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     ASSOCIAÇÃO BOM JESUS  E GESTÃO DA ÁGUA 
A comunidade de Mata do Bom Jesus, em 2014, passou por uma das piores 
secas nos últimos anos. A água que abastecia a comunidade na época,  vinha 
de uma fonte, há cerca de 5km de distância. Essa água era distribuída para 3 
comunidades circunvizinhas e a quantidade de água que vinha para Mata do 
Bom Jesus era cerca de 40 mil litros de água. A distribuição era feita um dia 
para uma rua e o outro dia para outra rua. Como a comunidade é em uma área 
de montanhas e a tubulação na época era antiga e mal projetada, algumas casas 
recebiam bem menos água que outras. Com a crise hídrica do decorrente ano 
de 2014, a água que abastecia a comunidade, não estava sendo mais suficiente 
para atender a todos. Diante dessa situação  a Associação comunitária, que é 
uma entidade forte na comunidade, lançou a ideia para população que a 
entidade iria gerir a água. 



O principio do inicio da gestão da água, começou com a Associação 
convocando a toda população da comunidade e  o poder público através da 
Prefeitura Municipal. A prefeitura que é responsável pela gestão da água dos 
povoados no município, entrou em acordo e estabeleceu um prazo de 3 
meses para a entidade gerir a água, caso não desse certo, a prefeitura voltava 
a gerir a água.
Diante desse curto período de Gestão, a Associação começou fazendo 
diversas obras com recursos próprios no saneamento da água, por exemplo: 
Abriu um poço artesiano, fez a instalação do poço, fez uma rede de água 
paralela e em uma reunião comunitária, ficou firmado que cada família 
pagaria uma taxa fixa de R$ 12,00 por família, para a Associação fazer a 
manutenção e investir mais no melhoramento da distribuição da água. 



Depois de 3 meses de gestão de água, a comunidade melhorou o abastecimento em torno de 60% e 
diante disso o poder público percebeu que a associação era capaz de tomar conta da água da 
comunidade. Diante disso, a associação procurou medidas para que o abastecimento de água da 
localidade chegasse a 100%. No ano de 2016, a Associação mandou um projeto de uma nova  
tubulação de água e solicitou mais 3 caixas de 10 mil litros de água para a deputada estadual Neusa 
Cadore, na qual ela colocou o projeto como emenda parlamentar e consequentemente tivemos esse 
projeto aprovado num valor de R$160 mil reais. 

O projeto foi concretizado com sucesso no ano de 2017, e diante de um investimento grande, a 
Associação já pensou em inovar a gestão da água. 

No decorrente ano, a Associação bom jesus, convidou toda população para assistir uma palestra na 
sede da entidade ministrada por diretores da  CENTRAL de Seabra, para falar da importância da 
gestão da água e das instalações dos hidrômetros nas residências. 



Resultados alcançados e continuidade do trabalho

No inicio do ano 2018, após a instalação de todo projeto, a associação convocou toda a população da comunidade 
e anunciou que seria instalados hidrômetros em todas as residências e que a partir de abril a associação ia fazer a 
gestão da água de forma mais oficial, através da cobrança da conta de água. todos concordaram e assim foi 
definido pela associação e todos os moradores os seguintes critérios  para cobrança: 

taxa mínima de 10m³ por R$12,00

� acréscimo de 3 x R$1,20 = R$3,60 por metro cúbico  a mais ultrapassado. 

A associação reuniu novamente com o poder público e ficou acordado os seguintes critérios: como há duas água, 
uma pública e outra gerida pela Associação, a prefeitura paga a metade do operador da água e associação a outra 
metade. Em troca, a associação não cobra a taxa de água dos estabelecimentos público da comunidade. hoje com 
a instalação dos hidrômetros, o consumo de água teve uma redução significante e assim 100% da população tem 
água limpa e tratada todos os dias.

� Observe abaixo o modelo da conta de água , que é feito ainda de forma amadora e os controles de água. 





Observe que o gasto de água em nossa comunidade 
Teve uma redução significante e o mais importante que hoje 100% 

da população tem fornecimento de água potável e tratada.

GASTO NOS ÚLTIMO 12 MESES EM M³ DO POÇO PARA 130 FAMILIAS

TOTAL 8430,46

MÉDIA MENSAL PARA COMUNIDADEL 702,538

MÉDIA POR FÁMILIA MENSAL 5,404141026

Gasto de água antes da gestão da 
Associação. Dados do ano de 2013.
Observe que a comunidade recebia mais 
água e muitas famílias, tinham um 
abastecimento de água precário. 

GASTO DE ÁGUA PARA 90 FAMILIAS
DADOS DO ANO DE 2013, ANTES DOS HIDRÔMETROS

TOTAL 14400,00

MÉDIA MENSAL PARA COMUNIDADEL 1200,000

MÉDIA POR FÁMILIA MENSAL 13,33333333





ASSOCIAÇÃO BOM JESUS VEM SENDO DESTAQUE 
NA REGIÃO PELA  GESTÃO DA ÁGUA 

A associação Bom Jesus, hoje é referencia em toda região, pois se torna a primeira comunidade do município 
de Brotas de Macaúbas – Ba, a instalar hidrômetros e gerir sua própria água de forma mais eficiente. hoje a 
cultura dos municípios é das Prefeituras  gerenciar o abastecimento de água das comunidades. Assim, com a 
crise financeira que vem atingindo principalmente os pequenos municípios, tá cada vez mais difícil de 
gerenciar essas águas. Brotas de Macaúbas mesmo, hoje tem mais de 100 comunidades, onde há localidades 
distante da sede, mais 100km de distancia. Não é fácil para o município. Por isso, nossa comunidade hoje é 
destaque na gestão da água, por assumir esse papel de gestão da água que não é fácil. Associação Bom Jesus, 
lutou, ousou e inovou no sistema de abastecimento de água de nossa comunidade. Pretendemos a cada dia que 
passa, buscar mais e mais melhoramento para nosso sistema, como também ajudar as demais comunidades que 
pretendem lutar por um sistema de água mais justo. 



FOTOS DE VISITAS AO NOSSO SITEMA E DE 
ENCONTROS DE SANEAMENTOS
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