação: a primeira é aproveitando o telhado de uma casa, e o 

segundo é revestindo uma área de encosta com plástico e canalizando a água, pré-filtrada pelo solo, 

até uma caixa ou reservatório. A sua armazenagem poderá ser feita em uma caixa separada ou 

diretamente em uma cisterna12. 

A captação das águas pluviais caídas sobre os telhados é feita por meio de calhas coletoras e 

condutoras que as encaminham para cisternas (Figura 14). Das cisternas, a água é elevada, por meio 

                                                
12 Cisterna é um reservatório, abaixo do nível do solo, onde se conservam águas pluviais ou outras. Para que a 
água permaneça em bom estado de conservação, a cisterna deve permanecer bem fechada e sem entrada de luz, 
se possível, para diminuir a temperatura da água e conseqüentemente retardar a ação das bactérias e o 
aparecimento de algas. 
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de bombas, para reservatórios situados nas lages de cobertura, de onde é feita a distribuição 

domiciliar.  

 
Figura 14 – Esquema geral de caixa ou reservatório para água atmosférica 
Fonte: http://www.soecomg.hpg.ig.com.br/agua8.htm13 
 

Para evitar a contaminação por materiais que vem do telhado é aconselhável evitar a entrada 

das primeiras águas escoadas pelo telhado na caixa, desviando a(s) bica(s) ou tubos de condução para 

fora do orifício de entrada do reservatório. O tempo de "lavagem" do telhado vai depender da  duração 

da estiagem e da intensidade da chuva, mas  pode ser de uma hora no caso de chuva forte, ou até de 

um ou dois dias no caso de uma chuva fina e constante. 

Mesmo após a "lavagem" antes de captar a água, os ventos podem transportar folhas e 

sujeiras mais grossas para dentro da caixa e, para resolver este problema, coloca-se um filtro ou 

coador na entrada do reservatório, ou seja, entre a bica de condução da água e o reservatório. É bom 

dimensionar o coador para receber água de uma chuva forte e impurezas menores que 2 mm, 

considerando-se que tenha sido  feita a pré-lavagem do telhado, conforme citada acima. 

O tanque de decantação permite a separação das impurezas residuais, que tenham ficado no 

telhado mesmo depois da pré-lavagem da água de entrada. Pode ser construído dentro do próprio 

reservatório ou fora dele, um compartimento com capacidade de 50 a 200 litros, onde a água 

permanecerá em repouso, quando os resíduos vegetais mais grossos serão depositados e serão 

removidos de tempos em tempos. Este sistema funciona bem, sobretudo quando as chuvas não são 
                                                
13 Disponível em: http://www.soecomg.hpg.ig.com.br/agua8.htm - acesso em 02/09/07. - Sociedade ecológica 
mineira Projeto Aurora. 
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muito fortes, mas uma vazão alta na chegada da água poderá dificultar a decantação. Cada milímetro 

de chuva/ano equivale a um litro de água por metro quadrado de telhado. 

 b) Captação da água subterrânea – A água subterrânea corresponderia a 97% do volume de  

água doce existente na Terra e, portanto, desempenha um papel fundamental nos abastecimentos 

público e privado em todo o mundo. Para a captação e aproveitamento deste recurso são de 

fundamental importância os estudos prospectivos para localização e avaliação das reservas existentes.  

Os reservatórios de águas subterrâneas são corpos de rochas porosas e permeáveis 

denominados de aqüíferos. Essas águas podem estar acumuladas em dois tipos principais de 

aqüíferos: freático e cativo (confinado). O aqüífero freático caracteriza-se por estar assentado sobre 

uma camada impermeável de subsolo, e está submetido á pressão atmosférica local, enquanto que o 

aqüífero cativo caracteriza-se por estar confinado entre duas camadas impermeáveis e submetido a 

uma pressão superior à pressão atmosférica local.  

As captações em aqüífero freático podem ser executadas por galerias filtrantes, drenos, fontes 

ou poços. Quando o aqüífero freático é muito superficial, as canalizações coletoras ficam na superfície 

ou enterradas a pequenas profundidades, quando se tem os chamados drenos. Podem ser construídos 

com tubos furados ou simplesmente com manilhas cerâmicas não-rejuntadas. As galerias são mais 

comuns sob leitos arenosos de rios com grande variação de nível, enquanto que os drenos são mais 

comuns em áreas onde o lençol é aflorante e permanece praticamente no mesmo nível do terreno 

saturado ou sob leitos arenosos de rios com pequena variação de nível.  

Os poços são mais freqüentes porque normalmente os níveis dos lençóis freáticos variam 

muito entre os períodos de chuvas e de estiagem e, portanto escavações de maiores profundidades 

são necessárias para garantia da permanência da vazão de captação. Além disso, os aqüíferos 

também possuem espessuras variáveis e, em algumas situações, é necessário o emprego de captores 

radiais que partem da parte mais profunda do poço, para que se tenha um rendimento mais efetivo.  

Os tipos principais de poços empregados na captação de água do lençol freático são o raso 

comum, o amazonas e o tubular, que serão mais detalhados no item 4.1.2.  

As principais vantagens das águas subterrâneas são: custos de captação mais baixos que a 

água superficial, não há necessidade de construção de obras de barragem, adutora e estação de 

tratamento; o prazo para perfuração de um poço é de cerca 10 dias, em contraposição a dezenas de 

meses e até alguns anos no caso de captação de um rio; poços adicionais podem ser perfurados a 

medida em que cresce a demanda de água, que permite um parcelamento do investimento financeiro;  

não se verificam os impactos ambientais decorrentes da construção de barragens nos cursos fluviais e 

apresentam menor vulnerabilidade contra agentes de poluição que atingem facilmente os rios e lagos. 
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 c) Captação de águas superficiais – As águas superficiais empregadas em sistemas de 

abastecimento normalmente são originárias de um curso fluvial. Opções mais raras incluem captações 

em lagos naturais ou no mar com dessalinização posterior.  

Algumas condições devem ser consideradas antes da captação, tais como: quantidades de 

água; qualidade da água; garantia de funcionamento; economia das instalações; localização; condições 

de escoamento; a variações do nível d’água; estabilidade do terreno no local de captação, etc, pois 

podem exigir obras preliminares e/ou complementares para a sua captação.  

As águas de superfície são as de captação mais fácil e por isso são as mais utilizadas no 

consumo humano. Segundo Rebouças (2006a), de toda a água do planeta, apenas 2,5% corresponde 

à água doce, sendo que destas, aproximadamente 0,3% encontram-se disponíveis superficialmente. 

Além disso, grande parte dessas águas superficiais encontram-se atualmente poluídas e 

contaminadas. 

 

4.1.1 - Elementos constituintes da captação superficial 

 

Segundo Leme (1984), em geral, os elementos componentes de uma captação e tomada de 

água em mananciais superficiais são: barragem, tubo de tomada (canalização que retira e conduz 

inicialmente a água da fonte de suprimento), elevatória ou recalque de água bruta, dispositivos de 

proteção (grades, telas, crivos e caixas de areia) e de controle (comportas, adufas, registros e 

stoplogs14) da entrada da água. Nem sempre existem todos estes elementos, pois dependem de 

características específicas e do seu posicionamento em relação aos outros elementos do sistema de 

abastecimento. 

As captações podem ser simples ou diretas e completas . No primeiro caso, a tomada de água 

está diretamente ligada à adutora de água bruta, com ou sem elevatória ou recalque (Figura 15).  

Na captação completa o tubo de tomada, possui como dispositivos de proteção grades e caixas 

de areia, que removem sucessivamente corpos sólidos e/ou flutuantes (exemplos, areia em suspensão 

e peixes), por meio de sedimentação (Figura 16). 

A captação das águas de rios, deve situar-se sempre a montante das comunidades, para evitar 

a poluição proveniente de lançamentos de esgotos sanitários ou de despejos industriais.  

 

                                                
14 Stoplogs são dispositivos de controle de entrada de água ou válvulas.  
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Figura 15 – Esquema de captação direta ou tomada simples 
Fonte: Medeiros Filho (2007) 15.  

 

 

Figura 16 – Esquema de captação com canal de derivação e caixa de areia 
Fonte: Medeiros Filho (2007).  

 

 Segundo Leme (1984, p. 63-67), existem os seguintes tipos de captação:  

� Captação direta com tubo de tomada situado no fundo do leito do rio;  

� Captação direta com tubo de tomada instalado no fundo do rio e próximo à margem. Este 

tipo de captação, só é utilizado em rios que não transportem argila ou lama capazes de 

obstruir rapidamente o crivo colocado na ponta do tubo;  
                                                
15 Disponível em:  http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Captac03.html - página criada por Carlos Fernandes 
de Medeiros Filho, Engenheiro Civil e Professor da Universidadade Federal de Campina Grande (PB), pós-
graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental (1999), projetista hidráulico de redes coletoras de esgotos, de 
abastecimento de água, de instalações prediais hidráulico-sanitárias e antiincêndio para edificações e 
comunidades em geral.  
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� Captação direta com tubo de tomada no fundo do leito e afastado da margem;  

� Captação direta com tubo de tomada apoiado no fundo e afastado da margem. Este tipo é 

utilizado quando existe a necessidade de se procurar um ponto mais fundo para garantir a 

submergência do crivo. Neste caso, a tomada deve ser protegida contra choques de 

corpos flutuantes, por meio de dispositivos apropriados providos de sinalização;  

� Captação direta situada na margem a certa distância do fundo; este tipo de tomada é 

utilizado em rios de pequena oscilação de nível d’água e com margens resistentes à 

erosão, que possui uma grade situada na entrada para evitar a penetração de corpos 

flutuantes; 

� Captação junto à margem com sistema de grades para remoção de materiais flutuantes e 

de comportas para operação adequada; este tipo de captação é empregado em rios que 

carreiam materiais em suspensão e uma vazão sólida não-desprezível, possui uma grade 

com remoção mecânica de material depositado que é dotado de um compartimento com 

comportas destinada a permitir limpeza e proceder a reparações necessárias;  

� Captação completa com recalque de água bruta; este tipo de captação completa é usado 

em rios que possuem descarga sólida apreciável,possui um dispositivo de proteção 

formado de grade grosseira seguida de grade fina, dispositivo de controle da entrada de 

água (stoplog), sistema de remoção mecânica do material gradeado e elevatória de água 

bruta. Também é dotado de um sistema, que permite a sedimentação de areia, antes de 

sua entrada no poço de sucção das bombas;  

� Captação completa com canal de derivação; neste tipo a água é captada em um canal de 

derivação cuja função é desviar parcialmente o escoamento do rio, facilitando a instalação 

da tomada. Na entrada do canal é colocada uma comporta com grade destinada a regular 

a entrada da água e impedir a entrada de corpos flutuantes. Um extravasor com registro 

retorna ao rio o excesso da água, mantendo o nível d’água na caixa de areia. 

 

4.1.2 – Elementos constituintes da captação subterrânea 

 

Segundo Leme (1984), a captação da água subterrânea pode ser feita radialmente ou 

longitudinalmente. A primeira caracteriza-se por um escoamento que se processa radialmente no 

interior do maciço poroso, que contém o aqüífero ou lençol subterrâneo. A segunda caracteriza-se por 

um escoamento que se processa transversalmente em relação ao dispositivo captador (galerias e 

trincheiras).  
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A coleta da água é feita por meio de poços de captação, cujas profundidades variam de acordo 

com a situação do aqüífero em relação à superfície do solo. De acordo com o aqüífero, o poço pode ser 

freático (cavado no terreno até encontrar água do lençol freático – raso ou profundo) ou artesiano16 

(que jorra água naturalmente devido a pressão hidrostática), na Figura 17 pode-se observar essa 

diferença. Vale lembrar que a diferença entre um poço freático e um poço artesiano está na qualidade 

da água do poço artesiano. O poço freático, principalmente o poço mais raso, é muito fácil de ser 

contaminado.  

 

Figura 17 – Esquema de poços freático e artesiano 
Fonte: WATANABE (s.d.)17   

 

O termo semi-artesiano é popularmente utilizado para designar poços profundos em que a 

água não jorra, mas exige o bombeamento para se obter o volume de água desejado. 

O poço raso, popularmente chamado de cacimba ou cacimbão, é um poço construído 

escavando-se o terreno, em geral na forma cilíndrica, com revestimento de alvenaria ou com peças 

pré-moldadas (tubulões), cujo diâmetro varia de um a quatro metros e a profundidade de cinco a vinte  

em média, a depender da posição do lençol freático (Figura 18). A parte inferior, em contato com o 

lençol deve ser revestido com pedras, alvenaria furada ou peças cilíndricas pré-moldadas furadas, 

dependendo da estabilidade do terreno, quando o fundo do poço é constituído de material mais ou 

menos coeso o revestimento é completamente desnecessário.  

 

                                                
16 O termo artesiano é derivado da localidade de Artois (França), onde o fenômeno foi observado. 
17 http://www.ebanataw.com.br/roberto/artesiano/index.php - acesso em 24/09/07, página criada por Roberto 
Massaru Watanabe, Engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1.972, 
especialista em Infra-estrutura, Hidrologia, Hidráulica e Patologia das Edificações. 
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Figura 18 - Estrutura típica de um poço raso comum 
Fonte: Medeiros Filho (2007)18  

 

Com a finalidade de evitar o carreamento de areia para o interior do poço ou mesmo dos 

orifícios,  pode-se envolver externamente a área de drenagem com uma camada de pedregulho e areia 

grossa. A retirada da água do seu interior deve ser feita através de bombeamento por medida de 

segurança sanitária, mas para abastecimentos singelos são freqüentes o uso de sarilhos e baldes e 

bombas manuais.  

O poço amazonas é uma variante do escavado, que é mais apropriado para áreas onde o 

terreno é muito instável por excesso de água no solo (areias movediças). Seu método construtivo é 

característico e deve ser executado por pessoal especializado, que emprega peças pré-fabricadas à 

medida que progride a escavação. Sua denominação deve-se ao fato de ser muito comum na região 

amazônica, onde os terrenos apresentam este comportamento, principalmente nas épocas de 

                                                
18 Disponível em:  http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Captac01.html - página criada por Carlos Fernandes 
de Medeiros Filho, Engenheiro Civil e Professor da Universidadade Federal de Campina Grande (PB), pós-
graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental (1999), projetista hidráulico de redes coletoras de esgotos, de 
abastecimento de água, de instalações prediais hidráulico-sanitárias e antiincêndio para edificações e 
comunidades em geral.  
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enchentes. São poços com pequenas vazões, destinados ao abastecimento de pequenas 

comunidades.  

O emprego de galerias filtrantes (Figura 19) é adequado em terrenos permeáveis, de pequena 

espessura (aproximadamente de um a dois metros), onde há necessidade de se aumentar a área 

vertical de captação para obtenção de maior vazão. Estas galerias em geral são tubos furados 

(alvenaria ou pré-moldados), que convergem para um poço, de onde a água é retirada por 

bombeamento, embora também sejam comuns outros métodos mais rudimentares.  

 

 
Figura 19 - Posição da Galeria Filtrante 
Fonte: Medeiros Filho (2007)  

 

4.2 – Tratamento de água 

 

Segundo Leme (1984, p. 131), a necessidade do homem de purificar a água decorre da 

dificuldade de encontrá-la em absoluto estado de pureza, pois ela é dotada de uma grande capacidade 

de dissolver substâncias. Ainda segundo o autor, dependendo da qualidade da água captada, o 

tratamento pode exigir diversas etapas, onde se destacam processos físicos, químicos e bioquímicos 

para remoção das impurezas. Deste modo, o conhecimento dos diferentes tipos de impurezas, dos 

seus efeitos e do modo em que se encontram na água são de grande importância para a escolha do 

tratamento a ser adotado. 

De acordo com Condini (1998, p. 13), entende-se por água bruta ou “in natura” a água de uma 

fonte de abastecimento, antes de receber qualquer tratamento. O tratamento da água constitui-se de 

uma série de processos de purificação para torná-la potável. O tratamento da água depende também 
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da qualidade da água bruta. Ainda segundo este autor, o tratamento convencional compreende as 

operações de coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. 

Após a captação, a água é bombeada para a ETA (Estação de Tratamento de Água), onde são 

empregadas combinações de diversos métodos para tornar a água potável (Figura 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Esquema de estação de tratamento de água 
Fonte: http://www.sabesp.com.br 

 

No Brasil, a maioria das estações de tratamento de água empregam o tratamento convencional 

(sem definição ou significado da expressão). Esse processo é adotado pela SABESP (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Na prática, esse processo consiste, basicamente, das 

seguintes etapas: 

� Pré-cloração: O cloro é adicionado assim que a água chega à ETA para propiciar a 

eliminação de matéria orgânica e metais; 

� Pré-alcalinização: A cal ou a soda cáustica são acrescentadas à água para ajustar o pH 

aos valores exigidos para as fases seguintes do tratamento.  

� Coagulação: O sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro coagulante é adicionado, 

seguido de agitação violenta da água para provocar a desestabilização elétrica das 

partículas em suspensão para facilitar a sua agregação. 
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� Floculação: A água é lentamente misturada para propiciar a formação de flocos de 

partículas finas. 

� Decantação: A água é transferida para tanques grandes de decantação de flocos de 

impurezas. 

� Filtração: A seguir a água é vertida em tanque com leito de cascalho, areia e carvão 

antracito para retenção de impurezas não eliminadas na fase de decantação.  

� Pós-alcalinização: É efetuado o ajuste final de pH da água para evitar eventuais 

problemas de corrosão ou incrustação das tubulações  

� Desinfecção: O cloro é adicionado à água antes de sua saída da ETA, para manutenção 

de um teor residual, até a chegada à casa do consumidor, como garantia de que a água 

fornecida esteja isenta de bactérias e vírus, que são eliminados pela cloração. 

� Fluoretação: Finalmente, ocorre a adição de flúor à água para a prevenção de cáries 

dentárias.  

Após o tratamento, a água tratada é armazenada inicialmente em reservatórios de distribuição 

e depois em reservatórios de bairros, localizados em regiões estratégicas das cidades. Desses 

reservatórios a água vai para as tubulações maiores (denominadas adutoras) e depois para as redes 

de distribuição até chegar aos domicílios.  

A clarificação consiste na execução de três etapas: floculação, decantação e filtração. Nesta 

fase, todas as impurezas particuladas são removidas e a água torna-se límpida. Para garantir a 

qualidade da água ainda, antes do uso é feita a desinfecção. 

A desinfecção da água com cloro é uma das técnicas mais antigas de tratamento que, ao ser 

utilizada, causou diminuição no índice de mortalidade infantil, além de redução de doenças provocadas 

pela água contaminada. Atualmente, técnicas de tratamento mais avançadas envolvem a utilização de 

carvão ativado ou ozônio. 

Às vezes, pode-se executar simplesmente a clarificação e a desinfecção, enquanto que em 

outros casos podem ser realizados procedimentos mais específicos, em função das impurezas a serem 

removidas ou das qualidades requeridas para a água. Na desinfecção podem ser empregadas, além da 

cloração, a aplicação de ozonização ou de radiação ultravioleta. Entre outros processos específicos de 

tratamento, incluem-se a aeração ou arejamento, a correção de dureza, as eliminações de sabor e 

odor, o tratamento por contato e o controle contra a corrosão. 

Em geral, a empresa de distribuição tem a responsabilidade de entregar água até a entrada da 

residência, onde estão o cavalete e o hidrômetro e, a partir daí, o consumidor deve cuidar das 

instalações internas, da limpeza e conservação do reservatório.  
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4.3 –  Adução e subadução 

 

 As canalizações principais destinadas a conduzir água, das unidades de um sistema público de 

abastecimento à rede de distribuição, recebe o nome de linhas adutoras. Elas interligam a estação de 

captação de água à estação de tratamento de água, e esta aos reservatórios do mesmo sistema 

(AZEVEDO NETTO e ALVAREZ, 1977). 

 Quando existem ramificações de uma linha adutora, destinadas a conduzir água por 

canalizações secundárias até outros pontos do sistema, elas receberão a denominação de 

subadutoras. Também são denominadas subadutoras as canalizações que conduzem água de um 

reservatório para outro.  As linhas adutoras e subadutoras são as unidades principais de um sistema 

público de abastecimento de água. 

 As adutoras, quanto à qualidade da água transportada, podem ser classificadas em adutoras 

de água bruta, que conduzem água das captações para a ETA, e adutoras de água tratada, que 

conduzem água da ETA para o reservatório de distribuição, ou diretamente da ETA para a rede de 

distribuição, em sistemas desprovidos de reservatórios de distribuição. 

 Quanto à energia de movimentação da água, as adutoras podem ser classificadas como 

adutoras de escoamento por gravidade, por recalque, ou mistas, que funcionam parcialmente por 

gravidade e por recalque. 

� Adução com escoamento livre por gravidade – É o tipo de adução no qual a água escoa 

por ação da gravidade com a superfície livre permanentemente sujeita à pressão 

atmosférica. Em terrenos acidentados, o apoio para as adutoras exige, em muitos casos, a 

construção de obras de arte que permitem a transposição dos obstáculos como túneis, 

canais e pontes ou aquedutos. 

� Adução por gravidade em conduto forçado – É o tipo de adução no qual a pressão no 

interior do encanamento é diferente da pressão atmosférica, quando a pressão efetiva é 

medida pela ordenada da linha piezométrica relativa ao eixo do conduto. 

� Adução por recalque – É o tipo de adução que apresenta a necessidade de um sistema 

elevatório por bombas para levar a água de uma cota mais baixa a uma cota mais elevada. 

Ele só é possível com o emprego de condutos forçados, apresentando assim, 

comportamento muito semelhante ao das adutoras por gravidade em conduto forçado. A 

diferença fundamental é que, no recalque, a energia para o escoamento é fornecida por um 

conjunto elevatório. 

Quanto aos tipos de condutos, empregados na adução, podem ser denominados de livres, 

forçados e mistos.   
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� Condutos livres: canais a céu aberto com ou sem revestimento, geralmente de seção 

trapezoidal; calhas de madeira, metálicas ou de concreto armado, com seções 

retangulares, trapezoidais ou circulares; galerias e túneis, que são condutos cobertos de 

alvenaria, concreto armado ou constituídos de chapas e perfis metálicos ou de madeira, 

geralmente circulares, quando a seção é pequena,ou retangulares, ovóides e semi-

elípticos, quando a seção apresenta grandes dimensões. 

� Condutos forçados: tubos de aço e ferro fundido; tubos de concreto armado ou protendido; 

tubos de cimento amianto e tubos de madeira.  

� Mistas: que compreendem os dois tipos anteriormente explicados. 

 A vazão de adução necessária ao consumo, que serve de base para o dimensionamento da 

adutora, é calculada de acordo com sistema de abastecimento. 

 

4.4 – Reservação  

 

Os reservatórios de distribuição de água são unidades hidráulicas de acumulação e passagem 

de água entre a adução e a distribuição, estão situados em pontos estratégicos do sistema de 

abastecimento de modo a atenderem as seguintes situações: garantia da quantidade de água (reservas 

de equilíbrio, de emergência e de anti-incêndio);  garantia de adução com vazão e altura manométrica 

constantes; menores diâmetros no sistema; melhores condições de pressão.  

A reserva de equilíbrio é assim denominada porque é acumulada nas horas de menor consumo 

para compensação nas de maior demanda, ou seja, como o consumo é flutuante e a vazão de adução 

é constante, principalmente nas aduções por recalque, nas horas em que o consumo for inferior a 

demanda o reservatório enche para que nas horas onde o consumo na rede for maior o volume 

acumulado anteriormente compense o déficit em relação a vazão que entra.  

De acordo com a localização no terreno, os reservatórios de água podem ser classificados em: 

enterrados (quando estão completamente embutidos no terreno); semi-enterrados ou semi-apoiados 

(altura líquida com uma parte abaixo do nível do terreno); apoiado (laje de fundo apoiada no terreno); 

elevado (reservatório apoiado em estruturas de elevação); stand pipe (reservatório elevado com a 

estrutura de elevação embutida de modo a manter contínua o perímetro da secção transversal da 

edificação), Figura 21.  

Os tipos mais comuns são os semi-enterrados e os elevados. Os elevados são projetados para 

quando há necessidade de garantia de uma pressão mínima na rede e as cotas do terreno disponíveis 

não oferecem condições para que o mesmo seja apoiado ou semi-enterrado, isto é, necessita-se de 

uma cota piezométrica de montante superior a cota de apoio do reservatório no terreno local.  
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Figura 21: Tipos de reservatórios em relação ao terreno (NT = nível do terreno) 
Fonte: Medeiros Filho (2007). Disponível em: < http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Reserv01.html> 

 

 

4.5 – Distribuição  

 

A rede de distribuição de água destina-se a conduzir a água para diversos pontos de consumo 

da comunidade, é composta por um conjunto de tubulações e partes acessórias destinados a colocar a 

água, de forma contínua à disposição dos consumidores.  

Em um sistema de distribuição denomina-se de área específica cada área cujas características 

de ocupação a torna distinta das áreas vizinhas em termos de densidade demográfica e do tipo de 

consumidor predominante. Chama-se de vazão específica a vazão média distribuída em uma área 

específica. As áreas são classificadas em função da predominância ou totalidade de ocupação em: 

áreas residenciais; áreas comerciais; áreas industriais; e mistas.  

O conceito de vazões de distribuição que é o consumo distribuído mais as perdas que 

normalmente acontecem nas tubulações distribuidoras. A tubulação distribuidora é o conduto da rede 

de distribuição em que são efetuadas as ligações prediais dos consumidores. Esta tubulação pode ser 
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classificada em condutos principais, aqueles tais que por hipóteses de cálculos permite a água alcançar 

toda a rede de distribuição, e secundários, demais tubulações ligadas aos condutos principais.  

 De acordo com o modo de alimentação de cada trecho distribuidor, as redes podem  

classificadas em ramificadas, malhadas e mistas. 

� Ramificadas – apresentam uma canalização distribuidora com um único sentido de 

alimentação, sendo admissíveis em pequenas comunidades, onde o traçado urbano é 

sensivelmente linear;   

� Malhadas – que apresentam um sentido de escoamento variável, de acordo com as 

variações do consumo dentro da rede;  

� Mistas – que compreendem os dois tipos de distribuição anteriormente explicados. 

 De acordo com o tipo de uso da água distribuída, as redes podem ser:  únicas, que distribuem 

água para todos os usos e duplas, quando existe uma rede para água potável e outra destinada aos 

usos público, industrial e comercial. O segundo tipo apresenta várias desvantagens, como de engano 

na   utilização da água pelos consumidores, portanto, é recomendável só em casos especiais, tomadas 

as precauções necessárias. 

Alguns sistemas de abastecimento são planejados para atender, simultaneamente, a duas ou 

mais comunidades. Nesses casos, geralmente, dispõe-se de uma única captação, a adução é comum 

até certo ponto, enquanto o tratamento pode ser comum ou não. A reservação e a distribuição, são 

privativas para cada comunidade. 

 

4.6 – Qualidade das águas e padrões de potabilidade 

 

A água quimicamente pura não existe na superfície da Terra e a expressão “água pura” é 

comumente utilizada como sinônimo de água potável. Não basta que uma população disponha de água 

em quantidade, pois é necessário que esta água apresente um padrão mínimo de qualidade. 

Os padrões de qualidade da água são expressos por parâmetros capazes de refletir direta ou 

indiretamente, a presença efetiva ou potencial de algumas substâncias ou microrganismos que possam 

comprometer esteticamente (aspectos físicos e organolépticos19 que tornem a água com aparência 

repugnante), e a salubridade (presença de organismos patogênicos ou de substâncias tóxicas). 

Os padrões de potabilidade da água tornam-se mais rigorosos com o passar dos anos, quer 

acompanhando a técnica do tratamento e das pesquisas, quer em atenção ao crescente padrão de 

                                                
19 A propriedades organolépticas são as propriedades que podem ser percebidas pelos sentidos do consumidor, como a cor, o 
sabor, a textura, e o odor. 
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conforto requerido pelo ser humano. Nos países adiantados são mais exigentes e postos em prática, 

nos atrasados, são mais tolerantes e menos observados. 

No Brasil, a portaria nº 36, do Ministério da Saúde de, de 19 de janeiro de 1990, aprovou as 

normas e o padrão de potabilidade da água destinada ao consumo humano, a serem observados em 

todo o território nacional. 

Quando a água apresenta organismos potencialmente patogênicos ou contém substâncias 

tóxico-venenosas, que a tornem perigosa ao consumo humano, ela é considerada contaminada. 

Quando apresenta determinadas substâncias, em quantidades que afetem a sua qualidade e 

prejudique a sua utilização ou a torne repulsiva aos sentidos de visão, paladar ou olfato, a água é 

denominada poluída. É claro que a contaminação pode acompanhar a poluição (LEME, 1984). 

O controle da qualidade da água é uma medida que visa principalmente garantir a saúde da 

população e deve ser exercido nos meios urbano e rural, isto é, em todos os ambientes onde se 

desenvolva a atividade humana. Além disso, o controle de qualidade deve ser considerado em todas as 

etapas do abastecimento de água, desde o manancial até a torneira. 

Os resíduos domésticos e industriais, além dos agrotóxicos, quando são lançados aos rios, 

lagos e mares, provocam poluição e contaminação contínua e acelerada. Para o controle da poluição 

das águas de rios e reservatórios são utilizados padrões de qualidade, que definem os limites toleráveis 

de concentração de substâncias presentes na água. Esses padrões dependem da classificação  das 

águas, e variando de classe 1 (mais nobre) até classe 4 (menos nobre).  

A CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) é o órgão responsável pelo 

monitoramento da qualidade das águas dos rios e reservatórios do Estado de São Paulo. A demanda é 

atendida por meio da rede básica de monitoramento e por monitoramentos regionais, bem como pela 

rede automática de monitoramento, onde a caracterização das qualidades da água é realizada por 

meio de análises de variáveis físicas, químicas e biológicas, tanto da água quanto do sedimento. São 

determinados 33 parâmetros de qualidade da água, dos quais, nove compõem o IQA (Índice da 

Qualidade das Águas). São eles: Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

coliformes fecais, temperatura, pH, nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais e turbidez. 

Na interpretação desses parâmetros devem ser levados em consideração vários fatores 

importantes, pois a qualidade das águas muda ao longo do ano em função de fatores meteorológicos e 

da eventual sazonalidade de  vazões, bem como de lançamento de produtos poluidores. De montante 

para jusante, a qualidade da água melhora, tanto pela capacidade de autodepuração dos rios, como 

pela diluição dos contaminantes pelo aumento do volume, bem como pelo recebimento de água de  

melhor qualidade dos afluentes. Esta recuperação atinge apenas os níveis de qualidade aceitável ou 

boa, mas dificilmente chega a ser total. 
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A qualidade das águas disponíveis para os diferentes usos pelos homens, depende do padrão 

de uso e ocupação dos solos e do tipo de atividade humana exercida em torno dos mananciais, bem 

como de toda a bacia hidrográfica, da qual esses mananciais fazem parte. O homem pode 

comprometer a qualidade das águas através de construções civis, impermeabilizações do solo, de 

disposições de resíduos, da prática de atividades poluidoras como industria e mineração, da aplicação 

de defensivos agrícolas em atividades agropecuárias, etc. 

 

4.6.1 – Parâmetros físicos 

 

Conforme a portaria nº 36 do Ministério da Saúde, de 19 de janeiro de 1990, os seguintes 

parâmetros físicos principais devem ser determinados para avaliação da qualidade da água: 

Cor – A cor da água pode ser de origem mineral, causada por substâncias metálicas como 

ferro ou manganês, matéria orgânica como ácido húmico e tanino, algas, plantas e protozoários 

aquáticos ou por resíduos orgânicos ou inorgânicos produzidos pelas indústrias de mineração, 

refinarias, polpa e papel, químicas etc. 

A cor em água de sistemas públicos de abastecimento é indesejável para o consumidor em 

geral e pode ser prejudicial para algumas indústrias. A avaliação é feita comparando-se a cor de 1 mg/L 

de platina e os resultados expressos convencionalmente em unidade de cor. 

Turbidez – A turbidez da água é principalmente atribuída por partículas sólidas em suspensão, 

tais como, argilominerais e areias, que reduzem a transmissão de luz no meio. Pode ser provocada 

também por plâncton, algas, detritos orgânicos e outras substâncias como: zinco, ferro, e manganês, 

resultantes do processo natural de dissolução ou adição de despejos industriais e domésticos. Pode 

ser determinado empiricamente pelo disco de Secchi20. 

Potencial do íon hidrogênio (pH) – O grau de acidez ou alcalinidade (basicidade) da água 

também é um fator importante de qualidade da água, que seleciona os organismos viventes e altera os 

processos biológicos e torna-a mais ou menos recomendável aos seres humanos. O pH de água 

potável utilizada para o abastecimento, deve ser próximo ao neutro, entre 6 e 9. Ele é calculado pelo 

                                                

20 O disco de Secchi consiste num disco metálico de 20 cm de diâmetro, com 2 quadrantes alternados pintados 
de preto e suspenso por um cabo graduado, utilizado para medição da penetração vertical da luz solar na coluna 
d´água. É uma das mais antigas e básicas ferramentas usadas pelos limnologistas em todo o mundo.  A leitura da 
profundidade até onde o disco é visível é feita a partir de um barco. A claridade da água é afetada basicamente 
por 2 fatores: algas e material em suspensão. Quando há muitos nutrientes na água, as algas multiplicam-se 
bastante, diminuindo a transparência. Do mesmo modo, quanto mais material em suspensão estiver presente, 
maior será a turbidez e, conseqüentemente, menor será a transparência. 
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logaritmo negativo de base 10 da concentração de íons de hidrogênio em moles por litro. Quando o 

pH=7 indica uma solução neutra, pH maiores que 7 é solução básica, e abaixo de 7 é solução ácida. 

Temperatura - Determinadas espécies de animais ou vegetais desenvolvem-se melhor em 

determinadas faixas de temperatura d’água. Em geral podem ser consideradas três faixas de 

temperaturas  d’água: fria, morna e quente. Espécies de peixes d’água quente crescem melhor a 

temperatura média de 25ºC, mas se a temperatura estiver entre 32-35ºC, o crescimento pode ser 

prejudicado. Outros organismos, como bactérias, fitoplâncton e em plantas com raízes, os processos 

físicos e químicos, que influenciam a qualidade do solo e da água, também são acelerados com o 

aumento de temperatura. Os microrganismos decompõem a matéria orgânica mais rápidamente a 30ºC 

que a 25ºC e, além disso, as taxas da maioria dos processos que afetam as qualidades da água e do 

solo, dobram a cada 10ºC de aumento na temperatura. Mesmo nos trópicos, onde a temperatura é 

relativamente constante, pequenas diferenças de temperaturas entre as estações podem influir 

favoravelmente ao crescimento dos peixes. 

 

4.6.2 – Parâmetros químicos 

 

Oxigênio Dissolvido (OD) –  É um dos parâmetros químicos mais importantes para a 

definição da qualidade da água, pois possibilita ou não a manutenção de vida de organismos aeróbios, 

tais  como os peixes. A escassez de oxigênio na água pode levar ao desaparecimento dos peixes de 

um determinado corpo d'água, pois eles são extremamente sensíveis à diminuição do OD de seu meio. 

Pode também ocasionar mau cheiro.  A quantidade de gás oxigênio dissolvido na água ou no esgoto, 

geralmente é expressa em partes por milhão. É uma medida da capacidade de água em sustentar 

vivos os organismos aquáticos. A água com conteúdo de oxigênio dissolvido muito baixo, que é 

geralmente originada por excesso de lixo existente ou impropriamente tratado, não sustentam peixes e 

organismos similares. 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) –  É medida a 20°C e constitui também um 

parâmetro muito utilizado na avaliação do consumo de oxigênio para a respiração dos peixes e outros 

organismos aeróbios, bem como para a oxidação de matéria orgânica presente na água. É a 

quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica, presente em meio aquoso, 

através de um agente químico. Um valor alto de DBO indica uma grande quantidade de matéria 

orgânica e baixo teor de oxigênio. O aumento da concentração de DBO num corpo d'água é atribuível 

principalmente a despejos de origem industrial 

São inúmeras as substâncias químicas em solução na água. O nitrogênio e o fósforo são muito 

importantes porque são responsáveis pela alimentação de algas, vegetais superiores e outros 
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organismos aquáticos. Porém, em doses muito elevadas, podem provocar sérios problemas que 

causam, por exemplo, a proliferação excessiva de algas, fenômeno conhecido por eutrofização (boa 

nutrição) de lagos e represas. Nesses casos a água pode adquirir mau cheiro e gosto desagradável 

pela produção de H2S (gás sulfídrico)  e causar a morte generalizada de peixes. 

Alguns poços em zonas rurais podem conter concentração de nitratos e provoca o 

envenenamento dos consumidores de suas águas. As águas de poços devem ser constantemente 

monitoradas por análises periódicas de suas águas. 

Nitrogênio amoniacal (amônia) – Representa uma substância tóxica não-persistente e não-

cumulativa cuja concentração natural é normalmente baixa e não causa dano fisiológico aos humanos 

e animais. Porém, altas concentrações de amônia podem causar sufocamento em peixes. Ela é 

formada pela decomposição de matéria orgânica (uréia e amônia), normalmente são altos em locais 

poluídos. Por decomposição de substâncias orgânicas nitrogenadas pode-se chegar ao nitrato, mas 

antes passaria pelo estágio de amônia. Portanto, a presença de amônia indica que a poluição é 

recente. 

Fosfato (P04) – O fósforo, assim como o nitrogênio, é muito importante para os seres vivos, 

pois participa na decomposição de muitas moléculas orgânicas essenciais. Pode ser originário de 

adubos, fertilizantes, da decomposição de matéria orgânica, de detergente, de material particulado 

atmosférico ou proveniente da solubilização de rochas. É o principal responsável pela eutrofização 

artificial, quando o fosfato na coluna d' água, que ocorre mais facilmente quando as quantidades de 

oxigênio são baixas. O fósforo é indispensável para o crescimento de algas e, por outro lado, o 

zooplâncton e os peixes excretam fezes ricas em fosfato na coluna d' água, com aumentos 

conseqüentes da floração de algas e do fitoplâncton. 

Concentrações acima de certos teores de alumínio, arsênio, bário, berílio, boro, cádmio, 

cobalto, cobre, crômio, estanho, lítio, mercúrio, bem como de óleos e graxas, pesticidas e herbicidas 

são consideradas indesejáveis em águas para o consumo humano. 

 

4.6.3 – Parâmetros biológicos  

 

Os microrganismos desempenham funções de fundamental importância na qualidade das 

águas, pois participam de diversas fases de transformações da matéria em ciclos biogeoquímicos, que 

envolvem elementos como nitrogênio, fósforo, enxofre, mercúrio e carbono na água. 

Outro aspecto de grande relevância, em termos de qualidade biológica da água, é a presença 

de agentes patogênicos de transmissão de vários tipos de doenças. A detecção dos agentes 

patogênicos, principalmente bactérias, protozoários e vírus em uma amostra de água, é extremamente 
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difícil em função de suas baixas concentrações. Portanto, a determinação da potencialidade de um 

corpo d'água ser portador de agentes causadores de doenças, pode ser feita indiretamente, através de 

organismos indicadores de contaminação fecal do grupo dos coliformes. 

Coliformes fecais – São muito abundantes nas fezes humanas e de outros animais de sangue 

quente. A presença de coliformes na água não representa, por si só, um perigo à saúde, mas indica a 

possível presença de outros organismos causadores de problemas à saúde. Os principais indicadores 

de contaminação fecal são as concentrações de coliformes totais e coliformes fecais, expressas em 

número de organismos por 100 mL de água. Em geral, nas águas para abastecimento o limite de 

coliformes fecais legalmente tolerável não deve ultrapassar 4.000 coliformes fecais em 100 mL de água 

em 80% das amostras colhidas em qualquer período do ano.  

Coliformes totais - As bactérias coliformes são consideradas as principais indicadoras de 

contaminação fecal. Este grupo é formado por inúmeras bactérias que incluem os gêneros Klebsiella, 

Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobacteria. Todas as bactérias coliformes são gram-negativas 

manchadas, com hastes não-esporuladas e estão associadas às fezes de animais de sangue quente e 

com o solo. As bactérias coliformes fecais reproduzem-se ativamente a 44,5 ºC e são capazes de 

fermentar o açúcar.  

O uso da bactéria coliforme fecal para indicar poluição sanitária é mais eficiente que o uso da 

bactéria coliforme "total", pois as bactérias coliformes fecais estão restritas ao trato intestinal de 

animais de sangue quente. A determinação da concentração dos coliformes assume importância como 

parâmetro indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, responsáveis pela 

transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como, febres tifóide e paratifóide, disenteria bacilar 

e cólera.  

 

4.7 – Doenças de veiculação hídrica  

 

 As doenças transmitidas pela água são responsáveis por 80 a 90% das internações no Brasil. 

Dados do SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde) mostram que 

no período de 1995 a 2000, ocorreram, a cada ano, cerca de 700.000 internações hospitalares no 

Brasil provocadas por doenças relacionadas com a água e com a falta de saneamento básico. A 

nocividade da água pode resultar de sua má qualidade, mas a escassez de água também pode causar 

problemas.  

O sistema de abastecimento de água de uma comunidade, desde a captação até a distribuição, 

nos domicílios e edifícios em geral, deve ser bem projetado, construído, operado, mantido e 
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conservado, para que a água não se torne veículo de transmissão de diversas doenças. Essas 

enfermidades podem ser classificadas em dois grupos:  

a) Doenças de transmissão hídrica – A água é um importante veículo de transmissão de 

doenças, principalmente do aparelho gastro-intestinal. Os microrganismos denominados patogênicos 

são responsáveis pela transmissão de doenças que atingem a água com os excrementos de pessoas 

ou de animais infectados e provocam doenças de transmissão hídrica.   

b) Doenças de origem hídrica – São moléstias causadas por substâncias com propriedades 

tóxicas, quando presentes na água em proporção superior a certos limites específicos. Algumas dessas 

substâncias são: arsênio, bário, cádmio, chumbo, selênio, manganês, nitratos, fenóis e outros. 

 As principais doenças relacionadas à água ocorrem nos seguintes casos: 

� Por ingestão de água contaminada: cólera, disenterias amebiana e bacilar, febres tifóide e 

paratifóide, gastroenterite, giardíase, hepatite infecciosa, leptospirose, paralisia infantil e 

salmonelose; 

� Por contato com água contaminada: escabiose, tracoma, verminose e esquistossomose, 

onde a água representa um estágio do ciclo reprodutivo; e 

� Por meio de insetos que se desenvolvem na água: dengue, febre amarela, filariose e 

malária. 

As principais medidas profiláticas, para eliminar ou minimizar o perigo da transmissão de 

doenças infecciosas pela água, são as seguintes:  

� Proteção dos mananciais, inclusive medidas de controle de poluição das águas;  

� Tratamento adequado da água para consumo humano e manutenção constante do sistema 

de distribuição de água às residências;  

� Sistema de distribuição da água bem projetado, construído, mantido e operado, que 

mantenha a água na rede com pressão adequada;  

� Controle permanente das qualidades bacteriológica e química da água desde a rede de 

distribuição até a torneira do consumidor;  

� Solução sanitária ou higiênica para o problema da coleta e da disposição dos esgotos e, 

em particular dos dejetos humanos, tendo sempre como uma das finalidades a proteção do 

abastecimento de água potável;  

� Na zona rural, medidas adequadas de proteção dos poços, nascentes e mananciais de 

superfície, inclusive com construção de sistemas que permitam destinação satisfatória dos 

dejetos humanos, para evitar a poluição direta da superfície do solo ou dos corpos d’água;  
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� Melhoria de qualidade da água suprida às pequenas comunidades, com auxilio técnico e 

financeiro para utilizar métodos simples e baratos de tratamento, inclusive com 

desinfecção, quando necessário; 

� Proibição de ingestão ou de banho em águas contaminadas ou não tratadas. 

Como há diferentes modos de transmissão e profilaxia de doenças relacionadas à água é 

necessário que, a par dos serviços de abastecimento de água, outras medidas também sejam 

tomadas. Entre elas pode-se destacar o acondicionamento, a coleta,  o transporte, o tratamento e/ou 

disposição final de lixo; o controle de insetos, principalmente de moscas domésticas e das baratas.  
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5 – ÁREA DE ESTUDO 

 

5.1 – Localização 

  

O Município de São José dos Campos (SP), está situado a NE do Estado de São Paulo, 

(Figuras 22 e 23), na Latitude Sul 23º 10’47’’e Longitude Oeste 45º 53’14”, região do Vale do Rio 

Paraíba do Sul. Esta região está inserida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que é formado 

pela junção dos rios Paraibuna e Paraitinga em São Paulo e deságua no Oceano Atlântico na região de 

Campos de Goytacazes (RJ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Localização do Vale do Rio Paraíba do Sul no Brasil e no Estado de São Paulo 
Fonte: http://www.valeverde.org.br/html/vale.php 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23 – Localização do Município de São José dos Campos no Vale do Rio Paraíba do Sul 
Fonte: http://www.valeverde.org.br/html/vale.php 

1- Guararema  2-Santa Isabel  
3-Salesópolis  4-Santa Branca  
5-Jacareí   6-Igarata   
7-S. José dos Campos 8-Jambeiro 
9-Caçapava  10-Monteiro Lobato  
11-Paraibuna  12-Natividade da Serra 
13-Redenção da Serra  14-Taubaté 
15-Tremembé  16-Pindamonhangaba  
17-Roseira  18-Aparecida 
19-São Luis do Paraitinga 20-Lagoinha 
21-Guaratinguetá  22-Cunha 
23-Piquete  24-Lorena  
25-Cruzeiro  26-Cachoeira Paulista 
27-Silveiras  28-Lavrinhas 
29-Queluz  30-Areias   
31-São José do Barreiro 32-Bananal  
33-Arapeí  34-Potim     
35- Canas (sem localização no mapa) 
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5.2 –  Aspectos geográficos 

 

 O Município de São José dos Campos ocupa uma área total de 1.099,60 km2. As altitudes do 

município variam de 550 m na planície aluvial do Rio Paraíba do Sul a 2.082 m no Pico do Selado, que 

é o ponto culminante, situado no Distrito de São Francisco Xavier. Na cidade varia entre 550 a 690 m, 

com uma média de 600 metros. A Tabela 14 sumaria as principais características do município.  

 

Área do Município  

    Total 1.099,60 km² 

             Urbana 361,95 km² 

             Rural 734,39 km² 

    Expansão Urbana II - São Francisco Xavier  3,26 km² 

Índice Potencial de Áreas Verdes e Lazer Público 13,68 m²/hab 

Área de Proteção Ambiental (APA) 52,36 %  

Marco Zero da Cidade Igreja Matriz de São José 

Clima - Classificação de Köppen: CWA Mesotérmico úmido com estação seca no inverno 

Municípios Limítrofes: 

    Norte Camanducaia, Sapucaí Mirim (MG) 

    Sul Jacareí e Jambeiro (SP) 

    Leste Monteiro Lobato e Caçapava (SP) 

    Oeste Igaratá, Joanópolis e Piracaia (SP) 

Distâncias: 

Brasília (DF) 1.114 km 

São Paulo (SP) 91 km 

Rio de Janeiro (RJ) 334 km 

 

 

 

O município é constituído por três distritos: São José dos Campos (sede), Eugênio de Melo e 

São Francisco Xavier. O distrito de São José dos Campos é subdividido em dois subdistritos: 1º 

Subdistrito de São José dos Campos e 2º Subdistrito de Santana do Parnaíba. Para melhor administrar 

o Município de São José dos Campos, o poder público dotou os distritos de Eugênio de Melo e São 

Francisco Xavier de administradores distritais. As Figuras 24 e 24-A apresentam, respectivamente, a 

divisão distrital e as regiões geográficas.  

 

 

Tabela 14 – Informações gerais sobre o município de São José dos Campos 
Fonte: <http://www.sjc.sp.gov.br/acidade/caract_territorio.asp> -  Acesso 30/04/2007 
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Figura 24-A – Regiões Geográficas  
Fonte: <http://www.sjc.sp.gov.br/acidade/regioes.asp> - Acesso em 30 de abril de 2007. 

Figura 24 – Divisão Distrital  
Fonte: Disponível em <http://www.sjc.sp.gov.br/acidade/downloads/DISTRITO%20E%REGIOES.PDF>  Acesso em 30 de 
abril de 2007. 
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São José dos Campos contava, em 2003, segundo estimativa do IBGE, com 569.177 

habitantes. O seu crescimento populacional intensifica-se a partir de meado do século XX. Na década 

de 50 a população aumentou a uma taxa anual média de 5,6%, acelerando-se nas duas décadas 

seguintes, em razão do crescimento demográfico, e atingindo 6,8% ao ano durante a década de 70, 

que é superior à  média do Estado de São Paulo no mesmo período. O intenso crescimento 

demográfico é devido principalmente a dois fatores: migrantes atraídos pela industrialização e alta taxa 

de fecundidade da população21. A Tabela 15 apresenta um quadro geral da população do município e a 

distribuição populacional nas regiões urbanas pode ser observado na Figura 25. 

 

População 
Estimada (2006) 610.965 
Total 2000 339.313 

� Urbana 532.717 
� Rural 6.596 

Taxa de Crescimento (1991 - 2000) 2,23% 
Taxa de Natalidade (por mil habitantes) em 2005 15,11 
Esperança de Vida ao Nascer (anos) em 2000 73,89 
Densidade Demográfica (Estimativa 2006) 555,62 hab/km² 
Taxa de Urbanização em 2000 98,78% 

 
Tabela 15 – Dados populacionais 
Fonte: <http://www.sjc.sp.gov.br/acidade/populacao.asp> Acesso em 30 de abril de 2007. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Distribuição da população por áreas urbanas em 2000 
Fonte: <http://www.sjc.sp.gov.br/acidade/populacao.asp> - Acesso em 30 de abril de 2007. 

                                                
21 Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br/acidade/populacao.asp 
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A década de 50 representa o pico de crescimento demográfico da cidade, que ocorreu em 

função da construção da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), da implantação do CTA (Centro Técnico 

Aeroespacial) e do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica). Nas décadas seguintes, a expansão 

industrial, causou verdadeira explosão demográfica no município. 

A instalação de indústrias de grande porte durante os anos 50, com a conseqüente aceleração 

da expansão urbana provocou a transformação num curto espaço de tempo, de acanhada cidade do 

interior em verdadeira capital do Vale do Paraíba. Esta mudança passou a exigir melhor controle do 

processo de crescimento e a implantação de novas diretrizes de planejamento. Em 1958 foi criada 

comissão para a elaboração do Plano Diretor, que renovou a legislação urbanística e trouxe a 

perspectiva de o  município tornar-se uma metrópole. O primeiro Plano Diretor do Município mostra 

grande preocupação, principalmente como cidade de médio porte, no sentido de não cometer os erros 

de grandes cidades. 

Para adequar a zona central e organizar a circulação, foi proposta a construção de grandes 

vias de contorno, com acesso ao centro e aos bolsões de estacionamento. O pioneirismo da cidade em 

planejamento urbano levou à criação de uma nova disciplina específica na Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da USP, denominada Renovação da Área Central de São José dos Campos. 

O planejamento urbano é uma prática em São José dos Campos que, há mais de 50 anos vem 

acompanhando o desenvolvimento da cidade na busca de direcionamento ao seu crescimento, de 

maneira ordenada. Foram elaborados planos diretores em 1964, 1969 e 1995,  leis de zoneamento em 

1971, 1980, 1990 e 1997. Esses instrumentos legais e as suas constantes atualizações demonstram a 

constante preocupação das autoridades locais com o desenvolvimento urbano da cidade. 

A partir dos anos 90, São José dos Campos passou por um importante incremento do setor 

terciário e, conforme se constata hoje, esta cidade é o maior centro regional de compras e serviços do 

Vale do Rio Paraíba do Sul e do sul de Minas Gerais, que atende a uma população estimada em 2 

milhões de  pessoas. 

 

5.3 – Aspectos históricos 

 

 A cidade de São José dos Campos, que teve início numa aldeia de índios guaianazes, 

emigrados de São Paulo de Piratininga em 1585, foi fundada em meados do século XVI pelo Padre 

José de Anchieta. Esses índios estabeleceram-se às margens do Rio Comprido, sob os cuidados dos 

jesuítas, em povoados que, até meados do século XVIII, era conhecida pelo nome de Aldeia Velha. 

Entre 1646 e 1660, os jesuítas abandonaram o antigo sítio para formar novo aldeamento cerca de 10 

km distante, ao qual denominaram de Vila Nova de São José. (SÃO JOSÉ EM DADOS 2004). 
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 Construíram um convento e uma igreja e promoveram, ainda que lentamente, certo 

desenvolvimento. Após a expulsão dos jesuítas, os índios se aliaram a alguns brancos e deram novo 

impulso ao núcleo. Foi elevado à categoria de vila em 27 de julho de 1767, com o nome de Vila de São 

José do Paraíba, sem ter sido freguesia, que foi criada depois, em 3 de novembro de 1768, em terras 

desmembradas do território de Jacareí. Foram erguidos o pelourinho e a Câmara Municipal que 

constituíam símbolos da sua nova condição. 

A Vila de São José do Paraíba, iniciou o desenvolvimento somente em fins do século XVIII com 

o advento do café, quando o Vale do Rio Paraíba do Sul tornou-se um “um corredor de entrada” desta 

cultura no Estado de São Paulo. Recebeu o foro de cidade em 22 de abril de 1864, mas a 

denominação atual só foi atribuída em 2 de abril de 1871.  

No início do século XX, a cidade passou a ser procurado pela qualidade de seu clima para o 

tratamento de tuberculose, até que, em 1935, lhe foi outorgada a categoria de Estância Climática. De 

1935 à 1958, o município foi administrado por “prefeitos sanitaristas” nomeados pelo governo estadual. 

Em 1958 o município ganhou autonomia para eleger seus prefeitos e perdendo-a novamente em 1967, 

durante o regime militar. 

No período em que foi estância São José dos Campos pôde investir em infra-estrutura, 

principalmente na área de saneamento básico, que no futuro viria ser mais um atrativo para o seu 

desenvolvimento industrial. 

Com o advento dos antibióticos na década de 1940, a tuberculose começa a receber 

tratamento ambulatorial caracterizando assim, o declínio da função sanatorial de São José, num 

momento em que já é crescente a vinda de estabelecimentos industriais para a cidade. 

 

5.4 – Aspectos sócio-econômicos  

 

Nas duas últimas décadas, o Município de São José dos Campos esteve submetido a 

importantes transformações em sua estrutura econômica, em função da reestruturação do sistema 

produtivo introduzida pelas empresas presentes no município. 

As novas estratégias adotadas pelas empresas geraram um novo perfil na base industrial 

instalada, principalmente quanto ao adensamento das cadeias produtivas automobilísticas, 

telecomunicações e aeroespaciais. O adensamento verificado não se refere à quantidade de empresas, 

mas ao volume de negócios gerados, particularmente com capital investido em novos 

empreendimentos. 

Do ponto de vista financeiro a economia de São José dos Campos continua sendo capitaneada 

pela indústria, responsável por cerca de 84% do valor agregado ao município. As transformações 
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ocorridas na economia da cidade foram responsáveis pelos sucessivos incrementos no valor 

adicionado do município, que de 1994 a 2002 obteve um crescimento de 330 % e ocupa o primeiro 

lugar entre os municípios do interior, atrás apenas da Capital22.  

O setor industrial de São José dos Campos possui um parque moderno, diversificado e em 

ampliação, que se destaca no cenário nacional por apresentar três fortes segmentos de empresas com 

suas respectivas cadeias produtivas: automotivo, telecomunicação, aeroespacial e de defesa. 

Embora 80% do território do município destinem-se à zona rural, em razão de sua topografia 

acidentada, há predominância da pecuária leiteira, com 24.850* cabeças. Desenvolve-se também 

atividade de reflorestamento e cultivo de eucalipto e pinheiro, que atende às indústrias de celulose da 

região. As áreas agricultáveis estão praticamente restritas às várzeas dos rios Paraíba do Sul e 

Jaguari, além de pequenas glebas em torno do perímetro urbano. Nessas áreas são cultivados vários 

produtos, como o arroz, milho, feijão e hortaliças.  

O Município de São José dos Campos apresenta IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

superior a 0,80, que permite situá-lo em 37° lugar entre todos os municípios brasileiros e em 11° lugar 

entre os 645 municípios paulistas. Segundo avaliações do IPRS (Índice Paulista de Responsabilidade 

Social), referente ao ano 2000,  situa-se em 16ª, 352ª e 34ª posições nos itens riqueza, longevidade e 

escolaridade, respectivamente. 

Ainda como  indicadores de qualidade de vida dos munícipes  a tabela 16 mostra o acesso a 

serviços básicos da população local. 

 
Acesso aos serviços básicos  Percentuais de cobertura (%) 

Pavimentação:  87,1 

Guia e sarjeta  86,5 

Iluminação pública  95,3 

Abastecimento de água (rede geral com canalização interna)  95,4 

Coleta de lixo  (domicílios atendidos)  94,9 

Esgoto sanitário (rede coletora)  87,2 

Energia elétrica  99,9 

Transporte coletivo (até 500m de distância da residência)  95,9 

Taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais   96,4 

Renda per capita média  (R$) 470,00 

 
Tabela 16 –  Acesso aos serviços básicos 
Fonte: São José em dados, 2004. 
 
 

                                                
22 Fonte: São José em dados, 2004. 
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5.5 – Distrito Eugênio de Melo  
 

Apesar de área reduzida de 96 km2, o Distrito de Eugênio de Melo já ocupou papel de 

destaque na economia municipal do século XIX, como local de embarque para a exportação de grande 

quantidade de café cultivado na região. Deste modo, para facilitar o escoamento deste produto, em 

28/08/1877 foi inaugurada uma estação ferroviária na vila, que foi denominada de Nossa Senhora dos 

Cafezais.  

O povoado passou por sérias dificuldades com a geada de 1881, que destruiu 60% dos 

cafezais. Este acontecimento provocou a substituição gradual da cafeicultura por outros tipos de 

lavouras. Passou também por período de crescimento econômico com a construção da estrada Rio de 

Janeiro - São Paulo em 1924 que, ao atravessar a área urbana, beneficiou o comércio local. Pela nova 

rodovia foram estabelecidas linhas de ônibus, que interligaram cidades vizinhas a São José dos 

Campos.  

Neste cenário foi criado o Distrito de Eugênio de Melo, por Decreto Estadual 6.638 de 31 de 

agosto de 1934, que melhoraria o atendimento às reivindicações da população do local por parte da 

administração municipal,. 

Daquela época acham-se preservados em Eugênio de Melo alguns patrimônios históricos,  

como a Estação Ferroviária e a Sede da Fazenda Galo Branco, além  de diversos achados de artefatos 

de origem indígena. 

A industrialização de São José dos Campos, também refletiu em Eugênio de Melo quando, a 

partir da década de 1960, instalaram-se também no Distrito as primeiras indústrias. Além de ampliar o 

mercado de trabalho, também implantaram infra-estruturas e equipamentos antes inimagináveis que 

fizeram com que o distrito perdesse suas características originais. 

 

5.6 – Distrito de São Francisco Xavier  

 

Este distrito situa-se na porção norte do Município de São José dos Campos e possui uma área 

de 322 km2, com 2.867 habitantes, dos quais 1.036 na zona urbana e 1.831 na zona rural23 . 

O povoado de São Francisco Xavier surgiu como localidade de passagem e pousada de 

tropeiros, vindos de Minas Gerais para comercializar em São José dos Campos. O distrito foi criado 

oficialmente, através da Lei Estadual nº 59 de 16 de agosto de 1892, mas, devido ao seu relativo 

                                                
23 Fonte: http://www.saofranciscoxavier.org.br/  
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isolamento, permaneceu estagnado por longo período, quando a sobrevivência dependeu 

exclusivamente da agropecuária.  

O distrito ocupa cerca de 29% da área total do Município de São José dos Campos, porém, 

97% de seu território constitui parte da APA (Área de Proteção Ambiental) da Mantiqueira conforme a 

Lei Municipal 4.212 de 24 de junho de 1992. Essa área representa a porção remanescente da Mata 

Atlântica que cobria a Serra da Mantiqueira local. São Francisco Xavier foi também transformada em 

APA pela Lei Estadual n° 11.262 de 8 de novembro de 2002.  

Este distrito possui uma bela paisagem natural caracterizada  por fortes declives e grandes 

altitudes, como o Pico de Selado com 2.082 m. É também caracterizado por morros e serras e exibe 

um clima típico de montanha, com temperatura média anual de 17,5°C mas variáveis segundo as 

estações entre 8 a 30,5°C na primavera, 10 a 33,5°C no verão e 6 a 30°C no outono e 1,5 a 25°C no 

inverno.  
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6 – CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 

  

A caracterização geoambiental do Município de São José dos Campos (SP) é necessária para 

contextualizar os diferentes ambientes naturais. Desta maneira, pode-se compreender os impactos 

antrópicos e os seus desdobramentos, que deverão ser úteis na busca de soluções alternativas ou 

mitigadoras para garantia de conservação ambiental das futuras gerações. 

 

6.1 – Rifte Continental do Sudeste do Brasil 

 

O RCSB (Rifte Continental do Sudeste do Brasil) é uma feição tectônica de idade cenozóica, 

segundo denominação usada por Riccomini (1989), que antes foi denominado de Sistema de Riftes da 

Serra do Mar por Almeida em 1976 (RICCOMINI et al., 2004, p. 385). Esta feição geológica apresenta-

se como uma faixa estreita e deprimida, alongada segundo a direção ENE, seguindo a linha de costa 

atual, da qual dista em média cerca de 70 km e atinge o Oceano Atlântico nas suas extremidades 

sudoeste e nordeste (Figura 26). O comprimento total da feição, entre as cidades de Tijucas do Sul 

(PR) e a área submersa defronte Macaé (RJ), atinge pouco mais de 900 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Contexto Geológico regional do Rifte Continental do Sudeste do Brasil (RCSB).  
1) embasamento pré-cambriano; 2) rochas sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná; 3) rochas vulcânicas 
toleíticas  eocretáceas da Formação Serra Geral; 4) rochas relacionadas ao magmatismo alcalino mesozóico-
cenozóico;  5) bacias cenozóicas do rift : (1- Bacia de Itaboraí; 2- Gráben da Barra de São João; 3- Bacia do 
Macacu, 4- Bacia de Volta Redonda; 5- Bacia Resende; 6- Bacia de Taubaté; 7- Bacia de São Paulo; 8- Gráben de 
Sete Barras, 9- Formação Pariqüera-Açu; 10- Formação Alexandra e Gráben de Guaraqueçaba; 11- Bacia de 
Curitiba; 12- Gráben da Cananéia); 6) zonas de cisalhamento pré-cambrianas, em parte reativadas durante o 
Mesozóico e Cenozóico.  
Fonte: Riccomini et al. (2004, p. 386). 
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Almeida, 1976 (apud RICCOMINI, 2004, p. 386) havia incluído no Sistema de Riftes da Serra 

do Mar as bacias de Curitiba, São Paulo, Taubaté, Resende e o Rifte da Guanabara, além da Bacia de 

Itaboraí. Riccomini (1989) propôs a designação de Rifte Continental do Sudeste do Brasil, no sentido 

geomorfológico, por entender que, originalmente, esta feição teria sido muito mais contínua do que 

hoje. O termo continental enfatiza o fato de rifte tratar-se de uma entidade tectônica da área continental 

emersa. Além disso, a referência Sudeste do Brasil seria geograficamente mais abrangente que Serra 

do Mar, como feições gerais do relevo relacionadas ao rifte. Propôs a existência de uma provável 

ligação pretérita, em uma única calha deposicional, estendida pelo menos entre as bacias de São 

Paulo, Taubaté, Resende e Volta Redonda, que posteriormente foram isoladas em decorrência de 

atividade neotectônica deformadora do rifte. 

Riccomini et al., 2000 (apud RICCOMINI et al., 2004, p. 386) dividiu o RCSB em três 

segmentos: Ocidental, Oriental e Central. O ocidental engloba a Bacia de Curitiba, a ocorrência da 

Formação Alexandra, os grábens de Guaraqueçaba, Sete Barras e Cananéia, e a ocorrência da 

Formação Pariqüera-Açu. O central compreende as bacias de São Paulo, Taubaté, Resende e Volta 

Redonda, além das ocorrências menores de Bonfim e do Cafundó. O segmento oriental encerra o 

Gráben da Guanabara, que aloja as bacias do Macacu, Itaboraí e finalmente o Gráben de Barra de São 

João. 

A Figura 27 mostra as principais feições geomorfológicas do RCSB, entre as bacias de São 

Paulo e Macacu. No modelo de elevação do terreno destacam-se as bacias sedimentares de São 

Paulo (SP), Taubaté (TB), Resende (RE), Volta Redonda (VR) e Macacu (MC), os planaltos da Bocaina 

(PB), na Serra do Mar, e de Campos do Jordão (CJ), na Serra da Mantiqueira, além dos maciços 

alcalinos de Poços de Caldas (PC), Passa Quatro (PQ), Itatiaia (IT), São Sebastião (SB), Tinguá (TI) e 

Mendanha (MD), dentre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Figura 27 - Principais feições geomorfológicas do RCSB, entre as bacias de São Paulo e Macacu.  

   Fonte: Riccomini et al. (2004, p. 387). 
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O RCSB desenvolveu-se sobre gnaisses, migmatitos e rochas metamórficas de baixo a médio 

grau, de idades arqueana a neoproterozóica, e diversas suítes de rochas granitóides intrusivas, de 

idade neoproterozóica. 

A partir do Jurássico Superior, a região esteve sujeita aos fenômenos relacionados inicialmente 

à Reativação Wealdeniana, que evoluíram sucessivamente para a ruptura continental e abertura do 

Atlântico Sul, por processos reunidos no Evento Sul-Atlantiano. Ele tem seu início registrado pelo 

vulcanismo basáltico eocretáceo da Formação Serra Geral, seguido por manifestações de intrusões 

alcalinas, distribuídas em três pulsos principais: Eocretáceo, Neocretáceo a Paleoceno e Eoceno. 

De forma mais ou menos consensual, admite-se hoje a existência de vínculo entre a instalação 

e o desenvolvimento do RCSB  e o Evento Sul-Atlantiano. Embora existam modelos algo discordantes, 

propostos para a origem dessas bacias tafrogênicas, há convergência de idéias quanto ao tectonismo e 

morfogênese responsáveis pelas formações das serras do Mar e da Mantiqueira, com persistência de 

discordâncias quanto aos prováveis mecanismos geradores. 

A topografia do embasamento é relativamente bem conhecida na Bacia de Taubaté e grábens 

da Barra de São João e Cananéia, em função de levantamentos geofísicos por sísmica de reflexão e 

gravimetria. Na Bacia de São Paulo, dispõe-se de volumoso acervo de perfurações para água 

subterrânea e na Bacia de Itaboraí, a extração de calcário até a sua exaustão e as sondagens 

efetuadas pela Companhia Nacional de Cimento Portland, forneceram muitas informações. Dados de 

sondagens de água subterrânea já permitem esboçar a topografia dos substratos das bacias do 

Macacu, Resende e Curitiba. Nas outras bacias, ainda dispõe-se de volume limitado de informações. 

 

6.2 –  Bacia Tafrogênica de Taubaté 

 

Segundo Riccomini et al. (2004, p. 392) a Bacia de Taubaté é o maior gráben do RCSB, que se 

estende por 170 km de comprimento e 20 km de largura máxima, que perfaz uma área de 

aproximadamente 3.200 km2 . Informações obtidas por mapas de distribuição de litofácies, linhas 

sísmicas e dados gravimétricos indicam que a bacia possui altos internos, que delimitam segmentos 

com vários depocentros ao longo do seu eixo longitudinal. Os altos estruturais de Caçapava, onde se 

expõem rochas do embasamento cristalino e de Pindamonhangaba, recoberto ou não por sedimentos  

podem ser consideradas zonas de transferência, que subdividem a bacia em três compartimentos 

alongados na direção NE denominados, de sudoeste para nordeste, de São José dos Campos, 

Taubaté e Aparecida.  

A Figura 28 representa o mapa geológico da Bacia de Taubaté, onde são observáveis:  

1) Embasamento cristalino pré-cambriano (rochas metamórficas e ígneas);  
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2) Formação Resende (sistema de leques aluviais proximais);  

3) Formação Resende (sistema de leques aluviais medianos a distais associados à planície 

aluvial de rios entrelaçados);  

4) Formação Tremembé (sistema lacustre ricamente fossílifero);  

5) Formação São Paulo (sistema fluvial meandrante);  

6) Formação Pindamonhangaba (sistema fluvial meandrante);  

7) Sedimentos quaternários (aluviais e coluviais);  

8) Falhas cenozóicas, em parte reativadas do embasamento cristalino pré-cambriano; e 

9) Eixos de dobras principais. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 –  Mapa geológico da Bacia de Taubaté  
Fonte: Riccomini et al. (2004, p. 391). 
 

O compartimento tectônico de São José dos Campos é um hemigráben com assoalho inclinado 

para NW, contra a falha principal de São José, que alcança espessura máxima de 300 m de 

sedimentos. O compartimento tectônico de Taubaté, também é um hemigráben com basculamento 

para SE controlado pela Falha de Quiririm, com cerca de 600 m de espessura máxima de sedimentos. 

O compartimento de Aparecida constitui um gráben assimétrico na sua porção sudoeste, onde o 

embasamento mergulha para NW controlado pela Falha do Ribeira da Serra, com tendência a ser 

simétrico para NE, onde é delimitado pelas falhas de Piedade e do Ronco ao longo da borda NW, e de 

Aparecida na borda S. Nas proximidades da Falha de Piedade, na porção central deste compartimento, 

a espessura do preenchimento sedimentar pode atingir 800 m (RICCOMINI et al., 2004, p.392). 
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Na Figura 29 estão representadas as seções geológicas da Bacia de Taubaté elaboradas a 

partir de dados sísmicos da Petrobrás. Deve-se observar o  esquema no canto superior direito da figura 

para localização das seções na bacia. A Seção A-B, porção nordeste do Compartimento São José dos 

Campos; seção C-D, parte central do Compartimento Taubaté; seção E-F, porção sudoeste do 

Compartimento Aparecida; seção GH, porção centro-nordeste do Compartimento Aparecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Seções geológicas da Bacia de Taubaté elaboradas a partir de dados sísmicos da Petrobrás.  
Fonte: Riccomini et al. (2004, p. 392). 
 

Segundo Riccomini (1989), o preenchimento da bacia parece ter ocorrido em duas fases: a 

primeira sintectônica, com a deposição de sedimentos do Grupo Taubaté; e a segunda, posterior à 

tectônica diastrófica, com a deposição da Formação Pindamonhangaba e de depósitos aluviais e 

coluviais quaternários. 

Ainda segundo esse autor, o Grupo Taubaté foi depositado durante o Paleógeno e pode ser 

subdividido em três formações, de baixo para cima: Resende, Tremembé e São Paulo. A Formação 

Resende é constituída por sistema de leques aluviais associados à sedimentação fluvial de rios 

entrelaçados. As fácies proximais são compostas de conglomerados polímiticos, formados por fluxos 

de detritos interdigitados com arenitos e lamitos arenosos, oriundos de corridas de lama. Nas porções 

distais predominam os sedimentos formados em ambientes de planície aluvial, que correspondem a 

arenitos intercalados com lamitos. 

A Formação Tremembé é formada por depósitos lacustres que se interdigitam lateralmente 

com os sedimentos da Formação Resende, e constitui a unidade mais representativa da porção central 
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da bacia. Esta formação apresenta as fácies argilito verde maciço, dolomitos tabulares, ritmitos 

formados por alternância de folhelhos e margas, arenitos com estratificação cruzada sigmoidal e 

granodecrescênça de areia média até silte e arenitos grossos arcoseanos (RICCOMINI, 1989). 

Segundo Suguio (2003), a Formação Tremembé é rica em fósseis e contém restos de peixes, 

ossos de aves, mamíferos e répteis, além de ostracóides, gastrópodes, insetos, macrorrestos (folhas e 

caules) e microrrestos (polens e esporos) vegetais. São de idades entre o Oligoceno e o Mioceno. 

Ainda segundo esse autor, nesta formação ocorrem os folhelhos pirobetuminosos e prováveis 

depósitos turbidíticos lacustres.   

A Formação São Paulo compreende depósitos de um sistema fluvial meandrante, em que as 

principais fácies são representadas por arenitos grossos a conglomeráticos, com abundante 

estratificação cruzada; siltitos e argilitos laminados e arenitos médios e grossos gradando para 

sedimentos mais finos. Na Bacia de Taubaté a ocorrência desta formação está restrita à porção 

sudoeste. 

Sobreposto ao Grupo Taubaté, ocorrem os sedimentos da Formação Pindamonhangaba, que 

foram depositados no Neógeno em sistema fluvial meandrante bem desenvolvido na porção central da 

Bacia de Taubaté, correspondem a arenitos, conglomerados, argilitos e siltitos. 

Por fim, ocorrem os sedimentos aluviais e coluviais quaternários, situados ao longo das 

drenagens principais da região. Tanto os sedimentos da Formação Pindamonhangaba, como os 

depósitos quaternários, apesar da grande extensão areal, apresentam pouca espessura (inferiores a 

30m).  

 

6.3 – Potencialidade aqüífera da  Bacia de Taubaté 

 

O Aqüífero Taubaté está localizado no vale do rio Paraíba do Sul, na porção leste do Estado de 

São Paulo em sedimentos da Bacia de Taubaté, que apresenta forma alongada na direção ENE, com 

extensão de 170 km por 20 km de largura máxima, ocupando uma área aproximada de 3.200 km2 

(Figura 30).  
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Figura 30 – Localização do Aqüífero Taubaté 
Fonte: Mapa de águas subterrâneas do estado de São Paulo, 2005.24 
 

O Aqüífero Taubaté ocorre em duas áreas principais da bacia, uma situada na porção sudoeste 

e outra na nordeste. Entre estas duas regiões existe um compartimento preenchido 

predominantemente por argilitos e folhelhos, pouco permeável e com características de aqüiclude, 

onde se localizam as cidades de Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba.  

Em função da variabilidade dos ambientes de sedimentação e, portanto dos tipos de depósito, 

o aqüífero é do tipo multicamadas com alternância de camadas arenosas ou aqüíferas, de fácies fluvial 

e argilosas ou confinantes, de fácies lacustre ou de planície de inundação, Figura 31 (MAPA DE 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2005, p. 58). 

 

                                                
24 Mapa de águas subterrâneas do Estado de São Paulo: escala 1:1.000.000, nota explicativa / Coordenação geral 
Gerônico Rocha. São Paulo. Conselho Estadual dos Recursos Hídricos. DAEE.IG.IPT.CPRM. 
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Figura 31 –  Perfil de poço representativo do Aqüífero Taubaté. 
Fonte: Mapa de águas subterrâneas do estado de São Paulo, 2005 (p.58). 
 

Os sedimentos do Grupo Taubaté e do Quaternário do Vale do Paraíba formam os principais, 

melhores e mais explorados aqüíferos da região. Suas características são heterogêneas e variam 

segundo as diferenças litológicas do pacote sedimentar.  

Na área central da bacia, a base do aqüífero encontra-se em cotas topográficas que variam de 

100 a 250 m. As cotas da base aumentam na direção dos limites da bacia, chegando a elevações de 

550 m nas proximidades das áreas de afloramento de rochas pré-cambrianas. Na porção central da 

bacia ocorrem as maiores espessuras de sedimentos, diminuindo rumo às margens e também a 

noroeste. A espessura saturada do aqüífero varia de 200 a 300 m na área central da bacia.  

As cotas potenciométricas variam de 600 m, nos limites da bacia, a 550 m nas proximidades do 

rio Paraíba do Sul, principal área de descarga natural das águas do aqüífero. 
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A capacidade específica (Q/s) do Aqüífero Taubaté, determinada em 240 poços, varia entre 

0,02 e 14 m3/h/m, embora 73% dos poços apresentem valores inferiores a 3 m3/h/m. Os valores mais 

elevados foram encontrados nas imediações de São José dos Campos e ao norte da cidade de 

Jacareí. Destacam-se também, poços localizados nas cidades de Caçapava, Guaratinguetá e Lorena, 

com valores superiores a 5 m³/h/m (MAPAS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2005, p. 60). 

De acordo com os resultados obtidos, as regiões do eixo Jacareí - São José dos Campos, 

Caçapava, Lorena e Guaratinguetá são consideradas as mais promissoras para exploração de água 

subterrânea, com vazões entre 80 e 120 m3/h, enquanto a região central da bacia, entre os municípios 

de Taubaté e Pindamonhangaba, apresenta características menos favoráveis, com vazões inferiores a 

10 m3/h (Figura 32). Vazões entre 40 e 80 m3/h, observadas no sudoeste da bacia, nas proximidades 

de Roseira, resultam, principalmente, do aumento da espessura saturada do aqüífero nesta região. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32 – Vazão explorável do Aqüífero Taubaté 
Fonte: Mapa de águas subterrâneas do Estado de São Paulo, 2005. 

 

Estudos realizados pelo DAEE (1977) indicam que as águas subterrâneas do Aqüífero Taubaté 

apresentam baixo teor de sais dissolvidos, nitratos, fluoretos, cloretos e sulfatos, e elevada 

concentração de sílica, assim como de cálcio e sódio em relação ao teor de magnésio. As águas 
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apresentam temperaturas médias entre 22ºC e 24ºC, atingindo excepcionalmente extremos de 19ºC e 

49ºC. Assim, atendem aos padrões de potabilidade e os resultados de pH, condutividade elétrica e 

dureza total indicam excelente qualidade para consumo humano, uso na agricultura e em processos 

industriais. 

Segundo Diniz et al. (2005), as características granulométricas apresentadas pelos solos e 

depósitos sedimentares arenosos e pouco argilosos da Bacia de Taubaté favorecem a infiltração das 

águas pluviais que vão alimentar o aqüífero freático e, posteriormente, o aqüífero profundo. O 

conhecimento do excedente hídrico destas áreas sedimentares é importante para avaliar a 

potencialidade da  recarga dos aqüíferos profundos, constituídos pelos sedimentos arenosos terciários 

da Bacia Sedimentar de Taubaté.  

 

6.4 – Compartimento São José dos Campos 

 
O compartimento tectônico São José dos Campos constitui um hemigráben com assoalho 

inclinado pa NW, contra a falha principal de São José e atinge espessura máxima de 300 m de 

sedimentos (RICCOMINI et al., 2004). 

Na região de São José dos Campos, os mapeamentos geológicos revelaram a existência de 

rochas similares às do Pré-cambriano da região de São Paulo, com base em critérios estruturais e 

litológicos. As unidades observadas são atribuíveis aos grupos São Roque e Açungui e aos complexos 

Pilar e Embu.   

Segundo Carneiro et al. (1976), os principais tipos de rocha são: 

� Metassedimentos de fácies xisto verde e anfibolito, representados por filitos, xistos, 

quartzitos e rochas calcossilicatadas, com metabasitos associados; 

� Migmatitos estromatíticos homogêneos e heterogêneos, com intercalações de quartizitos e 

rochas calcossilicatadas; 

� Migmatitos mais evoluídos, homogêneos, por simplificação designados “rochas 

granitóides”, com estruturas embrechítica, nebulítica, anatexítica e subordinadamente, 

estromatítica. 

Ao lado dessas unidades, também foram reconhecidos granulitos, localmente migmatizados e 

com indícios de retrometamorfismo. Todas essas litologias apresentam-se em faixas mais ou menos 

alongadas, por integrarem antiformas e sinformas geradas pela segunda fase do dobramento. A 

estrutura é complicada por algumas falhas de caráter transcorrente, por vezes com zonas cataclasadas 

com espessuras superiores a 1 km. 
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O arcabouço estrutural da Bacia de Taubaté e o mapa geológico esquemático da Bacia de 

Taubaté estão representados nas Figuras 33-A onde se observa a subdivisão da bacia em três 

compartimentos: (a) São José dos Campos, posicionado a oeste do alto de Caçapava; (b) Taubaté, 

posicionado entre os altos de Caçapava e Pindamonhangaba; (c) Compartimento Aparecida, a leste do 

alto de Pindamonhangaba e, 33-B que apresenta a identificação das unidades:  (1) rochas do 

embasamento; (2) Formação Resende; (3) Formação Tremembé; (4) Formação São Paulo; (5) 

Formação Pindamonhangaba; (6) sedimentos quaternários (VIDAL et al., 2004, p. 57). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33-A – Mapa do arcabouço estrutural da Bacia de Taubaté e  
Figura 33-B – Mapa geológico esquemático da Bacia de Taubaté. 
Fonte: Vidal et al. (2004, p. 57). 
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Segundo Hasui et al. (1978), as falhas constituem as feições estruturaIs mais proeminentes da 

área. Elas são agrupáveis em dois tipos: falhas transcorrentes (em sua maioria, reativadas com caráter 

normal) e falhas gravitacionais. 

As falhas transcorrentes são atribuídas aos movimentos finais do Ciclo Brasiliano, entre o fim 

do Pré-cambriano e o Cambro-ordoviciano, que teria gerado protomilonitos, milonitos, ultramilonitos e 

blastomilonitos. Os maiores falhamentos devem ser crustais e criaram uma compartimentação em 

blocos (Figura 34).  

 
Figura 34 – Falhas principais e compartimentação tectônica entre Jacareí e Taubaté. 
Fonte:  Hasui et al. (1978, p. 22) 
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A zona de falha do Buquira é a mais importante, com, até mais de 2.000 m de espessura em 

alguns trechos. A outra falha transcorrente que passa ao sul da Bacia de Taubaté, é a Falha de Bom 

Retiro com cerca de 500 m de protomilonitos e milonitos derivados de rochas migmatíticas e 

granitóides, que sustentam a Serra do Jambeiro. 

Outras falhas não são do mesmo tipo, mas consistem de várias superfícies e planos de 

cisalhamento próximos, subparalelos ou anastomosados, compondo zonas de disjunção. 

 A norte do Bairro do Buquirinha passa uma dessas falhas, denominada Falha do Parateí. Entre 

Caçapava e Serra do Palmital existe outra zona de falha  que foi denominada Falha do Palmital. 

 Ao longo do vale do Rio Paraíba do Sul, ao norte de São José dos Campos, existe uma falha 

encoberta, chamada Falha de São José. 

 Paralela e próxima à Falha do Bom Retiro, passa a falha normal denominada Falha do Rio 

Comprido, semelhante à do Palmital e do Parateí, que tem forte mergulho para NW. 

Todas essas falhas, distintas das transcorrentes típicas, devem ser mais jovens e foram 

provavelmente geradas pela própria tectônica da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Nelas não se vêem 

indícios de movimentos direcionais e, por outro lado, é difícil associá-las  aos alívios de tensão do fim 

do Ciclo Brasiliano, quando nas proximidades se desenvolviam as extensas falhas transcorrentes, com 

atitudes quase paralelas. 

Toda a região é também cortada por sistemas de juntas de distensão subverticais e de 

cisalhamento oblíquas à foliação das rochas cristalinas. Essas juntas de cisalhamento evoluíram 

freqüentemente para pequenas falhas. Se a litologia teve forte influência no modelado do relevo, não 

menos importantes foram as estruturas. 

Falhas gravitacionais de pequeno porte são numerosas cortando as rochas cristalinas e 

também os sedimentos, com orientação em geral oblíquas ou transversais ao eixo de elongação da 

bacia, parecendo refletir reativações ao longo daquelas juntas em certas zonas (CARNEIRO et al., 

1976). 

 

6.5 – Aspectos geomorfológicos de São José dos Campos 

 

 Este município situa-se no Planalto Atlântico e inclui subdivisões naturais determinadas por 

feições morfológicas distintas: Serra da Mantiqueira, Médio Vale do Paraíba e Planalto de Paraitinga 

(Figura 35). 

A zona da Serra da Mantiqueira compreende a escarpa que limita o Vale do Paraíba, ao norte, 

com o Planalto Sul-Mineiro. A passagem do planalto para o Vale do Paraíba acontece de forma 
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gradativa, de amplitudes maiores a menores, de escarpas até os domínios de morros e colinas ou 

espigões isolados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Seção geológica esquemática transversal à Bacia de Taubaté (SP) 
Fonte: Suguio (2003, p. 244). 

 

 A zona do Médio Vale do Paraíba separa a Serra da Mantiqueira, ao norte, do Planalto de 

Paraitinga, ao sul. Constitui uma faixa alongada de direção ENE-WSW, com largura variando de 10 a 

20 km. Contém um domínio central de substrato sedimentar, que inclui a planície do Rio Paraíba do 

Sul, com predomínio de colinas em forma de tabuleiros. 

 No Planalto de Paraitinga os terrenos apresentam-se nivelados ao redor de 700 m. Neste 

domínio estão presentes áreas serranas, cuja principal feição paisagística é o chamado “mar de 

morros”, com altitudes variáveis e decrescentes dos divisores de água para os vales principais, onde as 

serras dão lugar a morros, morrotes e colinas.  

As formas de relevo do Município de São José dos Campos pertencem a três domínios 

geomorfológicos: formas originadas por acumulação (planícies de inundação, terraços modernos e 

colinas suavizadas); por tectônica (serras e montanhas) e por denudação (morros cristalinos). A Figura 

36 apresenta esquematicamente a carta geomorfológica do município.  

O primeiro domínio está relacionado às formas de acumulação de sedimentos de origem fluvial. 

Nesta área a declividade é pequena e apresenta-se como um amplo corredor entre as serras da 

Mantiqueira e do Mar e distinguem-se as seguintes feições de relevo: leito do rio, planícies de 

inundação, terraços modernos e colinas suavizadas.  
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Figura 36 – Carta geomorfológica de São José dos Campos 
Fonte: Nascimento (2005, p. 10). 

  

O Rio Paraíba do Sul é meandrante e forma amplos anfiteatros em semicírculos com áreas 

alagadiças. As planícies de inundação possuem níveis altimétricos entre 560 a 580 m em relação ao 

nível do mar, e de 3 a 10 m em relação ao vale do Rio Paraíba do Sul. São constituídas por sedimentos 

fluviais, cuja textura varia de argilosa a arenosa, eventualmente cascalhosa, com porcentagem 

diversificada de matéria orgânica, que comumente origina depósitos de turfa, amplamente explorados 

na localidade de Eugênio de Melo.. Bordejando descontinuamente as planícies de inundação 
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encontram-se os terraços modernos, sustentados por cascalhos e areia que são praticamente planos, 

mas inclinam-se suavemente rumo à planície. Apresentam altitudes entre 580 a 600 m em relação ao 

nível do mar e de 12 a 20 m em relação ao leito do Rio Paraíba do Sul.  

 Ao sul da cidade de São José dos Campos, no limite dos terraços, ocorrem colinas, em geral 

amplas e com encostas suavemente inclinadas e topos achatados. Elas se elevam até 650 m acima do 

nível do mar. Ao longo de drenagens formam vertentes mais abruptas entre platôs e fundos de vales. 

Seu substrato é constituído por sedimentos argilosos e siltosos lacustres da Formação Tremembé, com 

eventuais camadas e lentes de arenitos. 

 Emoldurando este domínio de relevo aplainado encontram-se os morros cristalinos, que foram 

formados por processos denudacionais e representam um relevo de transição da Bacia de Taubaté 

para o das serras da Mantiqueira e do Mar. Representa  o relevo residual de rochas cristalinas, 

disperso em setores de topografia mais suave das serras e junto às baixadas, isolado pelos sedimentos 

das planícies. Apresentam substrato principalmente gnáissico e migmatítico e eventualmente granítico. 

Os morros têm altitudes em torno de 700 m e localmente alcançam 1.000 m; com perfis suavizados e 

alturas moderadas. Os morros cristalinos, formados por rochas muito decompostas, constituem a área 

do domínio morfológico dos mares de morros com vertentes convexas, tidas como produtos de forte 

atividade de morfogênese química e biogênica em consonância com condições climáticas vigentes.  

 O terceiro domínio é representado pelas serras e montanhas, com cotas que podem 

ultrapassam os 1.100 m no Município de São José dos Campos. O relevo mostra-se muito jovem, que 

reflete atividade neotectônica na região. As escarpas da Serra da Mantiqueira são compostas por 

encostas localizadas ao norte do município, de relevo constituído por serras restritas e alongadas e 

montanhas com encostas e depressões em forma de anfiteatros. Seu escarpamento apresenta-se 

bastante abrupto, que evidencia o estágio imaturo de sua evolução geomorfológica. Nesta faixa, os 

processos denudacionais e tectônicos são responsáveis pela esculturação do relevo. 

  

6.6 – Características climáticas e paleoclimáticas  

 

O clima de São José dos Campos, na classificação de Köppen é do tipo  Cwa, isto é, 

mesotérmico úmido com estação seca no inverno25. As precipitações mais abundantes ocorrem de 

dezembro a março. Em 2003, a temperatura máxima no verão foi de 26,5°C, enquanto que no inverno 

a temperatura mínima foi de 16,3°C e a temperatura média anual foi de 21,4°C. 

 A presença de vegetação altera os regimes de ventos, tornando-os mais brandos, frescos e 

menos carregados de poeira. As árvores auxiliam na manutenção do equilíbrio climático fazendo 
                                                
25 São José em Dados, 2004 (CD-Rom). 
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sombra, com absorção de parte da radiação solar, aumento de umidade do ar, através de sua 

transpiração e refrescando o ambiente.  

 Outra grande contribuição da vegetação para manter o clima ameno, deve-se à captura do gás 

carbônico atmosférico pelas plantas, que é utilizado no processo de fotossíntese. Deste modo, contribui 

para a sua redução na atmosfera e diminuição do efeito estufa. 

O clima no Vale do Paraíba está diretamente influenciado pelos deslocamentos das massas de 

ar das áreas de alta pressão do Atlântico Sul na região sudeste, especialmente durante os meses de 

verão (dezembro, janeiro e fevereiro) e da interferência das Massas de Ar Polar durante o inverno 

(junho, julho e agosto).  

Segundo Diniz et al. (2005), as precipitações no Vale do Rio Paraíba variam entre 1.200 – 

1.500 mm nas áreas de planície e entre 2.500 – 3.000 mm nas serras da Mantiqueira e do Mar. A 

precipitação máxima na região normalmente ocorre em janeiro e a mínima em julho, enquanto que o 

período seco, normalmente no inverno, possui uma duração até cerca de dois meses nas serras do 

Mar e da Mantiqueira.  

Ainda segundo os autores supracitados, a precipitação anual média na Bacia Sedimentar de 

Taubaté, no Município de São José dos Campos, situa-se em torno de 1.300mm e indica também que, 

nas áreas de rochas cristalinas da Serra da Mantiqueira, a precipitação cresce proporcionalmente à 

altitude acompanhando o relevo, com pluviosidade de 1.350 mm a  650 m e 1.900 mm a 1.500 m. A 

Serra do Jambeiro, constituída de rochas cristalinas apresenta altitudes de 650 m até 800m e a 

pluviosidade situa-se em torno de 1.300 mm (Figura 37). 

De acordo com Sant´Anna Neto e Nery (2005), desde a formação do planeta e da constituição 

da atmosfera terrestre, o clima tem sofrido alterações através do tempos geológicos. Sabe-se que em 

tempos remotos, o clima não foi sempre idêntico e as suas oscilações possibilitaram, tanto o 

surpreendente desenvolvimento da vida no planeta quanto aos desastres e catástrofes, como a 

extinção dos dinossauros e as grandes glaciações. Ainda segundo esses autores, o clima está em 

constante transformação, assim como todos os demais sistemas da natureza, por isso, reconhecem-se 

mudanças climáticas que ocorrem na escala geológica de tempo (milhares ou milhões de anos) 

daquelas de curta duração, que ocorrem em período de tempo perceptível na escala humana  de 

tempo (décadas ou séculos), denominadas de flutuações ou oscilações climáticas. 
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Figura 37 – Isolinhas de precipitação na região de São José dos Campos 
Fonte: Diniz et al. (2005, p. 6) 
 

Segundo Garcia (1994), em passado geológico recente (últimos 10.000 anos), a região 

apresentava clima diferente do atual. Estudos palinológicos sugerem importantes mudanças na 

vegetação e, portanto, no clima da região. Esses estudos mostraram  que, de 9.700 a 8.200 anos A.P., 

o clima local foi mais úmido e frio que o atual,  mas de 8.200 a 5.400 anos A.P., o clima tornou-se mais 

quente que hoje, segundo a tendência global da Idade Hipsitérmica (ou de Ótimo Climático). 

Posteriormente, de 5.400 a +/- 90 anos A.P., o clima local tornou-se mais seco que o atual.  

 As mudanças paleoclimáticas representam variações de diversos parâmetros metereológicos 

pretéritos, tais como, paleotemperaturas, regimes de paleoventos e índices pluviométricos passados.  

 Conforme Suguio (2001) um dos objetivos das pesquisas relacionadas às mudanças globais é 

a caracterização, cada vez mais precisa, das variabilidades do paleoclima (desde décadas até mais de 

1 Ma) e, essas informações deverão auxiliar os climatologistas a reconhecer vários fatores e 

mecanismos, que controlaram os climas em diferentes épocas e ajudar a elaborar prognósticos de 

futuras mudanças quando comparada à variação pretérita. 

De acordo com Tucci (2002), as alterações climáticas se refletem nas variáveis atmosféricas, 

como: precipitação, temperatura, vento, radiação solar, umidade, ou sejam variáveis representativas do 
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clima. No ciclo hidrológico a distribuição temporal e espacial da precipitação e evapotranspiração são 

variáveis importantes na bacia hidrográfica, que podem produzir alterações nas estatísticas das séries 

de vazão líquida e carga sólida, entre outras variáveis de comportamento da bacia. Estas mudanças 

não alteram somente as vazões e cargas de uma bacia, mas também os condicionantes naturais que 

dão sustentabilidade ao meio natural, como a fauna e flora. Ao longo do tempo, as mudanças 

climáticas geram outros ambientes em função da ocorrência de maior ou menor precipitação, 

temperatura, umidade, etc. Com essas alterações os escoamentos provenientes das bacias também se 

alteram.  

 

6.7 – Coberturas vegetais: atual e pretérita 

 

Em meio bastante diversificado, quanto ao clima, relevo e solo, a região também apresenta 

cobertura vegetal variada, pois as escarpas e serras, interferem na circulação das massas úmidas e 

condicionam a vegetação. 

A paisagem original de São José dos Campos era composta por formações vegetais da Mata 

Atlântica e de Cerrado, que se mesclavam em mosaicos de altíssima biodiversidade. 

Na encosta ocidental da Serra do Mar, a existência de um clima semi-úmido, com estação seca 

bem marcada, condiciona a periodicidade vegetativa caracterizada pela perda de folhas durante a 

estação seca. A estrutura dessa floresta é variável e mal conhecida, pois em sua quase totalidade, foi 

devastada para dar lugar à agricultura que, em muitas áreas, foi substituída por pastagens, tão logo as 

terras diminuíram sua fertilidade. Sabe-se que era uma floresta permeável à luz solar, que favorecia o 

aparecimento de estratos inferiores. O estrato superior era constituído por árvores que chegavam até 

25 m de altura, abaixo do qual um segundo estrato, ainda arbóreo, apresentava elementos com 12 a 15 

m de altura. Os troncos das árvores eram geralmente finos e as folhas eram decíduas. Os estratos 

arbustivo e subarbustivo eram relativamente densos mas permitiam a penetração dos raios solares,  

com presença comum de plantas heliófilas. 

Nas vertentes da Mantiqueira aparecem manchas da floresta perenifólia costeira, que reflete as 

condições de relevo, pluviosidade e umidade. Tal floresta é densa, com altas formas e os estratos 

inferiores vivem em ambientes sombrios e úmidos, em contínua dependência dos estratos superiores. 

É a típica floresta tropical cujos elementos mais altos podem alcançar de 25 a 30 m. Há geralmente 

dois estratos inferiores, um arbóreo e outro arbustivo. O solo é praticamente desnudo, com 

sobrevivência ali só de plantas tolerantes à sombra. 
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Em altitudes acima de 1.000 m  com topografia suave e solos rasos com drenagem incipiente, 

aparecem campos de clima ameno. Esses campos são caracterizados por uma cobertura herbácea, 

muitas vezes contínua, em meio à qual podem aparecer arbustos isolados, ou em tufos. 

Segundo Garcia (1994), nas serras, principalmente na Serra da Mantiqueira, por sua altitude e 

condições climáticas, houve condições propícias à permanência de Araucaria, Podocarpus, 

Weinmannia e Drymis, como representantes remanescentes das pretéritas florestas andinas. Os 

cerrados expandidos ou retraídos, sempre estiveram presentes na região.  

As condições climáticas atuais, nos fundos de vales, favorecem a presença do cerrado, 

provavelmente, pela compressão adiabática do ar quente e seco. Este mecanismo possibilitou a 

permanência dos campos, que representavam  a vegetação natural original, que deu nome à cidade  

de São José dos “Campos” (GARCIA, 1994, p. 304). 

 Historicamente, a exploração cafeeira no início do século XX e, posteriormente, as atividades 

pecuárias e os intensivos desenvolvimentos urbano e industrial ocorridos nas últimas décadas, 

provocaram uma devastação muito acentuada e rápida da cobertura vegetal original. 

 Atualmente a vegetação nativa remanescente predomina nas encostas, esporões e nas 

cumeeiras da Serra da Mantiqueira, principalmente no Distrito de São Francisco Xavier, que constitui 

área de APA (Área de Proteção Ambiental) por decretos municipal e estadual. Ocorre também em 

trechos que acompanham as margens do Rio Paraíba do Sul e principais tributários, nas denominadas 

matas ciliares (Figura 38). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 – Remanecentes florestais em São José dos Campos. 
Fonte: Rede das Águas (2007)26 
                                                
26 Dados do Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul, Rede das Águas, 2001 
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Cerca de 63% do Município de São José dos Campos situa-se em APA (Área de Proteção 

Ambiental), com cerca de  53,11% na área rural (Mantiqueira, do Rio do Peixe, Jambeiro, Distrito de 

São Francisco Xavier e da Represa do Jaguari) e 9,38% na zona urbana representada pelo Banhado 

(SÃO JOSÉ EM DADOS, 2004). 

A cobertura vegetal também está presente nos espaços públicos existentes no município, 

cobertos por algum tipo de vegetação como, por exemplo, nas áreas verdes urbanas, identificadas pela 

arborização de ruas, praças e parques públicos, pelos bosques, paisagens livres de construção 

(públicas e particulares), bem como as zonas de preservação permanente em fundos de vales, 

banhados, matas ciliares e unidades de conservação. 

 

6.8 – Rede Hidrográfica  

 

O Rio Paraíba do Sul (principal rio do Município) e seus afluentes ocupam aproximadamente 

55.500 km2, compreende os Estados de São Paulo (13.900 km²), Rio de Janeiro (20.900 km²) e Minas 

Gerais (20.700 km²), constituem a bacia hidrográfica de mesmo nome (Figura 39). 

 

 
Figura 39 – Bacia do Rio Paraíba do Sul 
Fonte: Rede das Águas (2007)  
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O Rio Paraíba do Sul resulta da confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga no estado de São 

Paulo, a 1.800 m de altitude, percorre 1.150 km, através de 181 municípios, até desaguar no norte 

fluminense, no município de São João da Barra.  

São José dos Campos possui mais de 300 mananciais, que formam drenagens de várias 

escalas. Sua hidrografia apresenta grande importância econômica, principalmente no setor da 

agropecuária. O Rio Paraíba do Sul, após descrever o cotovelo de Guararema e abandonar os terrenos 

cristalinos, escoa através da bacia sedimentar, com tendência a aproximar-se da borda norte da  Serra 

da Mantiqueira até Pindamonhangaba. 

O planalto de São José dos Campos é também sulcado por diversos rios de traçados paralelos, 

que vem da área cristalina, da margem SE da bacia. Estes rios deságuam no Rio Paraíba do Sul sem 

muitos afluentes, diferenciando-se do padrão de drenagem encontrado em áreas de rochas cristalinas 

pré-cambrianas. 

O Rio Paraíba do Sul atravessa todo o município no sentido NE, dividindo-o em áreas com 

diferentes extensões (Figura 40). Os seus afluentes da margem esquerda, proveniente da Serra da 

Mantiqueira, em função do maior volume d'água, são mais importantes que os da margem direita, 

oriundos da Serra do Mar. Entre os afluentes da margem esquerda, destacam-se os rios Jaguari, além 

dos rios Buquira e do Peixe, que  são afluentes do Rio Jaguari. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Principais rios de São José dos Campos. 
Fonte: Rede das Águas (2007)  
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O Rio do Peixe ocupa grande parte da região norte do município e as suas águas contribuem 

significativamente para a represa do Jaguari, onde foi construído o reservatório da CESP (Companhia 

Energética de São Paulo). A Barragem do Jaguari ocupa uma área de  96 km2, com capacidade de 

1.350 bilhão de m3 de água e produz energia elétrica em duas turbinas com potência total de 27,6 MW. 

Os afluentes da margem direita tem suas nascentes quase sempre no espigão, onde passa a 

divisa do Município de São José dos Campos com os de Jambeiro e de Jacareí. Esses cursos d'água, 

ribeirões Vidoca, Comprido, Nossa Senhora D'Ajuda, Ressaca, Senhorinha, Lavapés, Cambuí e 

Pararangaba, apesar de serem de menor porte, são importantíssimos do ponto de vista de utilização, 

pois todos eles atravessam áreas urbanas e recebem esgotos domésticos e industriais de considerável 

área do município.  

  Segundo Diniz et al. (2005, p. 8), nas bases das Serras da Mantiqueira e Jambeiro ocorre 

grande concentração de drenagem (Figura 41), causada pelas descargas de águas de fontes de 

aqüíferos freáticos induzidas pelo forte gradiente hidráulico existente (cotas entre 650 e 800 m na base 

até 1.800 m no topo), com desenvolvimento de rede dendrítica. O escoamento superficial nos períodos 

de chuva é acentuado pela forte declividade do relevo. A concentração de água no sopé das serras 

propicia o afloramento do aqüífero freático. 

Ainda segundo os autores supracitados, o excedente hídrico situa-se entre 300 e 400 mm em 

sedimentos da Bacia de Taubaté e em rochas cristalinas da Serra do Jambeiro. Nas rochas cristalinas 

da Serra da Mantiqueira, o excedente hídrico cresce acompanhando o relevo e varia de 400 a 1.000 

mm/ano, com uma média aritmética de 700 mm/ano. Os autores multiplicaram esta média de 

excedente hídrico anual pela área das rochas cristalinas da serra da Mantiqueira (710.821.291m2) e 

obtiveram um excedente de 497.574.904 m3/ano, que possibilitaria uma vazão de 15,78 m3/s. Este  

total excedente escoa para a margem esquerda do rio Paraíba do Sul, uma vez que o fluxo de água do 

município de São José dos Campos é convergente para este rio. O grande excedente hídrico gerado 

na região, contribui para um reservatório subterrâneo do aqüífero freático saturado e para um 

escoamento total do que é infiltrado anualmente. As quantidades totais de água escoadas 

superficialmente ou infiltradas e posteriormente escoadas irão perfazer o fluxo do Rio Paraíba do Sul.  
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Figura 41 – Rede hidrográfica do Município de São José dos Campos. 
Fonte: Diniz et al. (2005, p. 9). 

 

A rede hidrográfica municipal tem grande importância econômica, principalmente para o 

desenvolvimento da agropecuária, porém, já está seriamente comprometida pela contaminação em 

função de efluentes provenientes da atividade industrial e da intensa urbanização. 

Conforme Souza Jr (2004), o rio Paraíba do Sul encontra-se no momento assoreado e poluído. 

Embora o assunto seja debatido há anos, pouco ou quase nada foi feito efetivamente para garantir em 

longo prazo a sua sobrevivência. As principais fontes de degradação do rio são: disposição de resíduos 

sólidos, expansão urbana, processos de assoreamento, atividades de mineração e inundações em 

áreas urbanizadas. 
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7 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 A gestão dos serviços de água e esgoto em São José dos Campos é de responsabilidade de 

SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), gerenciada pela vice-

presidência do interior, coordenada pela Unidade de Negócio Vale do Paraíba, que atende a 24 

municípios daquela região, cuja sede está localizada em São José dos Campos.  

A estruturação básica dos serviços de água e esgoto no município foi estabelecida no período 

conhecido como “sanatorial” (1925 a 1930), quando foram criadas pelo governo federal no Estado de 

São Paulo, as “Prefeituras Sanitárias”, que visavam o controle da epidemia da tuberculose. A reputação 

de clima favorável à profilaxia e ao tratamento da tuberculose, transformou o município em 1935, em 

“Estância Climática” e “Estância Hidromineral”, que passou a receber doentes de diversas localidades, 

bem como o “seguro obrigatório contra a tuberculose” do governo federal, para se adequar ao controle 

da epidemia. Nesse período o município foi administrado pelos “Prefeitos Sanitaristas”  entre 1935 até 

1977. 

A prefeitura outorgou à SABESP a gestão dos serviços de água e esgoto do município em 

1976, por um período de 30 anos. Vencido desde 2006 ainda não foi renovado oficialmente. 

Atualmente está sendo estudada a possível renovação do contrato com a Sabesp ou abertura de 

licitação para outras empresas, além da possibilidade de municipalização do serviço de saneamento 

básico27. 

Segundo o relatório anual da SABESP28 (2006), a população abastecida de água atualmente 

no município é de 554.894 habitantes, através de 153.090 ligações em 170.449 unidades domiciliares. 

Os mananciais estão em boas condições, isto é, estável, sem restrições quantitativas e/ou qualitativas. 

A Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos é responsável pela vigilância da qualidade 

da água no município.  

Quanto ao sistema de esgoto, 99% dos habitantes de São José  dos Campos são atendidos 

pela rede de coleta, porém, conforme dados coletados (Tabela 22, p. 103) pouco mais de 22% são 

tratados em  6 ETEs (Estações de Tratamento de Esgotos).  

A prefeitura municipal tem adotado política voltada ao saneamento básico, como pode ser 

identificada no Plano Plurianual (Períodos entre 1994-1997 e 1998-2001), que objetivou a expansão do 

sistema de abastecimento de água e do sistema de coleta de esgoto, além de reforma das Estações de 

Tratamento de Esgoto e manutenção em redes de esgoto. 

                                                
27 Informação disponível em: http://www.pindavale.com.br/agoravale/noticias_0807.asp?materia=5313&tipo=1- 
acesso em 13/11/2007. A Câmara Municipal em 23/08/07 prorrogou por mais seis meses o convênio. 
28 Relatório Anual de 2006 da SABESP (São José dos Campos). 



 108 

A secretaria que cuida do saneamento é a Secretaria de Obras e Habitação, cujos recursos 

para os programas de saneamento no período 1996-1999 representaram, em média 35% da dotação 

da Secretaria, que pode ser considerada razoável. Ela possui diversas atribuições, tais como, questões 

de habitação e de infra-estrutura para toda a cidade. 

Segundo Borges (2004), a área urbana de São José dos Campos é bem servida por 

saneamento, pois apenas 3,90% dos domicílios não são abastecidos de água (média brasileira =  

8,53%, conforme censo 2000), 5,01% não possui esgotamento por rede de esgoto ou por fossa séptica  

(média brasileira = 23,30%) e 3,80% das casas não são servidas por coleta domiciliares de lixo (média 

brasileira 10,95%). Ainda, segundo a autora, existe no município, extrema desigualdade no acesso ao 

saneamento básico, principalmente nos setores críticos (periferia e favelas), e os muito críticos 

(loteamentos clandestinos), onde “poucos” domicílios têm acesso aos serviços básicos de saneamento. 

A maioria vive fortemente segregada em ocupações irregulares. 

 O município faz uso de águas superficial e subterrânea no abastecimento público.  

O processo de abastecimento envolve algumas etapas básicas como:  a captação de água 

(superficial, no Rio Paraíba do Sul e subterrânea, através de poços tubulares profundos), o tratamento 

difere para cada manancial. Após o tratamento, a água é armazenada em grandes reservatórios 

(caixas d’água) e distribuída às residências, comércios e indústrias por meio de tubulações e estações 

de bombeamento. Finalizando, ocorre o lançamento dos efluentes (parte tratados nas ETEs – Estações 

de Tratamento de Esgotos), este tema não será detalhado neste trabalho. 

Segundo o relatório anual de 2006 (SABESP, São José dos Campos), os parâmetros e 

padrões de potabilidade analisados foram: 

� Cor (máximo 15 uc29) – Característica que representa a presença de substâncias 

dissolvidas na água. 

� Turbidez (máximo 5 NTU30) – Característica que representa a presença de partículas em 

suspensão na água, conferindo-lhe um aspecto turvo. 

� Cloro (mínimo 0,2 mg/L e máximo 5,0 mg/L) – Agente desinfectante adicionado para 

garantir a ausência de bactérias na água, funcionando como barreira contra organismos 

indesejáveis. 

� Flúor (mínimo 0,6 mg/L e máximo 0,8 mg/L) – Elemento adicionado ou presente na água 

para auxiliar na prevenção de cáries dentárias. 

                                                
29 Unidade de cor é aquela produzida por 1 mg de platina em 1 litro de água na forma de cloroplatinato de 
cobalto (1 ppm de Pt) - “Hazen”. 
30 Nefelometric Turbidity Unit, também pode ser UT (Unidade de Turbidez). Essa medida corresponde  à 
turbidez por 1 mg de sílica em 1 litro de água destilada, isto é, a turbidez devida a 1 ppm de sílica. 
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� Coliformes Totais (ausência em 95% das amostras) – Indicam presença de bactérias 

que não são necessariamente prejudiciais à saúde.  

� Coliformes Termotolerantes (ou E. coli) (ausência em 100% das amostras) – Indicam 

a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças . Sua análise é 

realizada quando constatada a presença de Coliformes Totais. 

O mesmo relatório relaciona, de modo geral, todos sistemas de abastecimento do município, 

sua localização, o processo de tratamento utilizado, o manancial e os locais abastecidos (Tabela 17). 

 

Sistema de 
abastecimento 

Local 
Processo de 
tratamento 

Manancial Local abastecido 

ETA II – São José 
dos Campos 

Vila Adryanna 

Gradeamento, 
pré-cloração, 
coagulação, 
floculação, 
decantação, 
filtração, 
desinfecção e 
fluoretação 

Rio Paraíba do Sul 
Poço 110 

Sede do Município  

Galo Branco Galo Branco 
Desinfecção e 
fluoretação 

Poços 117, 151 e 
152 

Bairro Galo Branco 

Jardim Americano Jd Americano 
Fluoretação e 
desinfecção 

Poços  69 e 163 Jardim Americano 

Jardim das Colina Jd das Colinas 
Desinfecção e 
fluoretação 

Poços 103 e 103 Jardim das Colinas 

Jardim das Flores Jd das Flores 
Desinfecção e 
fluoretação 

Poço 63 Jardim das Flores 

Jardim das Industrias  
Desinfecção e 
fluoretação 

Poços 85, 99, 104 e 
120 

Jd. das Indústrias, Res. Aquários, 
Res. Sunset Park, Jd Alvorada, 
Jd Limoeiro e Jd Por do Sol 

Jardim Morumbi Morumbi 
Desinfecção e 
fluoretação 

Rio Paraíba do Sul e 
Poços 113 e 129 

Jd. Morumbi, Zona Alta, Res. 
Gazzo, Bosque dos Ipês, Pq dos 
Ipês, Res. Altos do Bosque, Res. 
União, D. Pedro I e II, Campo dos 
Alemães, Conj. Hab. Elmano 
Ferreira Veloso, Jd. Cruzeiro do 
Sul, Jd Imperial, Jd República e 
Jd. Nova República 

Jardim Motorama Jd Motorama 
Desinfecção e 
fluoretação 

Poços 33 e 60 Jd. Motorama e Jd. São Vicente 

Jd Paraíso do Sol Paraíso do Sol 
Desinfecção e 
fluoretação 

Poços 71 e 160 
Jd. Paraíso do Sol e Jd. 
Castanheiras 

Jardim Satélite Jd Satélite 
Desinfecção e 
fluoretação 

Rio Paraíba do Sul, 
Poços 35, 43 e 100 

 Jd Satélite, Vidoca, Cidade 
Jardim, Floradas de S. José, 
América, Paraíso, Kanebo, San 
Marino, 31 de Março, Industrial, 
Recanto dos Eucaliptos, 
Independência , Veneza, 
Petrópolis, Morada do Sol, De 
Ville, Palmeiras de S. José, 
Cinelandia, Azaléia, Vale do Sol 

Jardim Santa Inês I Jd Santa Inês I 
Desinfecção e 
fluoretação 

Rio Paraíba do Sul, 
Poços 122 e 156 

Jardim Santa Inês I 

Jardim Santa Inês II Jd. Santa Inês II 
Desinfecção e 
fluoretação 

Poços 62 e 96 Jd. Santa Inês II 
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Jardim Santa Inês III Jd Santa Inês III 
Desinfecção e 
fluoretação 

Poço 170 
Jd. Santa Inês III, Coqueiro,  
Jd. São José I e II e Capão 
Grosso Zona Alta 

Parque Interlagos Interlagos 
Desinfecção e 
fluoretação 

Rio Paraíba do Sul, 
Poços 114 e 148 

Pq Interlagos, Jd Mesquita e 
Torrão de Ouro 

Parque Novo 
Horizonte 

Novo Horizonte 
Desinfecção e 
fluoretação 

Rio Paraíba do Sul, 
Poços 101, 140, 141 
e 144 

Jd. Novo Horizonte Zona Baixa e 
Jd. Cerejeiras 

Residencial Righ Residencial Righ 
Desinfecção e 
fluoretação 

Poço 171 Residencial Righ 

Vista Verde I Vista Verde I 
Desinfecção e 
fluoretação 

Poços 97 e 139 Bairro Vista Verde I 

Vista Verde II Vista Verde II 
Desinfecção e 
fluoretação 

Poços 128 e 161 Bairro Vista Verde II 

Vila Tatetuba Vila Tatetuba 
Desinfecção e 
fluoretação 

Rio Paraíba do Sul 
Poços 40, 86, 87 e 
106 

Vila Tatetuba, Planalto, Vila 
Industrial, Ismênia, Vista 
Linda,Integração, Intervale, Pq 
das Américas, B. do Ronda, V. 
Nova Tatetuba, Maracanã, 
Valparaíba, Ester, Olímpia, 
Chácara dos Eucaliptos, V. 
Tesouro, Horto São Dimas, São 
Jorge, Universo, Jd Brasília, Vista 
Verde III e Detroit. 

 

Tabela 17 – Relação dos diversos sistemas de abastecimento de água em São José dos Campos. 
Fonte: Relatório SABESP, 2006 (São José dos Campos – SP) 

  

Deixaram de ser mencionados os dados referentes das perdas de água na rede de distribuição, 

por desvio, infiltração ou vazamentos, visto que estes não foram fornecidos pela empresa, porém, 

sabe-se que altas percentagens de água tratada são perdidas em todo o país, chegando ao absurdo de 

47% ou  cerca de 6 bilhões de m3 por ano, e, o município deve ficar próximo a esses índices. No 

entanto, outras localidades apresentam índices menores de perdas, por exemplo a Europa tem índices 

de 10%, Cingapura, na Ásia, 6%  (URBAN, 2006)31. 

Para cada metro cúbico de água tratada consumida, produz-se outro metro cúbico de água 

servida, porém, como a implantação dos serviços de coleta e tratamento de esgotos não é proporcional 

a implantação da rede de água, os cursos d’água mais próximos tornam-se o destino dessas águas. 

Portanto, a expansão da oferta de água para abastecimento público colabora para a poluição dos rios. 

 

7.1 – Captação, tratamento e distribuição da água superficial 

 

A captação superficial da água para abastecimento do Município de São José dos Campos tem 

como manancial  principalmente o Rio Paraíba do Sul, em ponto localizado no bairro dos Pinheiros, 

onde o volume captado é de 3.025.806,25  m3/mês ou  aproximadamente 4.144,99 m3/h. Abastece 

                                                
31 Revista Terra da Gente, ano 3, nº 30, outubro de 2006, p. 22. 
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64% da população (443.200 hab) moradores das regiões Norte, Sul e Oeste. A água é de Classe II 

(Resolução CONAMA 357/200532) e sua qualidade atende a Portaria MS 518/200433. O manancial é 

estável, sem restrições quantitativas  ou qualitativas.  

Os tratamentos usados são dos tipos convencional (calha parshall, floculador, decantador e 

filtro)34 e o simplificado (composto por unidades de fluoretação e desinfecção)35. Existem duas 

estações de tratamento de água, uma no centro da cidade e outra no distrito de São Francisco Xavier. 

Na Tabela 18 estão relacionados os sistemas de abastecimento de água superficial, os pontos 

de captação, os tipos de tratamentos aplicados, a vazão média mensal de cada um dos pontos. 

 

Sistema de 
Abastecimento 

Ponto de 
captação  

Localização 
Tipo de 

tratamento 
Vazão média 

(m3/h) 
Volume médio 
mensal (m3/mês) 

SAA Urbanova 
São José dos 
Campos 

Ribeirão 
Vermelho  

Urbanova Convencional 53,36 38.952,80 

Ponto  1  
Sede – ETA 

Rio Paraíba do 
Sul  

Sede – ETA Convencional 4.144,99 3.025.806,25 

Ponto 2 
Sistema São 
Francisco Xavier 

Córrego da 
Couve  

São Francisco 
Xavier 

Simplificado 17,49 13.473,98 

Ponto 3  
Sistema Zona Norte 

Rio Buquira  
Bairros Buquirinha; 
ETA/Costinha 

Convencional  60,88 44.442,40 

 
Tabela 18 – Dados gerais sobre a captação de água superficial em São José dos Campos. 
Fonte: Sistema de Gestão Integrada da Bacia do Rio Paraíba do Sul. 
 
 

‘7.2 – Captação, tratamento e distribuição da água subterrânea 

 

A captação de água subterrânea no Município de São José dos Campos é realizada através de 

poço tubular profundo. Atualmente são 51 poços, a vazão total é de 2.448,32 m3/h (733 L/s), que 

corresponde ao abastecimento de 36% da população (249.300 hab.), principalmente partes das regiões 

Sul, Leste e Oeste (Tabela 19). O manancial é estável, sem restrições quantitativas e/ou qualitativas e 

o padrão de qualidade atende à Portaria MS 518/2004.  

 

 

                                                
32 Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação 
dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 
33 Portaria do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004. Estabelece os procedimentos e responsabilidades 
relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá 
outras providências. 
34 Dados fornecidos pela SABESP São José dos Campos, via correio eletrônico, em 26/10/2007. 
35 Dados fornecidos pela SABESP São José dos Campos, via correio eletrônico, em 26/10/2007. 
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Sistema de 
Abastecimento 

Tipo de 
captação 

Localização 
Tipo de 

tratamento 
Vazão média 

(m3/h) 

Volume médio 
mensal 
(m3/mês) 

Ponto 4 
Sistema Zona 
Leste 

Poço 
profundo 

Bairros: Santa Inês I e II; Novo 
Horizonte;  Americano: 
Motorama; Eugênio de Melo 

Convencional 854,71 623.938,31 

Ponto 5 
Sistema Zona Sul 

Poço 
profundo 

Bairros: Bosque; Colonial; 
S.Bento; Satélite; Interlagos 

Convencional 612,66 447.241,81 

Ponto 6 
Sistema Zona 
Oeste 

Poço 
profundo 

Bairros: Jd Indústrias; Jd 
Colinas 

Simplificado 276,96 202.180,80 

Ponto 7 
Sistema Vista 
Verde e 
Jd das Flores 

Poço 
profundo 

Bairros: Vista Verde; Jd das 
Flores 

Simplificado 245,33 188.999,66 

Ponto 8 
Sistema Centro 

Poço 
profundo 

Bairro: P 110; Tatetuba; 
Putim;Granja 

Simplificado 458,66 334.821,81 

 
Tabela 19 – Pontos de Captação de água subterrânea 
Fonte: Sistema de Gestão Integrada da Bacia do Rio Paraíba do Sul36  

 

Diniz et al.37 (2005) calcularam balanços hídricos climatológicos no Município de São José dos 

Campos, com dados de postos pluviométricos do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), 

com a finalidade de conhecer os excedentes hídricos na região. Foram estabelecidas distinções entre 

áreas de ocorrência de rochas cristalinas (serras da Mantiqueira e do Jambeiro) e áreas de rochas 

sedimentares (Bacia Sedimentar de Taubaté).  

Nas rochas cristalinas da serra da Mantiqueira, o excedente hídrico aumenta com o relevo e 

varia de 400 até 1.000 mm/ano, que indica uma média aritmética de 700 mm/ano. Quando se multiplica 

a média de excedente hídrico anual pela área ocupada pelas rochas cristalinas (710.821.291m2), 

obtém-se o excedente de 497.574.904 m3/ano, ou seja, 15,78 m3/s. 

Na Bacia Sedimentar de Taubaté, a média de excedente hídrico anual é em torno de 350 mm. 

Quando se multiplica esta média pela área da bacia no Município (361.514.170 m2), obtém-se o 

excedente hídrico de 126.529.959 m3/ano, ou seja, 4,01 m3/s. 

Na Serra do Jambeiro, a média de excedente hídrico anual é em torno de 400 mm. Quando se 

multiplica esta média pela área ocupada pelas rochas cristalinas do Complexo Embu (345.916.710 m2), 

obtém-se  o excedente de 138.366.684 m3/ano, ou seja, 4,0 m3/s. 

 

                                                
36 GESTIN (Sistema de Gestão Integrada da Bacia do Rio Paraíba do Sul), ANA (Agência Nacional das Águas). 
Disponível em: <http://pbs2.ana.gov.br/cgi-bin/relatorio.exe/Total?id_declaracao=4307&id_emp=38> 
37 Comparação entre o potencial de recarga das áreas contendo rochas cristalinas e bacia sedimentar de Taubaté, 
no município de São José dos Campos – SP. In: Anais do XIV Congresso Nacional de Perfuradores de Poços. II 
Simpósio de Hidrologia do Sudeste. Ribeirão Preto, SP, de 04 a 07/10/2005. 
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Ainda segundo os autores supracitados, o consumo atual de água subterrânea no Município de 

São José dos Campos situa-se em torno de 6.000.000 m3/mês, ou seja, 2,32 m3/s. Esta é a média 

anual de retirada de água dos aqüíferos (principalmente do aqüífero sedimentar) através de poços 

tubulares profundos. Assim, o potencial hídrico proveniente exclusivamente da Serra do Jambeiro é 

quase o dobro do consumo atual de águas subterrâneas no Município (de 2,32 m3/s), e também do 

consumo de água utilizada pela SABESP, subterrânea e superficial, (estimado em torno de 1,93 m3/s). 

O grande excedente hídrico gerado na região (21,47 m3/s média anual) contribui para um reservatório 

subterrâneo  do aqüífero freático saturado e para um escoamento do excesso de saturação que irá 

para o fluxo do rio Paraíba do Sul. 

Segundo o Relatório de situação dos recursos hídricos do Estado de São Paulo (DAEE, 2002), 

no Município de São José dos Campos, há riscos de rebaixamento acentuado da superfície do lençol 

subterrâneo na área urbana, bem como uma área crítica relação aos riscos de poluição da água 

subterrânea (relatório CETESB, áreas contaminadas, tema abordado no tópico 7.2). 

A descrição litológica de um dos poços profundos do Município, poço 140, localizado na Rua 

dos Ferreiros, nº 900, Novo Horizonte. é apresentada na Tabela 2038. 

 

Poço 140 (Jd. Novo Horizonte) – Cota 625 m – vazão 23,5 m3/h – profundidade 178 m 

P. inicial (m) P. final (m) Descrição Litológica 

0 6 solo argilo arenoso, cor castanho alaranjada 

6 16 siltito, cor roxo, com intercalações de argilito, cor branca 

16 26 argilito fino, alterado, cor castanho-alaranjado, com intercalações de siltito e arenito, com 
matriz argilosa 

26 38 arenito feldspático fino a grosso, mal selecionado, com matriz argilosa 

38 48 siltito fino a grosso, cor rósea, com pequenas intercalações de arenito e com matriz argilosa 

48 58 arenito feldspático fino a grosso, mal selecionado, com matriz argilosa 

58 60 siltito, verde 

60 66 arenito fino a grosso, cor cinza claro, com matriz argilosa 

66 70 siltito, verde 

70 76 arenito fino a grosso, cor cinza claro, com matriz argilosa 

76 78 siltito,  verde 

78 86 arenito médio a grosso, grãos subangulares, cor castanho-amarelada, com pouca matriz 
argilosa 

86 94 siltito fino a grosso, cor cinza-esverdeada, com pequenas intercalações de arenito e com 
matriz argilosa 

94 100 arenito feldspático fino a grosso, cor cinza clara, com matriz argilosa 

                                                
38 Dados fornecidos pelo geólogo Fernando Willi Bastos Franco Filho, da  SABESP Diretoria do Interior. 
Obtidos através do IG (Instituto Geológico de São Paulo), prof. Hélio Diniz, por e-mail recebido em 08 de 
janeiro de 2008. 
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100 104 siltito, cinza-esverdeada 

104 108 arenito médio à grosso, grãos subangulares, cor castanho-amarelada, com pouca matriz 
argilosa 

108 112 siltito,  verde 

112 116 arenito médio à grosso, grãos subangulares, cor castanho-amarelada, com pouca matriz 
argilosa 

116 144 siltito arenoso médio à grosso, com muita matriz argilosa 

144 148 arenito feldspático fino à grosso, cor cinza-esverdeada, com matriz argilosa 

148 152 siltito,  verde 

152 158 arenito fino à grosso, cor cinza clara, com pouca matriz argilosa 

158 164 siltito arenoso, cor cinza-esverdeada 

164 166 arenito feldspático fino à grosso, bem selecionado, com pouca matriz argilosa 

166 174 siltito arenoso fino à grosso, cor cinza-esverdeada, com raras intercalações de arenito 

174 178 rocha com micas (biotita) orientadas em camadas milimétricas  

 

Tabela 20 – Descrição litológica de poço profundo. 
Fonte: SABESP Diretoria do Interior 

 

A Tabela 21 apresenta a relação dos 51 poços profundos de captação de água subterrânea no 

município, bem  como menciona o bairro onde está situado e a vazão específica de cada um. 

 

Número 
Poço  

Número/Bairro 
 

Vazão m3/h Endereço 

01 P   33 - Motorama 34,90 Praça Primavera, nº 55 

02 P   35 - Satélite 25,13 Rua Apeninos, nº 59 

03 P   43 - Satélite 22,31 Rua Porto Novo, nº 11 

04 P   50 - Bosque 22,86 Avenida Salinas, nº 1.315 

05 P   51 - Bosque 49,52 Rua Teodomiro Dias Pereira, nº 1 (Campo Belo) 

06 P   60 - Motorama 61,09 Rua dos Jasmins, nº 8 

07 P   61 - Bosque 21,76 Avenida Salinas, nº 1.575 

08 P   62 - Sta Inês II 10,82 Rua dos Cirurgiões Dentistas, nº 620 

09 P   63 - Flôres 15,12 Rua dos Cronópios, nº 18 

10 P   69 - Americano 12,51 Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 11 

11 P   71 - Michigan 33,56 Rua Francisco Moreira de Souza, nº 120 

12 P   85 - Indústrias 13,14 Praça Flamboyant, nº 265 (R. Imbuia, nº 69) 

13 P   86 - Corintinha 120,31 Rua Pedro Pinto da Cunha Filho, s/nº 

14 P   87 - Serveng 170,64 Avenida Dr. João Marson, s/nº 

15 P   94 - Bosque 113,99 Rua Conselheiro Lafayete, nº 385 

16 P   95 - S.Leopoldo 87,84 Rua José Ignácio Bicudo, nº 230 

17 P   96 - Sta Inês II 49,93 Rua Mário Guimarães Ferri, nº 96 

18 P   97 - Diamante 89,52 Praça João Batista Peneluppi, s/nº 

19 P   99 - Indústrias 60,21 Rua Winston Churchil, nº 141 

20 P 100 - Satélite 40,22 Rua Antônio Aleixo da Silva, nº 1.550 

21 P 101 - N. Horizonte 29,3 Rua dos Pintores, nº 101 (c / Rua dos Mecânicos) 
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22 P 103 - Colinas 73,26 Rua Antonio Eras, nº 7 

23 P 104 - Indústrias 38,39 Rua Heitor de Andrade, nº 1.755 

24 P 106 - V. Lucia 21,63 Rua Ricardo Edwards, nº 600 

25 P 107 - Colinas 58,45 Rua Marechal. Benjamim Manoel  Amarante, nº 100 

26 P 108 - Bosque 49,27 Rua Estrela D'Alva, nº 125 

27 P 110 - Eta 2 97,39 Rua Paulo Setubal, nº 19 

28 P 113 - Morumbi 42,05 Rua Anna Carolina Santos, nº 113 

29 P 114 - Interlagos 46,76 Avenida Nicanor Reis, nº 310 

30 P 117 - Galo Branco 45,24 Rua Benedito Andrade, nº 520 

31 P 120 - Indústrias 35,5 Rua Professor Henrique Jorge Guedes, nº 117 

32 P 122 - Pararangaba 51,52 Rua Marcílio Benedito Costa, nº 15 

33 P 127 - Eug. Melo 48,14 Estrada Velha Rio - São Paulo, s/nº 

34 P 129 - Morumbi 32,12 Avenida Benedito Bento, nº 400 

35 P 130 - São Judas 43,82 Rua São Teófilo, nº 501 

36 P 139 - V. Verde I 89,9 Rua Venezuela, nº 353 

37 P 140 - N. Horizonte 26,85 Rua dos Ferreiros, nº 900 

38 P 141 - N. Esperança 26,13 Avenida Carlos Alberto de Andrade Silva, nº 700 

39 P 144 - N. Horizonte 34,67 Rua dos Vidraceiros, nº 9 

40 P 145 - Putim 18,01 Rua Visconde de São Lourenço, nº 42 

41 P 148 - Interlagos 37,01 Travessa Ubirajara, nº 1.807 

42 P 151 - Galo Branco 81,55 Rua José de Paula da Silva, nº 141 

43 P 152 - Galo Branco 68,32 Rua Felício Jabur Nasser, nº 2.065 

44 P 155 - Jatoba 42,71 Rua Sete, nº 203 

45 P 156 - Sta Inês I 73,06 Avenida Alberto Renart, nº 24 

46 P 160 - Castanheiras 55,44 Rua Thesis Gaia, nº 325 

47 P 161 - V. Verde II 47,97 Praça Elvis Aaron Presley, nº 294 

48 P 163 - Americano 83,32 Rua Antonio José de Pinho, nº 999 - Res. Ana Maria 

49 P 168 - Juritis 6,23 Rua Dois, nº 40 

50 P 170 - Sta Inês III 72,5 Rua Alberto Renart, nº 22 

51 P 171 - Res. Righi 107,72 Rua Dezesseis, nº 16 

 
 

TOTAL 
 

2.640 m3/h 
 

733 L/s 
 
Tabela 21 – Relação dos poços profundos de São José dos Campos e vazão específica. 
Fonte: SABESP São José dos Campos, via correio eletrônico, em 26/10/2007. 
 
 

Com base nesta tabela foi elaborado o mapa 01 (localização dos pontos de captação de água 

subterrânea) como instrumento para visualizar a distribuição desses poços no município (os pontos em 

azul representam os poços). É possível perceber a importância da água subterrânea para o 

abastecimento do município, pelo número de poços e sua distribuição na área urbana. 

A tabela de captação de água subterrânea possui três endereços que não foram encontrados, 

são os registros 05, 41 e 48.  

Por falta de dados, deixaram de ser mencionados os poços domésticos (cacimbas) ou poços 

particulares e foram considerados apenas os poços profundos cadastrados pela SABESP. 
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Mapa 1. Localização de pontos de captação de água subterrânea em São José dos Campos. 
Fonte: Tabela 20  
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7.3 – Lançamento de efluentes em São José dos Campos (SP). 

 

 Quase 100% da população de São José dos Campos são abastecidas por água tratada. 

Entretanto, em  termos de esgoto, a coleta atinge 99% dos habitantes, mas, apenas pouco mais de 

22% são tratados, o restante, é lançado diretamente nos cursos d’água, que contribui para aumentar o 

risco de escassez de água de boa qualidade em futuro próximo. 

 A Tabela 22 foi elaborada com dados do Sistema de Gestão Integrada da Bacia do Rio Paraíba 

do Sul (2007). Nesta tabela estão relacionados os pontos onde são lançados os efluentes do município, 

sem distinção entre o doméstico, industrial ou outro, apenas menciona-se o volume médio mensal e se 

recebe tratamento ou não. É possível constatar que somente parte dos efluentes são tratados e o 

restante é lançado sem tratamento aos corpos d’água, contribuindo para a degradação dos recursos 

hídricos. 

 A coleta e o tratamento de esgotos não fazem parte deste trabalho, portanto outros detalhes 

não serão abordados. 

 

Distrito 
Ponto de 

lançamento de 
efluentes 

Efluente 
proveniente 

Volume 
médio 
mensal 
(m3/mês) 

Tipo de 
tratamento 

Eficiência 
(%) 

Volume 
tratado 
(m3/mês) 

Urbanova 
Rio Paraíba do 
Sul 

ETE 30.735,80 
Lagoa aerada 
facultativa 

75 30.735,80 

Ponto 1  
Sede Vidoca 

Ribeirão Vidoca 
Emissário e/ou 
interceptor sem 
tratamento 

1.718.992,80 
Sem 
tratamento 

  

Ponto 2  
Sede Cambuí 
Subsistema Lavapés  

Rio Paraíba do 
Sul /  Rio 
Cambuí 

ETE 668.498,40 
Lodos ativados 
de alta taxa 

93  668.498,40 

Ponto 3 
Rio do Peixe 
São Francisco Xavier 

Rio do Peixe ETE 10.074,24 

Lodos ativados 
convencional + 
filtração 
terciária 

97 10.074,24 

Ponto 4 
Zona Norte 
Lançamento difuso – 
zona norte 

Rio Buquira 
Emissário e/ou 
interceptor sem 
tratamento 

35.064,69 
Sem 
tratamento 

  

Ponto 5 
Zona Leste 
Lançamento difuso – 
zona lete 

Rio 
Pararangaba 

Emissário e/ou 
interceptor sem 
tratamento 

492.312,96 
Sem 
tratamento 

  

Ponto 6 
 Zona Sul 
Lançamento difuso – 
zona sul 

Ribeirão Vidoca 
/ afluente 
Ribeirão 
Senhorinha 

Emissário e/ou 
interceptor sem 
tratamento 

352.892,56 
Sem 
tratamento 

  

Ponta 7 
Zona Oeste 
Lançamento difuso – 
zona oeste 

Rio Paraíba do 
Sul / afluente 
Córrego da 
Ressaca 
 

Emissário e/ou 
interceptor sem 
tratamento 

159.528,96 
Sem 
tratamento 
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Ponto 8 
Sistema Vista Verde 

Rio Paraíba do 
Sul / afluente 
do Alambari 

ETE 131.416,59 

Lodos 
ativados,  
batelada 
(aeração 
prolongada) 

95 131.416.59 

Ponto 9- 
Sistema Jardim das 
Flores  

Rio 
Pararangaba 

ETE 9.891.57 
Lodo ativado 
convencional 

91 9.891.57 

Ponto 10  
Sistema Centro 
Lançamento difuso – 
Centro 

Rio Paraíba do 
Sul / afluente 
Córrego 
Cambuí 

Emissário e/ou 
interceptor sem 
tratamento 

264.182,40 
Sem 
tratamento 

  

Total   
3.838.561.50 

m3/mês 
  

850.616.60 
m3/mês 

 
Tabela 22 – Pontos de Lançamento de Efluentes (São José dos Campos). 
Fonte: Sistema de Gestão Integrada da Bacia do Rio Paraíba do Sul  

 

7.4 – Impactos antrópicos que podem ser causados aos recursos hídricos no Município de São 

José dos Campos. 

 

Muitas são as potenciais fontes de degradação de recursos hídricos existentes no Município de 

São José dos Campos (SP), na Bacia do Rio Paraíba do Sul, dentre as quais podem ser  destacadas 

as seguintes (SOUZA JUNIOR, 2004): 

a) Expansão urbana – O aumento demográfico causa um aumento na demanda por água que, 

por sua vez, é acompanhado pela necessidade de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. 

Com isso, maior volume de esgoto sem tratamento deverá ser lançado à rede de drenagem  e 

aumentará o impacto por conter agentes poluidores de água (microrganismos e resíduos químicos).  

Para se ter uma idéia da dimensão do problema, no Estado de São Paulo, cerca de 82% da população 

urbana são atendidos por rede de coleta de esgotos, porém, apenas 10,5% são tratados. 

Conseqüentemente, o problema é muito grave, pois além de aumentar a poluição da água, pode 

aumentar a incidência de doenças de veiculação hídrica. 

b) Disposição de resíduos sólidos – A disposição inadequada de resíduos sólidos em lixões, 

pode contaminar a água superficial e, além disso, favorecer a liberação de chorume, que pode atingir o 

lençol freático. Os impactos causados por esses materiais são potencializados pela alta concentração 

de matéria orgânica, pela reduzida biodegradabilidade, pela presença de metais pesados e de 

substâncias recalcitrantes. 

c) Assoreamento de corpos aquosos – Os desmatamentos e outras intervenções do ser 

humano aceleram a erosão natural nas encostas, que geralmente é agravada por cortes e aterros, que 

causam a exposição dos solos. Essas alterações provocam rebaixamento generalizado dos níveis 
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d’água ao longo das drenagens e acentuam as diferenças entre enchentes e vazantes, com resultados 

mais catastróficos produzidos por transbordamentos e enchentes inesperadas em áreas ribeirinhas. 

d) Atividades de mineração – A extração de areia e cascalho dos leitos fluviais e depósitos 

aluviais, que é empregada principalmente na construção civil, mas também em outras indústrias 

(fabricação de vidro e moldes de fundição) é, talvez, a causa de maior fator de degradação ambiental 

por extrativismo mineral pois, além da turvação das águas por sedimentos finos (argila e silte) em 

suspensão, pode causar “déficit” de areia na desembocadura, que pode acelerar a erosão de praias 

adjacentes. Além de areia e cascalho, há também extrações de argila (empregada em olarias) e a turfa 

(combustível e corretivo de solos) nas margens de rios, que criam grandes depressões que, se não 

forem devidamente recuperadas, podem provocar muitos problemas ambientais. 

e) Inundações em áreas urbanas – Principalmente as áreas ribeirinhas, quase sempre 

ocupadas indevidamente, ficam sujeitas às inundações periódicas causadas por drenagens que 

atravessam a área urbana. Esses eventos são intensificados por aumento de áreas asfaltadas, que 

favorecem o escoamento, pois praticamente impedem a infiltração. As inundações podem ser 

atenuadas, por exemplo, com implantação dos chamados “piscinões”, que durante os picos de 

precipitação armazena parte da água de escoamento e gradualmente libera para a drenagem local. 

Entretanto, constituem obras onerosas e exigem constante manutenção. 

Na Tabela 23 estão relacionas as áreas potencialmente contaminadas no Município de São 

José dos Campos, conforme relatório da CETESB (2006). Nesses locais são desenvolvidas atividades 

humanas que, se não forem exercidas com o devido cuidado, podem causar a contaminação das 

águas que abastecem o município. Esta tabela, bem como as discussões anteriores, sugerem que o  

ser humano, no exercício de suas atividades econômicas, seja o principal agente impactante dos 

recursos hídricos do Município de São José dos Campos. 

A tabela de áreas contaminadas possui apenas um único endereço que não foi encontrado, é o 

registro de número 03. Tecnicamente o endereço não foi encontrado por falta de reciprocidade no 

mapa de malha viária.  

 

 
Nº 

 
Empresa 

 
Local Atividade 

Fonte 
contaminante 

Meio 
impactado 

Contaminantes 

1 
Auto Posto 3 Erres de 
São José Campos 
Ltda 

Vila 
Rangel 

Posto de 
combustível 

Armazenagem 
Água 
subterrânea  

Combustíveis líquidos 
e solventes 
aromáticos 

2 
Auto Posto Anchieta 
Ltda 

Santana  
Posto de 
combustível  

Armazenagem 
Subsolo e 
água 
subterrânea  

Combustíveis 
líquidos, solventes 
aromáticos, PAHs* 

3 
Auto Posto Paraíso do 
Sol Ltda. 

Paraíso do 
Sol 

Posto de 
combustível 

Armazenagem 
Água 
subterrânea  

Combustíveis líquidos 
e solventes 
aromáticos  
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4 
Auto Posto Quatro 
Trevos Ltda. 

Santa 
Terezinha 

Posto de 
combustível 

Armazenagem 

Solo 
superficial e  
água 
subterrânea  

Combustíveis líquidos 
e PAHs 

5 
Bandeirante Auto 
Posto Ltda. 

Vila 
Sanches  

Posto de 
combustível 

Armazenagem 
Subsolo e 
água 
subterrânea  

Combustíveis 
líquidos, solventes 
aromáticos e PAHs 

6 
Centro Automotivo 
Brigadeiro Faria Lima 
Ltda. 

Parque 
Martin 
Cererê 

Posto de 
combustível 

Armazenagem 
Água 
subterrânea  

Combustíveis 
líquidos, solventes 
aromáticos e PAHs 

7 
Combunac Auto Posto 
Ltda. 

Vila Maria 
Posto de 
combustível 

Armazenagem 
Subsolo e 
água 
subterrânea  

Combustíveis 
líquidos, solverntes 
aromáticos e PAHs 

8 
Cooperativa de 
Laticínios de São José 
dos Campos 

Centro Indústria  Armazenagem Subsolo 
Combustíveis 
líquidos, solventes 
aromáticos e PHAs 

9 
Empresa Pássaro 
Marrom Ltda. 

Vila 
Guarani 

Posto de 
combustível 

Armazenagem 
Subsolo e 
água 
subterrânea  

Combustíveis líquidos 
e PAHs 

10 
Ericsson 
Telecomunicações 
S.A. 

Eugênio de 
Melo 

Indústria Armazenagem 
Solo, subsolo 
e água 
subterrânea  

Solventes 
halogenados 

11 
Expresso Redenção, 
Transportes e Turismo 
Ltda. 

Parque 
Industrial 

Posto de 
combustível 

Armazenagem 
Água 
subterrânea  

Solventes aromáticos 
e PAHs 

12 
General Motors do 
Brasil Ltda. 

Jardim 
Motorama  

Indústria  Armazenagem 
Subsolo e  
água 
subterrânea  

PAHs 

13 Gerdau Açominas S.A. 
Chácara 
Reunidas 
 

Indústria 
Descarte e 
disposição 

Água 
subterrânea  

Metais 

14 
Hitachi - Ar 
Condicionado do 
Brasil S.A. 

Eugênio de 
Melo 

Indústria 

Armazenagem, 
descarte,  
disposição e 
infiltração  

Solo, subsolo 
e  água 
subterrânea 

Metais e solventes 
halogenados 

15 
Indústrias Químicas 
Sampe Ltda. 

Vila 
Cristina 

Indústria  
Armazenagem e 
produção  

Água 
subterrânea  

Metais 

16 
Johnson & Johnson 
Industrial Ltda. 

Jardim das 
Indústrias  

Indústria  Armazenagem 
Água 
subterrânea  

Solventes 
halogenados 

17 
Monsanto do Brasil 
Ltda. 

Limoeiro Indústria 

Armazenagem, 
tratamento de 
efluentes e  
desconhecidas  

Água 
subterrânea  

Metais; solventes 
aromáticos, 
halogenados, ftalatos, 
anilinas e outros 

18 

New Part - 
Investimentos e 
Empreendimentos 
Ltda. 

Santana Indústria  
Descarte e 
disposição 

Solo, subsolo 
e água 
subterrânea  

Metais e outros 
inorgânicos  

19 

Panasonic 
Componentes 
Eletrônicos do Brasil 
Ltda. 

Jardim 
Alvorada 

Indústria  Produção 
Subsolo e 
água 
subterrânea  

Metais 

20 
Panasonic do Brasil 
Ltda. 

Limoeiro Indústria 
Descarte e 
disposição 

Solo, subsolo 
e água 
subterrânea  

Metais, outros 
inorgânicos e 
solventes aromáticos 

21 
Petróleo Brasileiro 
S.A. – Petrobrás – 
REVAP 

Jardim 
Diamante 

Indústria 
Produção e 
tratamento de 
efluentes  

Solo, subsolo 
e água 
subterrânea 

Combustíveis 
líquidos, solventes 
aromáticos, PAHs e 
fenóis 

22 Roberto Piovesan 
Jardim das 
Indústrias  

Posto de 
combustível 

Armazenagem 
Água 
subterrânea  

Combustíveis 
líquidos, solventes 
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aromáticos e  PAHs 

23 
Samambaia Auto 
Posto Ltda. 

São Dimas 
Posto de 
combustível  

Armazenagem Subsolo 
Combustíveis líquidos 
e solventes 
aromáticos 

24 Toni Auto Posto Ltda. 
Chácara 
Reunidas  

Posto de 
combustível 

Armazenagem 
Água 
subterrânea 

Combustíveis líquidos 
e solventes 
aromáticos 

25 
Tucano Auto Posto 
São José dos Campos 
Ltda. 

V. São 
Benedito 

Posto de 
combustível 

Armazenagem Subsolo 
Combustíveis líquidos 
e solventes 
aromáticos 

26 

Vale do Paraíba 
Comércio de 
Derivados de Petróleo 
Ltda. 

Eugênio de 
Melo 

Posto de 
combustível  

Armazenagem 
Água 
subterrânea  

Combustíveis líquidos 
e PAHs 

27 
Viação Capital do Vale 
Ltda. 

Alto da 
Ponte 

Posto de 
combustível  

Armazenagem 
Água 
subterrânea  

Combustíveis 
líquidos, solventes 
aromáticos e PAHs 

 

Tabela 23 – Áreas contaminadas em São José dos Campos 
Fonte: Relatório Cetesb, novembro de 2006. 
 
 
* PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), também conhecidos como HPAs (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos), 
estão presentes no petróleo e derivados. São formados por múltiplos anéis de benzeno, que são mais resistentes à 
biodegradação microbiológica e bastante persistente no ambiente. São fortemente absorvidos pelos sedimentos e persistem 
por muitos anos no ambiente. São especialmente tóxicos e potencialmente carcinogênicos ao homem e aos organismos 
marinhos. Alguns exemplos mais comuns de HPA's presentes no petróleo e derivados são o naftaleno, antraceno, 
fenantreno e benzopireno e seus vários isômeros. 
fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/acidentes/vazamento/oleo/a_toxicologicos.asp  

 

Com base nos dados da Tabela 23 foi elaborado o mapa 2 (Localização das áreas 

contaminadas em São José dos Campos) para facilitar a visualização das informações. Nesta imagem, 

os pontos vermelhos representam as áreas contaminadas, estas estão bem distribuídas perímetro 

urbano, isso significa que os riscos são potenciais. 

O mapa 3 (Relação entre áreas contaminadas e pontos de captação de água subterrânea) foi 

elaborado com base nos dados das tabelas 21 e 23 com o objetivo de identificar as “áreas críticas” de 

contaminação da água, entenda-se por área crítica a área contaminada (segundo a CETESB) próxima 

ao poço de captação de água profunda (segundo a SABESP).   

Portanto, diante das evidências visíveis nos mapas, todos os mecanismos de  controle e 

proteção ambiental devem ser utilizados para que as gerações futuras possam também usufruir dos 

recursos naturais, principalmente da água, tão necessários à nossa sobrevivência.   
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Mapa 2 –  Localização de áreas contaminadas em São José dos Campos. 
Fonte: Tabela 23 (dados CETESB) 
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Mapa 3 –  Localização dos pontos de captação de água subterrânea e áreas contaminadas em São José dos Campos. 
Fonte: Tabelas 21 e 23 (dados da SABESP e da CETESB) 
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7.5 – Diretrizes de saneamento do Município de São José dos Campos segundo o PDDI (Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado) de 2006 

 
O grande desenvolvimento urbano do município após a década de 50 provocou aumento da 

poluição e da freqüência das inundações em função da impermeabilização e da canalização. 

Ultimamente o aumento da população urbana ocorre principalmente na periferia e ocupa áreas de 

mananciais e de risco de escorregamentos. 

O PDDI (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado) constitui um instrumento importante para 

o processo de planejamento municipal nos aspectos físico-territorial, sócio-econômico e institucional 

(administrativo). Alguns dos objetivos deste plano, abaixo mencionados, dão suporte às diretrizes 

referentes ao saneamento: 

� Elevar a qualidade de vida da população, particularmente no que se refere à saúde, à 

educação, à cultura, às condições habitacionais, à infra-estrutura e aos serviços públicos, 

de forma a promover a inclusão social e a redução das desigualdades que atingem 

diferentes camadas da população e regiões da cidade;  

� Elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação dos recursos naturais e 

da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e 

paisagístico;  

� Orientar a distribuição espacial da população, das atividades econômicas, dos 

equipamentos e dos serviços públicos no território do município, conforme as diretrizes de 

crescimento, vocação, infra-estrutura, recursos naturais e culturais;  

� Incorporar as diretrizes e as prioridades contidas neste Plano Diretor ao Plano Plurianual, 

às Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual. 

O Município de São José dos Campos, apresenta grande crescimento demográfico urbano, 

principalmente em função da população da área rural (que embora seja pequena), tem decrescido ao 

longo dos anos, somados a chegada de moradores provenientes das outras regiões do país, que 

buscam emprego e melhores condições de vida. Esta situação tem exigido políticas públicas que 

enfatizem o saneamento ambiental no município.Visando amenizar o problema, constam no atual Plano 

Diretor do município as diretrizes do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgoto 

Sanitário, onde são relacionadas ações para o próximo período (10 anos): 

� Eliminar, ao longo do tempo, os sistemas isolados de poços, através da integração destes 

ao sistema centralizado de água superficial; 

� Implantar adutora de água do Buquirinha II até o bairro do Costinha; 
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� Executar o emissário do Ribeirão do Vidoca, do trecho Rodovia Presidente Dutra até a 

estação junto ao loteamento Esplanada do Sol, em primeira fase, para futura reversão para 

a Estação de Tratamento Lavapés; 

� Implantar os coletores das bacias do Rio Comprido e do Córrego Ressaca para 

encaminhamento dos esgotos para a ETE-Lavapés; 

� Desativar a ETE-Urbanova, com reversão dos esgotos para a ETE-Lavapés, após a 

implantação da Estação Elevatória de reversão de esgotos do Vidoca (localizada nas 

proximidades do Condomínio Esplanada do Sol) e emissário final; 

� Implantar o sistema de emissário e tratamento dos esgotos da Bacia do Pararangaba; 

� Implantar o prolongamento de rede coletora e estação elevatória de esgotos no Conjunto 

Nosso Teto II; 

� Promover a expansão da rede de abastecimento de água e rede de esgoto em 

consonância com o programa de regularização dos loteamentos clandestinos; 

� Prever nos projetos dos loteamentos novos, espaços destinados ao adensamento vertical 

com previsão da infra-estrutura adequada; 

� Prever nos projetos dos loteamentos novos, calçadas públicas com dimensões adequadas 

para o recebimento da infra-estrutura subterrânea de água e esgoto; 

� Executar prolongamento do Coletor-Tronco Cambuí para atendimento dos bairros Putim, 

Jardim Santa Fé, São Judas Tadeu, Vila Iracema, Vila Rica, Jardim do Lago e Parque 

Santos Dumont; e, 

� Implantar obras de ampliação e melhorias de Sistema de Esgotos Sanitários para 

atendimento aos bairros da Região Norte: Vila Paiva, Vila São Geraldo, Jardim Boa Vista, 

Canidu, Buquirinha, Buquirinha I e II, Freitas, Olaria e Costinha, cujos esgotos serão 

tratados na ETE Lavapés. 

Espera-se que os objetivos sejam alcançados e as diretrizes realmente observadas no 

desenvolvimento das atividades (públicas e privadas) ao longo do período e que seja priorizado o 

desenvolvimento sustentável e o reconhecimento da função social da cidade . 

Segundo Tucci (2003) para implementar medidas sustentáveis na cidade é necessário 

desenvolver  o Plano Diretor de Drenagem Urbana. O plano baseia-se seguintes princípios: Os novos 

desenvolvimentos não podem aumentar a vazão máxima de jusante; o planejamento e controle dos 

impactos  existentes devem ser elaborados considerando a bacia como um todo; o horizonte de 

planejamento deve ser integrado ao Plano Diretor da Cidade; o controle dos efluentes deve ser 

avaliado de forma integrada com  o esgotamento sanitário e os resíduos sólidos. 
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8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

Com este trabalho foi possível traçar o histórico da evolução do sistema de abastecimento de 

água no Município de São José dos Campos (SP) nos últimos 50 anos, que corresponde ao período de 

maior expansão urbana e desenvolvimento econômico da região. Foi possível perceber como a 

ocupação do solo pelas diferentes atividades humanas (urbanização, industrialização e agropecuária) 

influenciam na qualidade e quantidade das águas dos mananciais que abastecem a cidade. 

Os dados coletados nos diferentes órgãos e instituições responsáveis pela Gestão das Águas 

(ANA, CETESB, SABESP, DAEE, UGRHi 2, ABAS) permitiram concluir que, apesar de a região 

apresentar uma densa rede hidrográfica e um excelente aqüífero subterrâneo, a degradação desses 

mananciais é inquestionável, seja pelo desmatamento ou por contaminação e poluição das águas com 

o lançamento de efluentes domésticos e industriais. 

Vários são os trabalhos que apontam as origens e os agentes responsáveis pela degradação 

na qualidade das águas, bem como, são numerosos os trabalhos que indicam os caminhos alternativos 

para a preservação e o uso sustentável deste recurso. Porém, devido ao desenvolvimento urbano, 

baseado na política capitalista, que privilegia os interesses econômicos da minoria em detrimento da 

maioria, fazem com que os recursos hídricos sejam explorados como se fossem recursos inesgotáveis. 

As conseqüências  já são evidentes hoje em dia, as campanhas sobre a preservação e economia no 

uso da água são necessárias para coibir os abusos na utilização dos recursos hídricos. 

No caso específico da área de estudo fica evidente que a interferência antrópica afetou o 

abastecimento de água. Na década de 50, o Rio Paraíba do Sul era a principal fonte de abastecimento 

da população e, atualmente,  além do rio, a água subterrânea também é muito utilizada através dos 

vários poços  perfurados em diferentes pontos da cidade.  

O rio Paraíba do Sul encontra-se poluído e contaminado por diversos fatores (esgotos 

domésticos e industriais, assoreamento, resíduos agrícolas, etc.) o que justifica maior gasto no 

processo de tratamento de suas águas. As águas subterrâneas também estão ameaçadas, pois muitas 

são as áreas contaminadas por postos de combustíveis e resíduos industriais (os grandes vilões). 

O município está situado em um local privilegiado no tocante aos recursos hídricos, na margem 

do Rio Paraíba do Sul, e na província hidrogeológica do Escudo Oriental Sudeste, representada pelo 

Sistema Aqüífero da Bacia de Taubaté.  

O abastecimento de água do município é realizado pela SABESP (Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo) através da Diretoria do Interior - Unidade de Negócios do Vale do 

Paraíba. Atualmente, quase 100% da população urbana é abastecida por água tratada. Entretanto, em 

termos de esgotos, a coleta, atinge 99% dos habitantes, mas apenas pouco mais de 22% são tratados. 
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Este fato contribui certamente para aumentar o risco de escassez de água de boa qualidade em futuro 

próximo. 

Conclui-se que não deverá haver falta de água na região, conforme pode-se constatar pelo 

potencial hidrogeológico local. Porém, se permanecerem as atuais condições de uso e preservação 

deste recurso natural (extrações excessivas e contaminações), somados à falta de políticas públicas e 

educacionais voltadas para à sua manutenção, este potencial hidrogeológico pode ficar seriamente 

comprometido em sua qualidade, pois são inúmeras as fontes contaminantes e poluidoras no 

município.  

Sabe-se que os usos da água têm aumentado e se diversificado, por vezes, de forma pouco 

controlada, principalmente pelo rápido crescimento populacional e pelo acelerado desenvolvimento de 

novas tecnologias no campo e nas cidades. Neste contexto, a disponibilidade hídrica pode tornar-se 

insuficiente para atender todas as demandas existentes. Vale lembrar que há inúmeras legislações 

relacionadas aos problemas dos recursos hídricos, sobre os mais diversos aspectos, no entanto, em 

particular, deve-se destacar a Lei 9.605/1988 (Lei de Crimes Ambientais), por considerar que se 

enquadra bem neste trabalho, principalmente nos seus artigos 54 a 61 que se refere a poluição. 

A legislação referida considera como poluição  “a degradação da qualidade ambiental 

resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem 

desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, que lancem 

matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”. Portanto, o 

abastecimento de água é uma questão essencial para as populações e fundamental a ser resolvida 

pelos riscos que sua ausência ou seu fornecimento inadequado podem causar à saúde pública. 
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