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RESUMO 

O presente trabalho tem como foco o Saneamento Rural do bairro 

Tanquinho Velho, localizado no município de Jaguariúna, no estado de São Paulo. O 

local, conforme revisão bibliográfica inicial, teria sua origem relacionada ao Caminho 

dos Goiases, caminho esse que era uma ligação entre o litoral e áreas de mineração 

na região Centro-Oeste do País.  

Pretende-se ainda diagnosticar características físicas do ambiente, para 

assim, se possível propor sistemas isolados onde há existência de comunidades. 

Como o Bairro é um dos mais antigos da Cidade de Jaguariúna e possui grande 

importância histórica e econômica para a mesma, esta pesquisa se justifica, auxiliando 

de forma a revisar a bibliografia relacionada, assim como propor uma melhoria na 

qualidade de vida de seus habitantes em questões do saneamento precário, visto que 

em sua maior área, é rural. 

 

INTRODUÇÃO  

A água é essencial para a vida, ainda assim, por vezes o ser humano 

carece em entender a importância deste recurso, e as reais limitações adquiridas pela 

sua indisponibilidade ou pela falta de sua administração. Para reverter tal situação, é 

preciso que haja a conscientização da sociedade e que possam ter acesso a um 

sistema de saneamento de qualidade, algo que muitos municípios ainda não 

possuem. Segundo o IBGE (2008) apesar de 99,4% dos municípios brasileiros serem 

contemplados por serviço de saneamento em pelo menos um de seus distritos, ainda 

há discrepâncias, principalmente no que se trata às comunidades rurais. 

O saneamento inclui um conjunto de atividades relacionadas ao tratamento 

de água e esgoto, coleta de lixo e práticas de higiene. Estima-se que apenas 25% da 

população rural do país teve acesso à rede de coleta ou ao tratamento de esgoto em 

2009 (IBGE, 2011a). Por outro lado, a população que possuía sistema de tratamento 

de água na área rural correspondeu a 84% (UNICEF, 2011).  

O Saneamento Rural é um dos três componentes do Plano Nacional de 

Saneamento Básico (Plansab), sob coordenação do Ministério das Cidades por 

determinação da Lei de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007). O Plano prevê 

programas de saneamento básico integrado e de saneamento estruturante, com uma 

visão territorial e populacional, visando à sustentabilidade. 



Sendo assim, é necessário o desenvolvimento de pesquisas em sistemas 

de tratamento eficientes, com foco na simplificação de manutenção e operações, 

visando o atendimento de todos os grupos em que se possui deficiência no âmbito. 

Mantendo assim a sustentabilidade e saúde pública dos municípios em toda sua 

extensão. 

 

OBJETIVO 

Realizar um diagnóstico do Saneamento Rural na área do bairro Tanquinho 

no município de Jaguariúna, com suas demarcações e análises do uso e ocupação 

do solo desta área, para avaliação do uso de possíveis tecnologias, respeitando a Lei 

Federal n°11.445/2017 

 

METODOLOGIA  

Foi adotado o levantamento bibliográfico sobre a história de Jaguariúna e 

o Bairro Tanquinho Velho. Será realizado o levantamento de todas as propriedades e 

atividades do Bairro e uma análise com o plano diretor do município de Jaguariúna. 

Em seguida, o diagnóstico da área, para se possível propor soluções técnicas para o 

Saneamento Básico da área estudada. 

 

DESENVOLVIMENTO  

A pesquisa se encontra em fase de desenvolvimento, até o presente 

momento foram realizados a revisão bibliográfica de aspectos históricos e 

característicos da região estudada. 

O antigo bairro Tanquinho Velho é predominantemente rural, situado ao sul 

do município de Jaguariúna contendo a estação Tanquinho e algumas empresas.  

O saneamento básico em rede de esgoto, no município de Jaguariúna 

como um todo, abrange cerca de 80% dos domicílios, a rede de água e coleta de lixo 

em 90% dos domicílios (RIBEIRO, 2008). 

Segundo dados do Instituto Brasieliro de Geografia e Estatística ( IBGE, 

2013) o Brasil possui cerca de 31 milhões de habitantes morando em área rural ou 

comunidades isoladas. Deste número, apenas 22% tem acesso a serviços 

adequados. Até por falta de conhecimento dos proprietários e moradores de áreas 

rurais, que não visam o saneamento como necessidade. 



Além de procurar fazer um levantamento detalhado na área, nas etapas 

futuras, espera-se poder propor sistemas isolados para a comunidade, a fim de suprir 

essa deficiência. Assim, formando também uma consciência da importância do 

saneamento para a sociedade. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, evidenciou-se a ausência de estudos históricos ou 

característicos de forma aprofundada sobre o Bairro.  

A pesar de o município de Jaguariúna possuir porcentagem acima da 

média, no quesito saneamento, ainda mostra-se necessário a consciência da 

importância do saneamento rural para as comunidades, como também a prática e 

utilização de sistemas nos quais sejam de fácil utilização para essas áreas. 

Assim, busca-se com a pesquisa distinguir a situação atual geral do bairro, 

para  utilizar-se do melhor sistema possível. 
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