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O Sistema de Abastecimento de Água do município de São José de Princesa-PB 

é realizado através de poços situados na zona rural da cidade onde a água é captada e 
distribuída para a população local. No processo de tratamento é feita a filtração e 
desinfecção com cloro para que haja melhoria na qualidade da água. Entretanto a 
carência de instalações suficientes de abastecimento de água para as populações é um 
problema vivenciado pela maioria dos pequenos municípios. Com base nesses aspectos 
objetivou-se analisar a atual situação dos moradores da cidade em estudo no que se 
refere ao abastecimento de água. Realizaram-se visitasin loco e entrevistas 
semiestruturadas para execução deste trabalho. De acordo com os dados coletados pode-
se afirmar que em relação aos usos da água 86,57% dos entrevistados fazem múltiplos 
usos, exceto o consumo direto, e 13,43% utilizam a água para todos os usos do 
cotidiano, incluindo o consumo direto. Os entrevistados que consomem diretamente a 
água relataram sua percepção quanto às alterações no seu sabor. As formas de 
armazenamento da água são caixas e tanques convencionais. Todas as residências 
estudadas realizam a limpeza dos reservatórios retirando resíduos e material orgânico. 
Foram registrados casos de diarreia e alguns casos raros de Leishmaniose. É importante 
ressaltar, que todos os moradores da cidade não realizam pagamento de tarifas no que 
concerne ao uso da água, sendo o poder público local o responsável pela gestão do 
abastecimento de água no município estudado. Conclui-se que os estudos realizados 
quanto a situação dos moradores são de extrema importância para identificação do bem 
estar social em relação aos componentes inseridos no sistema de abastecimento de água 
no município. 
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