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RESUMO 

 

Insegurança hídrica doméstica refere-se à situação de dificuldades de acesso a água em 

qualidade e quantidade suficiente a manutenção do bem-estar do agregado familiar. Tal 

situação tem resultados negativos nas famílias refletidos em grandes esforços para se obter 

água. Esta pesquisa abordou a insegurança da água em termos domiciliares em um município 

no semiárido brasileiro acometido por sucessivas secas e que apresenta grande contingente 

populacional em situação de vulnerabilidade. Teve como objetivo principal, compreender a 

insegurança hídrica doméstica nos agregados familiares através de indicadores 

socioeconômicos e de infraestrutura hídrica, estabelecendo as relações entre as áreas urbanas 

e rurais. A pesquisa foi desenvolvida no município de Forquilha, localizada no estado do 

Ceará, Brasil. Foi aplicado questionários (n = 321) com questões acerca da água para as 

atividades domésticas e demais variáveis que influência na obtenção de água para o lar como 

a renda, a composição familiar dentre outras. Utilizou-se as análises fatorial e exploratória de 

dados espaciais para verificar a relação espacial entre insegurança hídrica doméstica e a 

vulnerabilidade social. Principais resultados mostram falhas nos serviços de abastecimento de 

água no município fazendo com que a população necessite utilizar diversas fontes de 

abastecimento. Problemas de indisponibilidade de água, má qualidade e acesso foram 

recorrentes, deste modo foram identificados e caracterizados os níveis de insegurança hídrica 

domiciliar que suscitam o entendimento e o debate sobre políticas públicas voltados ao acesso 

a água em qualidade e quantidade suficiente ao agregado familiar a fim de assegurar a 

segurança hídrica nas regiões semiáridas do Brasil. 

 

Palavras-chave: Insegurança hídrica domiciliar. Vulnerabilidade social. Semiárido.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Household water insecurity refers to the situation in which there is difficulty of access to 

water in quantity and quality adequate to the maintenance of the household wellbeing. Such 

situation has negative results on the families, reflected in great efforts to obtain water. This 

research addressed water insecurity according to households of a city in the Brazilian semiarid 

region affected by successive droughts and which presents a large group of the population in 

vulnerable position. The main objective was to understand household water insecurity through 

socioeconomic and water infrastructure indicators, establishing relationships between urban 

and rural areas. The research was developed in the city of Forquilha, located in the State of 

Ceará, Brazil. Questionnaires were applied (n=321), which contained questions regarding 

water for domestic activities, and other variables which influence water acquisition at the 

home, such as income, family composition, among others. Factorial and spatial exploration of 

data analyses were used to verify the spatial relation between household water insecurity and 

social vulnerability. The main results show failure in the water supply service of the city, 

which causes the population to use different supply sources. Water unavailability problems, 

bad quality and access to water figured as recurrent, thus we identified and characterized the 

levels of household water insecurity which elicit the understanding and the debate about 

public policies directed to the acess of water in quality and quantity necessary to the 

household in order to ensure water security in semiarid regions of Brazil. 

 

Keywords: Household water insecurity. Social vulnerability. Semiarid.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A insegurança hídrica domiciliar emerge de um conceito mais abrangente e geral, 

o de segurança hídrica, que incorpora temas relacionados à saúde humana, dos ecossistemas, 

do desenvolvimento socioeconômico e ainda a estabilidade política, abordados nos conceitos 

de segurança hídrica (UNESCO, 2012). Outros autores (JEPSON, 2014; WUTICH; 

RAGSDALE, 2008; COOK; BAKKER, 2012; STEVENSON et al., 2012; MASON, 2014) 

tem contribuído com melhor detalhamento do conceito tentando direcioná-lo às suas 

dimensões investigativas.  

Mesmo se tratando de temática relativamente recente, as investigações sobre 

insegurança hídrica domiciliar buscam evidenciar os conflitos e dificuldades de acesso à água. 

Pesquisas sobre insegurança hídrica domiciliar ainda são escassas, sendo que as iniciativas 

que tratam da segurança hídrica, em sua maioria, estão relacionadas às infraestruturas 

hídricas, planejamento e gerenciamento dos recursos.  

Justamente para tentar suprir essa lacuna que a presente investigação se apresenta, 

ao abordar a insegurança hídrica a partir da dimensão do desenvolvimento humano. Para tanto 

tem como preocupação compreender a insegurança hídrica domiciliar de comunidades 

inseridas em contexto de semiaridez no nordeste brasileiro.   

A região semiárida do Brasil mostra-se como região propícia a estudos 

relacionados a água. Primeiro porque o semiárido é conhecido particularmente pelas 

constantes secas que acometem o território e seus efeitos negativos no ambiente, e nos 

aspectos sociais, intensificando problemas como endividamento dos agricultores, migração, 

doenças, desnutrição e impactos econômicos (GUTIÉRREZ et al., 2014), o que requer gestão 

mais eficazes das águas. 

O semiárido brasileiro abrange maior parte da região Nordeste (56,46%), 

compreendendo 11,53% do território brasileiro com população residente de 22.598.318 

habitantes em 2010, representando 11,85% da população do Brasil (MEDEIROS et al., 2012). 

As características naturais de semiaridez aliada a predominância de rochas cristalinas e solos 

rasos, dificulta o acúmulo de água em aquíferos ou rios do semiárido brasileiro. Logo, a 

permanência de água no ambiente para suprir o abastecimento e as atividades econômicas, 

necessita de intervenção através de políticas públicas, obras hidráulicas e ações que os 

governos federal e estadual vêm desenvolvendo desde o século XIX na região.   
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No estado do Ceará o semiárido abrange 86,74% do território onde vivem 55,90% 

da população. Este estado dispõe de uma das maiores infraestruturas de armazenamento, 

distribuição e gerenciamento de água do Nordeste (CEARÁ, 2008; ROCHA et al., 2011; 

GUTIÉRREZ et al., 2014). Contudo, todos os avanços, ainda não foram suficientes para que a 

população possa conviver satisfatoriamente com os impactos socioambientais e econômico 

decorrente das secas periódicas.  

A seca de 2012 a 2016, considerada uma das piores das últimas décadas 

(GUTIÉRREZ et al., 2014; MARENGO; TORRES; ALVES, 2016) têm provocando 

devastação na agricultura, pecuária e na indústria (GUTIÉRREZ et al., 2014). As perdas no 

setor agrícola em decorrência da seca são estimadas em US $ 6 bilhões somente para o ano de 

2016 (MARENGO; TORRES; ALVES, 2016).  

No estado do Ceará, somente no ano de 2016, cerca de 66% dos 184 municípios 

decretaram estado de emergência em decorrência das secas. (CEARÁ, 2019). A elevada 

vulnerabilidade institucional dos municípios faz com que estes não disponham de recursos 

suficientes para lidar com as situações de crise, fazendo-os recorrer a auxílio dos governos 

estaduais e federais.  

Na intenção de entender e avaliar os fenômenos da insegurança hídrica e da 

vulnerabilidade social no semiárido cearense é que se desenvolveu a presente pesquisa que 

tem como lócus investigado, o município de Forquilha. O município de Forquilha está 

localizado na porção Noroeste do estado do Ceará, ocupando 516,99 Km² de área territorial 

com uma população de 21.786 habitantes, distante 222 Km de Fortaleza, capital do Ceará.  

O principal objetivo da pesquisa foi compreender a insegurança hídrica doméstica 

nos agregados familiares através de indicadores socioeconômicos e de infraestrutura hídrica, 

estabelecendo as relações entras as áreas urbanas e rurais.  

Para se alcançar o principal objetivo, elegeram-se os seguintes objetivos 

secundários:  

a) Mensurar o nível de vulnerabilidade social do município para melhor avaliar as 

capacidades da população frente às adversidades, além de obter um 

ordenamento quanto ao grau de intensidade do fenômeno.   

b) Caracterizar os agregados familiares em seus aspectos sociodemográficos, 

econômicos e quanto a infraestrutura de abastecimento de água, para melhor 

entendimento da insegurança hídrica doméstica.  



 

15 

c) Classificar a insegurança hídrica doméstica vivenciada no município de 

Forquilha de modo a se obter ordenamento quanto ao grau de intensidade;  

d) Avaliar a correlação entre vulnerabilidade social e insegurança hídrica de 

forma a identificar áreas prioritarias as intervenções com fim na mitigação dos 

problemas. 

De modo a elucidar os objetivos pretendidos, a presente investigação elenca 

algumas hipóteses. 

A primeira hipótese pressupõe que os agregados familiares localizados na área 

rural possuem menor insegurança hídrica em comparação aos agregados da área urbana em 

regimes de seca intensa. Embora possa parecer um contrassenso, considerando-se o histórico 

de precariedade e dos baixos níveis de desenvolvimento das áreas rurais inseridas no 

semiárido, a hipótese elencada sustenta-se mediante as múltiplas modalidades de acesso e 

armazenamento da água. Estas por sua vez são resultados da precariedade ou inexistência de 

uma rede geral de distribuição de água para os domicílios, o que condiciona a coexistência de 

múltiplas modalidades de acesso e armazenamento de água para atendimento das 

necessidades básicas dessa população;  

A segunda hipótese considera que a insegurança hídrica está diretamente 

relacionada com a vulnerabilidade social da população. Trata-se de uma região historicamente 

marcada pela severidade dos problemas sociais e ambientais decorrentes dos baixos 

indicadores sociais e econômicos da região, bem como da severidade dos impactos 

decorrentes dos períodos de estiagem. 

Para alcançar os resultados pretendido, foi necessário abordagem metodológica 

quali-quantitativa por meio do marco teórico envolvendo os conceitos de (in)segurança 

hídrica e vulnerabilidade social. Buscou-se referências em autores como Kaztman (1999; 

2001); Guimarães e Novais, (2009); Semzezem e Alves (2013); Cunha et al. (2016); 

UNESCO, (2012); Cook e Bakker (2012); Jepson (2014); Jepson et al. (2017); Medeiros, 

(2014); Santos (2011); IPEA (2015); Jepson (2014); Mason (2014), dentre outros. 

Visando testar as hipóteses elencadas foram utilizadas técnicas de coleta, 

aquisição, armazenamento e processamento de dados e informações primárias e secundárias. 

A aquisição inicial foi precedida por meio de coleta de informações censitárias para os dados 

secundários e aquisição direta por meio de entrevistas, questionários e reconhecimentos de 

campo para os dados primários. 
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As análises foram procedidas a partir de técnicas estatísticas associadas a banco 

de dados geográficos. As principais técnicas utilizadas foram: a análise fatorial, análise de 

agrupamento, construção do índice sintético de insegurança hídrica e Análise Exploratória de 

dados Espaciais (AEDA) por meio da estatística I de Moran Global e I de Moran local 

bivariada.  

Os resultados obtidos mostram que a população do município de Forquilha 

enfrenta fortes dificuldades para ter acesso a água. A água disponibilizada pelo abastecimento 

público apresentou irregularidades na qualidade e disponibilidade, o que fez com que mais de 

40% da população entrevistada, tivesse que adquirir água engarrafada para consumo em razão 

da percepção de comprometimento da qualidade da água distribuída pela rede geral de 

abastecimento ou por ausência da mesma. Aspecto que ganha destaque à medida que 74,28% 

dos residentes estão em condições de média, alta ou muito alta vulnerabilidade social.   

Contudo, apreendeu-se que, as discussões acerca da insegurança hídrica revelam 

que há um amplo campo temático de pesquisa que pode ser de ordem tanto ambiental como 

doméstica, envolvendo conjunturas institucionais, socioeconômicas e culturais. O município 

de Forquilha foi um exemplo de aplicação de pesquisa em uma escala de detalhe domiciliar 

que mostrou diferentes realidades à medida que muda os tipos de políticas pensadas para cada 

localidade e os sistemas de infraestrutura instauradas, resultando nas diferentes formas de 

acesso e obtenção de água e nos níveis de insegurança hídrica, dentre outras variáveis que 

devem ser melhor avaliadas. 

A pesquisa está organizada em oito capítulos. O primeiro capítulo traz a 

introdução, onde se apresenta a temática, o problema de pesquisa, os objetivos e hipótese da 

tese. No segundo capítulo está a localização da área de estudo e estão descritas as etapas 

metodológicas, com apresentação dos instrumentos de pesquisa, procedimentos operacionais e 

as técnicas estatísticas e geográficas utilizadas.  

O terceiro capítulo traz a abordagem conceitual dos fenômenos estudados e as 

principais referências sobre o tema. No quarto capítulo apresenta-se a caracterização 

geoambiental do município, com a indicação dos condicionantes que configuram o quadro de 

escassez hídrica e problemas socioambientais. Por sua vez o quinto capítulo exibe breve 

caracterização social do município a partir das variáveis utilizadas para a formação do índice 

e por final, mostra o resultado do índice de vulnerabilidade social.     

O sexto capítulo expõe os problemas relacionados à água destinada ao 
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abastecimento doméstico. Traz a inferência das entrevistas semiestruturadas, além descrever o 

perfil socioeconômico e demográfico dos respondentes dos questionários, com a 

caracterização das fontes de abastecimento de água.  No sétimo, tem-se o resultado do índice 

de insegurança hídrica domiciliar, tanto para a área rural como para a área urbana, analisando 

as diferenças e semelhanças obtidas.  

No oitavo capítulo está presente a relação entre o índice de insegurança hídrica 

doméstica e o índice de vulnerabilidade social, para identificar até que ponto, a 

vulnerabilidade social implica em insegurança hídrica. Por fim, tem-se a conclusão que traz a 

síntese dos resultados alcançados.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Cook e Bakker (2012) apontam que as discussões referentes à insegurança hídrica 

domiciliar são recentes, e, que atualmente, ainda se procuram métodos e técnicas de avaliar e 

analisar a temática. Mesmo em face da fase inicial de desenvolvimento da temática, destacam-

se diversas iniciativas em abordar a temática como os trabalhos de Wutich e Ragsdale (2008), 

Tarlock e Wouters (2009), Stevenson et al., (2012), Mason (2014), Jepson (2014), dentre 

outros. Referidas iniciativas têm seu lócus territorial em diversos países e regiões do planeta, 

o que reforça a premente importância da temática.  

Da mesma forma como ocorre com a insegurança hídrica, as discussões acerca da 

vulnerabilidade social passaram a receber maior atenção nos últimos anos (GABATZ, 2015). 

Estas surgiram de forma a ampliar a avaliação das condições de grupos sociais para além das 

questões de renda, ampliando o entendimento do contexto vulnerável aos quais estão inseridos 

(PORTO, 2007). Mesmo sendo tema relativamente recente, é possível observar a definição da 

vulnerabilidade como método consolidado de avaliação das condições de precariedade de 

grupos sociais, o que difundiu sua aplicação, inclusive por órgãos governamentais afim de 

monitorar o desenvolvimento no âmbito nacional, regional ou mesmo local. 

O referencial teórico aqui apresentado discute os conceitos referentes a 

insegurança hídrica domiciliar, vulnerabilidade social e indicadores, analisando as várias 

formas de aplicabilidade desses conceitos e seus resultados afim de explicar uma realidade 

complexa vivenciada no semiárido brasileiro, marcado por contradições e velhas estruturas 

que tem se perpetuado no produção, incorporação e uso do território.  

 

2.1 Estado da arte de insegurança hídrica: abordagem conceitual 

 

A água é um recurso natural renovável indispensável à sobrevivência humana. Os 

diferentes modos de vida, desde a antiguidade até a sociedade atual mais complexa, 

necessitam de água para o seu desenvolvimento seja através da produção de alimentos, de 

bens duráveis tecnológicos, na manutenção do seu habitart ou da simples ação de beber água 

para manter o corpo em equilíbrio.  

A distribuição da água no planeta não se dá por igual em todos os ambientes, com 

isso, tem-se territórios com grandes extensões de água subterrâneas e superficiais e 

abundância em precipitação, de outro lado, há locais onde a água subterrânea é escassa e as 
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precipitações são consideradas baixas como nas regiões áridas e semiáridos do planeta. 

As limitações da água, tanto relacionados a sua quantidade quanto à qualidade, 

tem gerado grandes problemas para governos, são divergências decorridas da demanda pela 

água, principalmente pelo direito dos diversos usos, seja industrial, abastecimento humano, 

agricultura, dessedentação de animais etc. Essas divergências marcam a sociedade 

contemporânea, causando grandes conflitos, muitas vezes sendo necessários acordos 

internacionais entre instituições governamentais ou não, para garantir a água para toda a 

sociedade. 

Os problemas relacionados à água são mundiais. Uma abordagem aos estudos dos 

problemas que envolvem a água, leva ao entendimento da segurança da água ou segurança 

hídrica, segundo Cook e Bakker (2012), este conceito apareceu na década de 1990 e recebeu 

maior atenção a partir da década de 2000, tanto em debates políticos quanto acadêmicos. 

Na década de 2000, a segurança hídrica estava ligada principalmente as questões 

de segurança alimentar e mais raramente a ambiental, somente a partir do Segundo Fórum 

Mundial da Água em 2000 é que foi introduzida uma definição integrativa de segurança da 

água que considerava o acesso e a acessibilidade dos preços da água, necessidades humanas e 

saúde ecológica, surgindo a partir daí outros temas interrrelacionados como disponibilidade 

de água, vulnerabilidade humana aos perigos, necessidades humanas e sustentabilidade 

(COOK; BAKKER, 2012) 

Todavia, até a atualidade não existe uma forma padronizada de se verificar a 

insegurança hídrica (JEPSON, 2014), pode-se citar os enquadramentos mais usados como os 

índices (COOK; BAKKER, 2012; JEPSON, 2014) e escalas (JEPSON,2014) de abordagem 

do tema. 

Quanto a abordagem conceitual, pode-se dizer que o conceito de segurança 

hídrica é polissêmico tendo sua finalidade e temas abordados relacionada aos objetivos 

investigados, por conseguinte, verificam-se diversas abordagens e conceitos relacionados à 

segurança hídrica.  

A Insegurança Hídrica é uma condição vivenciada no mundo todo por grande 

contingente populacional, ela se faz presente desde a limitação da água em qualidade e 

quantidade para os setores industriais, agrícolas, ambientais e até as simples atividades 

domésticas, para beber e preparar alimentos. 

No mundo inteiro, até 2015, 663 milhões de pessoas ainda não possuíam fontes de 
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água potável e 2,4 bilhões de pessoas ainda não dispunha de instalações sanitárias melhoradas 

(UNICEF; WHO, 2015). Considera-se que, portanto a concepção de que a insegurança hídrica 

é considerada um problema mundial com implicações a saúde (WUTICH; RAGSDALE, 

2008), a reprodução social, ao bem-estar, a equidade e outras capacidades humanas (JEPSON, 

2014), sendo a insegurança hídrica uma das principais causas das desigualdades na saúde 

mundial (STEVENSON et al., 2012).  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 

2012), conceitua a segurança hídrica como a capacidade de uma população para manter o 

acesso a água em níveis de qualidade e quantidade aceitável para manter a saúde humana e 

dos ecossistemas a fim de evitar perigos relacionados à água como as inundações, 

deslizamentos de terra, subsidência da terra e secas. 

Observa-se que a definição da UNESCO abrange as vertentes da segurança da 

água para o desenvolvimento humano assim como a segurança dos ecossistemas para manter 

o equilíbrio dos ambientes. Em outras publicações, o conceito de segurança da água segue 

outros campos de estudos, como o da segurança hídrica para o abastecimento humano, a 

produção de alimentos, para o equilíbrio do ecossistema e para a manutenção da indústria e 

energia (UNESCO, 2006; 2012), da geopolítica e dos direitos políticos internacionais à água 

(TARLOCK; WOUTERS, 2009) da antropologia (HADLEY; WUTICH, 2009; STEVENSON 

et al., 2012), dentre outros.  

JEPSON (2014) define segurança da água como sendo o estado em que este 

recurso é amplamente entendido como adequado, confiável e acessível para uma vida 

saudável, sendo o acesso a água definido pela mesma autora como a capacidade de obter água 

para consumo de diversos propósitos, incluindo a acessibilidade física e a confiabilidade. 

Wutich e Ragsdale (2008) definem a segurança como ''um acesso suficiente por todas as 

pessoas, em todos os momentos, com água adequada para um estilo de vida ativo e saudável'' 

(WUTICH; RAGSDALE, 2008). 

No âmbito domiciliar, a disponibilidade de água segura qualitativamente e 

quantitativamente foi abordado por autores como Jepson (2014), Jepson e Brow (2014), 

Mason (2014) e Subbaraman et al., (2015). A segurança da água é compreendida como um 

direito assegurado para o abastecimento, advindo por meio de políticas públicas e de 

governança da água destinada a todos e principalmente, a ajudar os pobres a satisfazerem as 

necessidades básicas de água (UNESCO, 2006). 
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Por outro lado, a expressão segurança da água leva a entender que há um lado 

oposto de segurança, ou seja, a insegurança hídrica (GARRICK; HALL, 2014), visto que há a 

preocupação com a segurança hídrica, admite-se que a insegurança da água constitui-se uma 

ameaça ou se faz presente em diversas dimensões. 

A insegurança hídrica refere-se ao estado de ameaças ao bem-estar e a liberdade 

dos indivíduos, das comunidades ou da sociedade em geral devido as condições dos 

ambientes aquáticos que são provocados por impactos de eventos nocivos como inundações, 

secas ou incidentes de contaminação, ou ainda por fatores mais crônicos como, por exemplo, 

doenças relacionadas à água ou abastecimento de água não confiável para irrigação ou 

indústria (GARRICK; HALL, 2014). Pode-se dizer também que a insegurança hídrica advém 

da incapacidade ou má gestão de gerir os recursos hídricos de uma região ou ainda da 

interação destes fatores com as condições naturais do ambiente como no caso das secas que 

provocam déficit hídrico.   

Também na perspectiva domiciliar, Subbaraman et al. (2015), conceituaram a 

insegurança hídrica como as deficiências em um ou mais indicadores (qualidade, quantidade, 

acesso, confiabilidade, acessibilidade e equidade) na prestação de serviços de água que 

resultam em problemas de saúde, econômicos e sociais. 

São vários os indicadores para avaliar a insegurança hídrica domiciliar, dentre eles 

o acesso à água (JEPSON, 2014; SUBBARAMAN et al., 2015; STEVENSON et al., 2012; 

SULLIVAN, 2002), a disponibilidade conforme a sazonalidade (WUTICH; RAGSDALE, 

2008; MASON 2014; HADLEY; WUTICH, 2009), gastos da renda familiar com a água 

(MASON 2014; STEVENSON et al., 2016; SUBBARAMAN et al., 2015) quantidade e 

qualidade de água para as atividades domésticas (MASON 2014; JEPSON, 2014). 

Esses indicadores apontam as diversas situações que garantem a segurança 

hídrica. O acesso à água indica o estabelecimento de estruturas que permitam que a população 

tenha água. A distância que as pessoas percorrem, tempo e esforços físicos gastos para se 

obter água, também estão relacionados ao acesso (JEPSON, 2014). Em uma pesquisa 

realizada por Subbaraman et al. (2015) em Mumbai, foi identificado que o acesso a água é 

muito árduo para a população local, muitas pessoas precisam ficar sem dormir devido o 

imprevisível fluxo de água que muitas vezes chegam apenas no meio da noite e permanece 

por pouco tempo.  

Os estudos que abordam a disponibilidade de água conforme as sazonalidades 
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podem indicar mudanças na quantidade e qualidade, permitindo identificar em que estação as 

pessoas são mais inseguras quanto a água. Em uma cidade situada no norte das Filipinas, 

Mason (2014) identificou que cerca de 26% das famílias relatam não ter água suficiente para 

pelo menos uma necessidade doméstica durante a estação seca. Da mesma forma, Hadley e 

Wutich (2009) encontraram insegurança em lares familiares na Bolívia, acometendo 

principalmente mulheres.  

No que diz respeito à economia doméstica, os gastos com a água costumam fazer 

parte do orçamento familiar. Recomendações das Nações Unidas indicam que as despesas 

com a água não devem ultrapassar 3% da renda da família, todavia, a média de gastos com 

água por família que Mason (2012) encontrou em sua pesquisa nas Filipinas foi de 5% do 

rendimento familiares. Em colônias no sul do Texas, a média de gastos é de 7% (JEPSON; 

BROW, 2014) e em Munbai, os gastos médios chegam a 9,5% mensal consumindo uma parte 

substancial do orçamento doméstico, sendo que muitas vezes as famílias tiveram que cortar 

gastos com alimentos e pedir empréstimos (SUBBARAMAN et al., 2015).  

No que se refere a quantidade de água, esta representa um indicador essencial para 

evidenciar se uma família recebe a quantidade de água necessário para realizar as suas 

atividades domesticas e sociais, ainda é comum em várias partes do globo a falta de água para 

simples atividades do lar. Em Mumbai há relatos de crianças que não vão à escola como 

resultado do constrangimento do odor corporal, devido à falta de água para a higiene pessoal 

(SUBBARAMAN et al., 2015), na Bolívia, os chefes de família também não têm água 

suficiente para uso pessoal, higiene e a limpeza doméstica (WUTICH; RAGSDALE, 2008). 

Em outras situações, as famílias podem ter água o suficiente e não ter qualidade. A 

qualidade da água para abastecimento humano é definida por agências reguladoras e 

verificada através de testes laboratoriais, todavia, Jepson (2014) argumenta que a experiência 

vivida e percepções em torno da qualidade da água podem indicar substancialmente a 

segurança da água do ponto de vista da aceitabilidade dos usuários. Muitas comunidades têm 

relatado a má qualidade da água através de suas próprias percepções como gosto, cheiro e 

aparência desagradável da água (JEPSON, 2014; MASON, 2012; SUBBARAMAN et al., 

2015; JEPSON; BROWN, 2014).    

Os indicadores avaliados nos estudos apontados é citado pelas Nações Unidas 

como princípios da resolução lançada em 2010 sobre o direito a água afirmando que: “O 

direito humano à água prevê que todos tenham água suficiente, segura, aceitável, fisicamente 

acessível e a preços razoáveis para usos pessoais e domésticos.” (ONU, 2002), os princípios 
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são explicados como: 

I – Disponibilidade: o suprimento de água para cada pessoa deve ser suficiente e 

contínuo para uso pessoal e doméstico. Esses usos incluem bebidas, higiene pessoal, lavagem 

de roupas, preparação de alimentos e higiene doméstica. Deve-se levar em consideração que 

alguns indivíduos e grupos também podem necessitar de água adicional devido à saúde, clima 

e condições de trabalho; 

II – Qualidade: a água necessária para cada uso pessoal ou doméstico deve ser 

livre de microrganismos, substâncias químicas e riscos radiológicos que constituam uma 

ameaça à saúde de uma pessoa, além disso, a água deve ser de cor, odor e sabor aceitáveis 

para o uso pessoal ou doméstico; 

III – Acessibilidade: as instalações e serviços de água devem ser acessíveis a 

todos, sem discriminação. A acessibilidade tem quatro dimensões sobrepostas: (a) 

Acessibilidade física: As instalações e serviços de água devem estar dentro do alcance físico e 

seguro para toda população, devem estar dentro, ou na vizinhança de cada domicílio, 

instituição de ensino e local de trabalho. Devem ser de qualidade suficiente. A segurança 

física não deve ser ameaçada durante o acesso a instalações e serviços de água; (b) 

Acessibilidade econômica: As instalações e serviços de água devem ser acessíveis para todos 

e não devem comprometer ou ameaçar a realização de outros direitos e necessidades 

familiares; (c) Não-discriminação: As instalações e serviços de água devem estar acessíveis a 

todos, incluindo os setores mais vulneráveis ou marginalizados da população, de direito e de 

fato, sem discriminação. (d) Acessibilidade à informação: Inclui o direito de procurar, receber 

e transmitir informações relativas a questões à água. 

Esses princípios são abordados por Jepson (2014) como dimensões de avaliação 

da segurança hídrica além de incluir outra dimensão relacionada ao estresse vivenciados com 

a água que avalia as experiências emocionais, culturais e subjetivas, qualquer violação destes 

princípios ou dimensões, caracteriza insegurança hídrica e pode ter impacto negativo nas 

relações sociais, familiares ou mesmo pessoas e nas suas capacidades produtivas.   

Muitos estudos também têm mostrado que as consequências da insegurança 

hídrica no agregado familiar tem imposto diversos problemas psicológicos e que este tem 

afetado principalmente mulheres (COÊLHO; ADAIR; MOCELLIN, 2004; SUBBARAMAN 

et al., 2015; WUTICH, 2009; HADLEY; WUTICH, 2009; STEVENSON et al., 2016). Pode-

se citar ainda, problemas de conflitos com vizinhos, membros da família e vendedores de 
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água (SUBBARAMAN et al, 2015; WUTICH, 2009; HADLEY; WUTICH, 2009). De 

qualquer forma, para o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais (ONU, 2002), o direito a água deve ser monitorado e os indicadores devem abordar 

os diferentes componentes da água adequada (como suficiência, segurança e aceitabilidade, e 

acessibilidade). 

Estes estudos têm sido relevantes nas discussões acerca da insegurança hídrica no 

agregado familiar, principalmente por evidenciarem falta nos direitos básicos das pessoas que 

acometem principalmente o seu desenvolvimento e bem-estar. Os estudos mostram que a 

insegurança hídrica está presente em todo o globo, tanto em países desenvolvidos como os 

Estados Unidos da América (JEPSON; BROWN, 2014; JEPSON, 2014) como em países 

subdesenvolvidos tais como Índia (SUBBARAMAN et al., 2015), Bolívia (WUTICH, 2009; 

HADLEY; WUTICH, 2009) e Brasil (COÊLHO; ADAIR; MOCELLIN, 2004). 

No caso do Brasil, o país é considerado um dos mais ricos em disponibilidade de 

água doce (REBOUÇAS, 2006), mas ainda há déficit na prestação do serviço de 

abastecimento de água para a população, o Brasil conta com 85,4% do total de unidades 

domiciliares do País, atendidos por uma rede geral de abastecimento de água, apresentando 

grandes desequilíbrios entre regiões onde as piores situações estão nas regiões Norte e 

Nordeste. A Região Sudeste em 2015, apresentou uma cobertura de 92,2% dos domicílios 

abastecidos por rede geral, entretanto, na Região Norte apenas 60,2% das residências contam 

com a rede de abastecimento, mais da metade dos domicílios foram abastecidos por rede geral 

e na Região Nordeste (79,7%), região Sul são 88,3% e Centro-Oeste são 85,7% dos 

domicílios atendidos (IBGE, 2016). 

Em um dos poucos trabalhos encontrados sobre insegurança hídrica no Brasil a 

nível domiciliar, Coelho, Adair e Mocellin (2004) realizaram uma investigação acerca das 

consequências da insegurança hídrica e descobriram que as mulheres geralmente sofriam de 

mais ansiedade e estresse emocional do que os homens e que a exposição a condições de seca 

aumenta a ansiedade em mulheres e sofrimento emocional nos homens do que aqueles que 

vivem em áreas livres de seca. 

No semiárido brasileiro a insegurança da água se agrava ainda mais em 

decorrência das características naturais do ambiente, pois as águas estão praticamente todas 

dependentes destas características naturais. A estrutura geológica do ambiente não 

proporciona grandes recursos subterrâneos e por outro lado, as sucessivas secas causam 

incertezas quanto ao acondicionamento das águas superficiais nos reservatórios.  



 

25 

Pesquisas que abordam a insegurança hídrica permitem uma avaliação das lacunas 

que contribuem para a permanência desta problemática em diversos locais, inclusive no 

semiárido brasileiro. Quando se evidência a variabilidade da segurança da água entre famílias 

de baixa renda, revela-se também fatores que contribuem para a insegurança da água que 

talvez tenha sido negligenciado em outras escalas (JEPSON; VANDEWALLE, 2015), 

orientando e informando políticas públicas quanto ao aumento das medidas de proteção 

monitoramento (JEPSON, 2014) 

Neste contexto, avaliar a insegurança hídrica em ambientes semiáridos torna-se 

relevante, pois nos parece mais complexo nesses territórios que envolvem várias dimensões 

como as questões ambientais que condicionam a disponibilidade da água no ambiente, direitos 

de usos, cultura de usos e manejo da água que a população tem desenvolvido durante anos, 

políticas públicas federais e estaduais voltadas para os recursos hídricos como um todo e a 

gestão da água no Nordeste. 

 

2.2 Vulnerabilidade social 

 

Quanto a vulnerabilidade social, este conceito parte da premissa que pessoas 

convivem diariamente com privações a diversos recursos, muitas vezes básicos a 

sobrevivência humana e direitos universais garantidos, como a escassez de alimentos, falta de 

saneamento básico, ausência de educação escolar, deficiências na qualidade e quantidade de 

água para consumo, dentre outras. Essas limitações impõem as pessoas a um quadro de 

exclusão em diversos setores, seja econômico, social ou cultural fazendo surgir na sociedade, 

uma desigualdade entre os agentes sociais que aqui, elegemos estudá-las as vistas do conceito 

da vulnerabilidade social.    

Pessoas que vivem em constantes carências de recursos essenciais a sua proteção 

e desenvolvimento pertencem a um quadro de vulnerabilidade social em que são incapazes de 

lidar com as adversidades a que estão expostas, revelando assim, as fragilidades e 

desigualdades das sociedades e governos a que estão dependentes. Mundialmente, mais de 2,2 

bilhões de pessoas são vulneráveis à pobreza multidimensional, 3/4 dos pobres do mundo 

vivem em áreas rurais, onde trabalhadores agrícolas sofrem a maior incidência de pobreza e 

convivem com a realidade da baixa produtividade, desemprego sazonal e baixos salários. 

Globalmente, 1,2 bilhão de pessoas (22%) vivem com menos de US $ 1,25 por dia (UN; 

UNDP, 2014).  
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As circunstancias descrita acima caracterizam pessoas ou grupos em estado de 

vulnerabilidade social, estas pessoas estão sujeitas a sofrer danos que podem debilitar sua 

saúde e de seus dependentes, pois não possuem renda suficiente para obterem alimentos e 

água de qualidade. Muitas vezes convivem em situação de habitação irregular, ausência de 

serviços de saneamento e infraestrutura e déficits educacionais.  

Os estudos que tratam da vulnerabilidade social tendem a associá-la aos conceitos 

de riscos naturais (UN; UNDP, 2014; MARANDOLA JR.; HOGAN, 2005; 2006; SANTOS, 

2011.) ao passo que algum risco pode vir causar danos a população, entre os riscos estão, as 

inundações, furacões, vulcões, secas e etc. Mas os estudos da vulnerabilidade vão para além 

dos estudos sobre os riscos naturais, perpassando pelos riscos socioeconômicos e estruturais 

da sociedade como analisados por Kaztman (1999; 2001), Semzezem e Alves (2013), Cunha 

et al., (2006) e da pobreza multidimencional. 

Kaztman (1999) entende a vulnerabilidade como uma relação entre a estrutura de 

oportunidades geradas a partir das esferas do mercado, da sociedade e do estado e as 

capacidades dos agregados familiares, ou indivíduos em capturar essas oportunidades. Para o 

autor, essa capacidade refere-se as suas características e atributos materiais e imateriais que 

pode favorecer ou não a apreensão das oportunidades.   

Este conceito vai além de uma interpretação restrita da vulnerabilidade como 

exposição ao risco ou da pobreza. Abrange a vulnerabilidade e a incapacidade das 

famílias/indivíduos de enfrentar situações que podem vir das mudanças do mercado ou 

mesmo do Estado e suas políticas e serviços desenvolvidos para a sociedade, impactando 

diretamente nas dimensões de renda e empregos como resultante das diferenças sociais 

causando desigualdade, marginalização e exclusão Assim, os estudos da vulnerabilidade 

intentam “captar a dinâmica de sistemas de reprodução de desigualdade social e as condições 

de marginalização e exclusão, ao mesmo tempo que é esperado prestar um serviço com 

poderosas ferramentas analíticas para a ação.” (KAZTMAN, 1999). 

Para Guimarães e Novais (2009):  

“A vulnerabilidade é função de uma relação social, cultural, política e econômica 

desigual e, como consequência de uma relação de desigualdade, pode manifestar-se 

de modo individual ou coletivo, manifestar-se entre indivíduos, entre diferentes 

grupos, culturas ou etnias minoritárias em relação a um grupo mais amplo, ou 

mesmo entre países.” (GUIMARÃES; NOVAIS, 2009). 
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Estas situações de desigualdade estão em consequência de um modelo de 

desenvolvimento econômico consolidado na contemporaneidade mundial que promoveu 

grande progresso tecnológico e bem-estar a alguns setores da sociedade enquanto outros 

setores são privados desses bens e vivem na marginalização e pobreza. Mesmo em face da 

excepcionalidade ou extremidade da situação de vulnerabilidade esta não se configura 

somente a uma parcela minoritária da população, estendendo-se a parte considerável de 

populações de grande centro (GABATZ, 2015) como verificado nas pesquisas de Santos em 

2011 que apontou 34,16% da população de Fortaleza-Ce vivendo em condições vulneráveis, 

na cidade de São Paulo são 30% da população entre vulnerabilidade média á muito alta (SÃO 

PAULO, 2010).  

Pessoas vulneráveis são aquelas que não conseguem dispor do necessário a uma 

vida digna e com qualidade, assim não conseguem exercer seus exercícios de cidadãos tais 

como, de estudar, possuir empregos ou moradias adequadas ou mesmo exigir seus direitos, 

também habitam os piores lugares com pouco ou nenhuma infraestrutura e serviços dentro do 

espaço urbano ou rural. Essas pessoas são trabalhadores potenciais, mas não possuem 

relevância nos meios econômicos de produção, por isso, são excluídos das oportunidades de 

participação social e podem ser considerados, descartáveis (GABATZ, 2015). 

Na sociedade atual, pode-se afirmar que a vulnerabilidade é um estado 

momentâneo e criado socialmente, uma pessoa pode nascer já vulnerável em decorrência da 

estrutura de seu agregado familiar, seu grupo social, ambiente e etc., isso não significa dizer 

que a vulnerabilidade é inerente a ela, mas que a vulnerabilidade foi imposta por um sistema 

desigual que imobiliza e incapacita grupos sociais de responder aos diversos riscos da mesma 

forma que os grupos não vulneráveis são capazes de responder.  

Autores (COSTA, 2009; SANTOS, 2011; CUNHA et al., 2006) distinguem que 

nos grandes centros urbanos, a vulnerabilidade tem sido decorrente também da expansão 

urbana caracterizada pela segmentação e diferenciação social, econômica e ambiental. Em 

áreas rurais, pode-se citar a concentração de grandes áreas produtivas por poucos indivíduos, 

a concentração de capital econômico para investimentos e a apropriação de maquinas de 

trabalho e etc.   

Esses condicionais imprimem no indivíduo que é necessário possuir recursos para 

se manter em competição a nível de igualdade e se manter em um estado de não vulnerável. 

Esses recursos é o que Kaztman (1999) chama de “Ativos” que corresponde a um conjunto de 

recursos que os agentes sociais podem articular com o objetivo de se inserirem e manterem-se 
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em uma posição adequada e confortável de vida igualando-se a sociedade em que ele vive, 

evitando assim, situações de vulnerabilidade.  

Desse modo, falar de vulnerabilidade significa a ausência desses ativos em alguns 

grupos e com isso há uma maior impotência destas pessoas para mudar ou superar ações que 

possam vir lhes prejudicar, inserindo-os em um quadro de pobreza e vulnerabilidade. A 

vulnerabilidade é resultado do desfavorecimento, das desigualdades sociais e espaciais, 

expondo famílias inteiras a diversos graus de vulnerabilidade, desde os grupos que estão no 

limiar entre vulnerável e não vulnerável, até aquelas em que se encontram na extremidade da 

vulnerabilidade, os totalmente miseráveis que perduram por gerações onde vivem com 

carência inclusive do básico a sobrevivência. 

Essa realidade é manipulada e negada a partir do imaginário de uma parcela que 

prefere pensar que os vulneráveis não existem, havendo assim, a exclusão social (GABATZ, 

2015) que refere-se a um conjunto de situações marcadas pela carência de acesso a meios de 

vida como a falta de moradia, de um nível mínimo de consumo, ausência ou dificuldades no 

acesso a crédito, à educação, à saúde, à cidadania, a bens e serviços públicos básicos 

(MEDEIROS, 2011). Em situações como essas pode haver desequilíbrio nos vínculos sociais 

levando-se a ameaça da ruptura como resultado da negligência dos direitos sociais, da 

fragmentação política, econômica, social, etária e cultural. (CRONEMBERGER; TEIXEIRA, 

2013; STACCIARINI, 2013). A perda dos vínculos societais aliadas as desigualdades dos que 

podem consumir e dos que gostariam mais não podem em uma sociedade do consumo, 

acabam por gerar o que Gabatz (2015) chama de “deterioração dos valores éticos” que 

deveriam permear as relações sociais, como resultado, tem-se novos modelos de socialização, 

de vivência cotidiana, de violência e marginalização. 

Neste caso, a vulnerabilidade pode obter diversas configurações em um só 

ambiente como a vulnerabilidade social, vulnerabilidade à miséria e até mesmo a 

vulnerabilidade de se inserirem no mundo do crime.  Acredita-se que ao se alcançar esse 

patamar, a vulnerabilidade tende a extrapolar fronteiras territoriais, o que antes era exclusão, 

agora tenta se inserir e na maioria das vezes, de forma ilegal, como é o caso da violência que 

tomou os grandes centros urbanos e atualmente se expande as áreas interiores, como 

verificado no Brasil. 

No Brasil esta realidade é bastante comum, nas palavras de Gomes e Pereira 

(2005), este é um país extremamente desigual e excludente, pois é um país rico em recursos 

que são mal distribuídos, e a exclusão se dá principalmente nos grupos pobres, grupos estes 
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excluídos das políticas sociais básicas (trabalho, educação, saúde, habitação, alimentação). 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) estabelece uma classificação 

geral para o Índice de Vulnerabilidade Social no Brasil que objetiva compreender a realidade 

social do país e divulgar os indicadores de desenvolvimento da população. Na última 

divulgação de 2015, o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) no Brasil caiu 27% entre 2000 e 

2010, passou de 0,446 para 0,326 em uma década em uma análise que indica, quanto maior o 

número, pior a situação. Com o resultado o Brasil passa da faixa de alta vulnerabilidade social para 

a faixa média do índice.  

Todavia, há uma grande disparidade regional quanto a vulnerabilidade no país, 

enquanto os estados da região Sul e Sudeste obtém os melhores resultados, estados da região Norte 

e Nordeste mantem uma concentração de municípios na faixa da muito alta a alta 

vulnerabilidade (IPEA, 2015). 

Esse sistema de desigualdade tem destruído não apenas as famílias vulneráveis, 

mas o conjunto da sociedade. Há a necessidade de oferecer promoção e apoio às famílias 

vulneráveis através de políticas sociais bem articuladas e focalizadas afim de se constituir o 

desenvolvimento humano, tais como a minimização da pobreza, o acesso à educação, saúde, 

alimentação, moradia adequada e proteção integral às crianças e adolescentes (GOMES; 

PEREIRA, 2005).  

Kaztman (1999) alerta que muitas políticas se limitam a melhorar a vida social 

das pessoas de forma transitória, por um cero período de tempo, mas não quebra o ciclo 

vicioso da pobreza, fazendo com que os resultados desta política desapareçam quando o 

estímulo deixa de atuar:  

 
“Em contraste, a política social tem um efeito maior quando é capaz de afetar 

positivamente a longo prazo a geração de ativos de indivíduos e famílias, quando 

estimula a cadeia positiva de interação entre ativos e, em última análise, quando 

contribui para reduzir a vulnerabilidade social e facilita a mobilidade ascendente. 

Em vez de afetar a melhoria das situações sociais, a função mais eficaz que deve ser 

solicitada à política social é romper os ciclos viciosos da pobreza e sua reprodução 

intergeracional. Isso implica não apenas fornecer aos indivíduos um conjunto maior 

e mais eficaz de ativos, mas também condições de "reprodução estendida". 

(Kaztman (1999). 

 

As políticas a curto prazo, podem ser chamadas de políticas emergenciais que são 

importantes até um dado momento, mas estas também devem vir acompanhadas de mudanças 

na estrutura social que está posta através de privações, estas transformações têm que se dar na 

educação, na política, na cultura e nas diversas dimensões que permeiam a sociedade, já que a 
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vulnerabilidade é multidimensional. Justamente por essa razão, as estratégias de minimização 

e combate a vulnerabilidade também exigem multidimensionalidade. O provimento de 

serviços sociais básicos através de políticas públicas sociais pode aumentar as competências 

sociais e reduzir a vulnerabilidade estrutural (UN; UNDP, 2014). 

A UNDP (2014) aponta que iniciativas de desenvolvimento humano mais bem-

sucedidas adotaram uma abordagem multidimensional, combinando apoio à renda e criação 

de empregos com oportunidades de assistência médica e educação. Deve-se equalizar as 

oportunidades em uma sociedade, os bens e serviços públicos devem ser sentidos por todos 

para que os efeitos dos resultados sejam proporcionais. A emancipação do ser humano 

vulnerável deve ser o objetivo dos governos. “Políticas são tão boas quanto seus resultados. 

Não importa o quanto as políticas elegantes apareçam no papel, elas são eficazes apenas se 

funcionarem na prática” (UN; UNDP, 2014). 

 

2.3 Insegurança hídrica e vulnerabilidade no semiárido brasileiro 

 

O semiárido brasileiro é marcado pelo histórico de secas, no entanto, este 

fenômeno apresenta mais intensidade na região Nordeste do Brasil em função das condições 

climáticas e sua maior inserção territorial no chamado polígono das secas (CARVALHO, 

2006). O Nordeste como região só foi instituído no final da década de 1910, logo, no século 

XIX quando se falava das secas, estas eram vistas como problemas do Norte do Brasil 

(CARVALHO, 2006). Conforme Albuquerque Jr (2011), o Nordeste foi uma invenção das 

secas, pois teve a sua delimitação a partir das discussões das problemáticas deste fenômeno. A 

primeira delimitação dos espaços sujeitos às secas só veio a ocorrer em 1936, onde se institui 

o Polígono das Secas (CARVALHO, 2006). 

No ano de 2005, foi publicada a última delimitação das áreas acometidas pelo 

clima semiárido. Para a delimitação do Polígono das Secas foram utilizados como critérios: I) 

Limites da isoieta de 800 mm (municípios com precipitação média anual igual ou inferior a 

800 mm); II) Índice de aridez (municípios com índice de aridez situado entre os limites de 

0,21 a 0,50) e: III) Déficit hídrico (municípios com déficits hídricos iguais ou superiores a 

60%) (BRASIL, 2005).  

As constantes secas que acometem a região do semiárido brasileiro foram durante 

muito tempo, usadas como justificativa da situação de pobreza e atraso econômico desta 

região (SILVA, 2003). Muitos produtores em épocas de seca perdiam suas lavouras e 
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passavam por privações de alimentos e água, inclusive para as atividades domésticas. Muitas 

vezes, a população acometida pelas secas não possuía nenhuma fonte de renda, pois o que 

produziam era para a subsistência, desta forma, estavam totalmente expostas as diversas 

facetas da vulnerabilidade social, na maioria dos casos, essa população desprovida de 

proteção social, não via outra alternativa que não fosse migração ou êxodo rural. 

Historicamente, a seca foi a força de migração rural mais importante na região, 

causando o aumento significativo das populações urbanas até os anos de 1980, desencadeando 

o aumento dos problemas ambientais urbanos e aumento da segregação territorial nas cidades 

(COELHO; ADAIR; MOCELLIN. 2004). 

Mas o verdadeiro fator que contribui com os problemas sociais do semiárido 

Nordestino são as contradições e injustiças sociais (SILVA, 2003) marcadas pelo processo 

histórico de formação territorial. Silva (2003) ressalta que as concentrações fundiárias no 

semiárido foram um dos principais motivos das injustiças sociais e da miséria da população, 

primeiro porque os donos dos grandes latifúndios tinham mais possibilidades para explorar os 

recursos naturais, inclusive a água, como também a mão de obra do sertanejo sem pagar-lhes 

o devido direito. 

A própria seca em si não pode ser vista como a causa da problemática, pois a 

magnitude de seus impactos irá depender principalmente do nível de vulnerabilidade da 

população, logo, subtende-se que as condições de vida da população que vive nesse ambiente, 

são marcadas por privações a serviços básicos, o que aumenta ainda mais sua vulnerabilidade. 

A maior parte dos municípios do semiárido apresentaram Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) inferior ao do Brasil (0,727), sendo que 

60,09% dos municípios apresentam IDHM variando de muito baixo a baixo envolvendo 

9.230.056 habitantes (INSA, 2015).  

A vulnerabilidade social monitorada pelo IPEA apresenta que os municípios 

nordestinos apesar de terem melhorado a situação entre os anos 2000 a 2010, ainda 

apresentam elevados níveis de vulnerabilidade. Os piores resultados foram nas dimensões 

relativas ao Capital Humano que envolvem indicadores relacionados a educação, 

escolaridade, já as dimensões Renda e Trabalho envolvem indicadores relacionados a 

insuficiência de renda (IPEA, 2015).  

Observa-se que os indicadores onde o Nordeste apresenta as piores condições, são 

exatamente os apontados por autores como KAZTMAN (1999), Semzezem e Alves (2013), 
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Cunha et al., (2006) e Silva (2003), capazes de mitigar a vulnerabilidade social a que as 

populações estão acometidas.  

Os problemas advindos com a seca têm se relacionado a exclusão da população a 

diversos serviços tais como as atividades produtivas, aos alimentos e a água para 

abastecimento doméstico.  

O governo federal tem desenvolvido diversas infraestruturas para amenizar os 

efeitos da seca. Ações vem sendo desenvolvidas desde o século XIX, dentre as ações 

realizadas estão a prática da açudagem que teve início em 1909 com a criação da Inspetoria de 

Obras Contra as Secas (IOCS), em 1946 passou-se a se chamar Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas (DNOCS), responsável pelo planejamento e construção dos 

reservatórios, esta fase ficou denominada de “solução hidráulica” (ARAÚJO, 2011).   

O DNOCS possibilitou não somente a transferência de água da estação úmida 

para a estação seca, mas também foi responsável por construção de estradas, perfuração de 

poços e frentes de trabalho para os atingidos pela seca (GUERRA, 1981). Essas práticas 

ficaram conhecidas como políticas públicas de infraestrutura. Contudo, essas referências são 

eminentes de infraestrutura hidráulica. 

O Ceará é o estado que apresenta o maior número de açudes (ROCHA et al. 2011; 

MARANHÃO; AYRIMORAES, 2012) e poços profundos (CEARÁ, 2008), até 1992, 

existiam 7.247 barragens. Estima-se que existam 30.000 reservatórios no estado entre 

pequeno, médio e grande porte (ROCHA et al. 2011). Quanto aos poços, até 2006, havia 

32.058 poços registrados no Estado (CEARÁ, 2008). 

Muitas cidades surgiram com a construção de açudes (ARAGÃO; LOIOLA, 

2006; GUERRA, 1981). As cidades que possuíam açudes desenvolveram um centro urbano 

com mais infraestrutura hídrica como a construção de adutoras, estradas, poços com 

dessalinizadores e rede geral de abastecimento de água. Referida infraestrutura contribuiu 

com a captação de outras infraestruturas básicas de educação, emprego/renda, moradia e 

saneamento fazendo com que os centros urbanos tenham sido mais privilegiado com essas 

infraestruturas em detrimento das áreas rurais.  

Áreas rurais sempre foram as mais acometidas com os impactos das secas 

prolongadas devido à pouca ou completa falta de infraestrutura hídrica. De forma geral o 

acesso à água pela população rural é realizado através de pequenos reservatórios, que na 

maioria das vezes, secam em períodos de estiagem. Nessas situações os poços são uma 
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alternativa ao acesso a água que devido a estrutura geológica da região semiárida brasileira, a 

maior parte deles tem pouca vazão e água salobra (CEARÁ, 2008). Logo, muitas famílias 

enfrentam dificuldades de obter água para as suas atividades domésticas e econômicas, se 

constituindo dessa forma, uma insegurança hídrica para as famílias no semiárido. 

Em algumas áreas rurais, os carros pipas são a única fonte de abastecimento em 

períodos de estiagem. Os Carros pipas constituem uma medida emergencial de infraestrutura 

do poder público usada para abastecer famílias rurais, e em casos de crise hídrica, os carros 

pipa também abastecem as áreas urbanas de pequenas cidades.  

A lei federal nº 9.433 de janeiro de 1997, conhecida como “Lei das Águas”, foi 

uma das maiores iniciativas no sentido de garantir a universalização da água no Brasil, pois 

ela garante em seu artigo 1º que em caso de escassez, a utilização da água deve ser 

direcionada prioritariamente para o consumo humano e para a dessedentação de animais 

(BRASIL, 1997). De acordo com a lei das águas, a gestão da água deve ser realizada de forma 

compartilhada e descentralizada onde setores da sociedade civil, poderes públicos e usuários 

participam das decisões do uso da água. 

Nos últimos quinze anos, o governo tem apoiado a criação de vários programas 

sociais para aliviar os problemas causados pelas secas nas zonas rurais. Da mesma forma, 

sociedade civil organizada e ONGs têm iniciado vários projetos com o mesmo intuito de 

garantir a segurança hídrica, a segurança alimentar e reverter os processos que causam a 

vulnerabilidade social da população nordestina. Essas ações têm como intuito possibilitar 

autonomia a esses grupos sociais e fornecer capacidade de enfrentar problemas advindos não 

pela seca, mas por uma sociedade marcada pela desigualdade social. 

Uma iniciativa veio por meio do projeto “Um Milhão de Cisternas (P1MC)” que 

vem atuando no semiárido desde o ano 2000, cujo objetivo é distribuir um milhão de cisternas 

a famílias nas áreas rurais do semiárido brasileiro. Com o mesmo propósito do projeto P1MC, 

surgiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água – Água para Todos, 

instituído pelo Decreto Federal nº 7.535 de julho de 2011 “destinado a promover a 

universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção 

agrícola e alimentar [...]” (BRASIL, 2011. p.1).  

O Programa Bolsa Família é o maior do país em transferência de renda que 

beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social, pobreza e de extrema pobreza. O 

programa tem como objetivo, promover o alívio imediato da pobreza; reforçar o acesso a 
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direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e 

programas complementares de desenvolvimento das famílias. O Bolsa Família atende mais de 

13,18 milhões de famílias em todo o Brasil, sendo o Nordeste a região onde há o maior 

número de famílias recebendo este benefício (BRASIL, 2014). Dados apontou que o Bolsa 

Família no Brasil custou 0,3% do PIB em 2008-2009 e representou 20% a 25% da redução da 

desigualdade (UN; UNDP, 2014). 

 Outro programa de transferência de renda é o Garantia Safra, concedido pelo 

governo federal desde o ano de 2002 com o objetivo de garantir condições mínimas de 

sobrevivência aos agricultores familiares sujeitos a perda de safra por razão da estiagem ou 

excesso hídrico (BRASIL, 2002) e o Auxílio Emergencial Financeiro, criado em 2004 que 

ficou conhecido como Bolsa Estiagem e tem como objetivo a transferência de verba para a 

população atingida por desastres naturais como a seca (BRASIL, 2004). 

As políticas criadas para combater os efeitos da seca e mitigar a vulnerabilidade 

social têm contribuído para amenizar as consequências destes fenômenos, como pode ser 

observado no número de pessoas beneficiadas. Por outro lado, as políticas sociais, ao 

contrário das políticas de infraestrutura, têm priorizado o ser humano como principal agente 

capaz de se tornar independente frente benefícios governamentais como no exemplo das 

cisternas e na participação da gestão da água. 

A seca no Nordeste semiárido do Brasil que marcou a primeira metade do decênio 

de 2010 começou no ano de 2012 e tem se prolongado nos anos seguintes até 2017, o 

Nordeste contabilizou 6 anos de seca e neste momento evidencia-se as fragilidades das 

políticas implantadas pois estas não tem sido suficiente para assegurar o direito a água. 

Malvezzi (2007) estabelece que no semiárido, o problema não é a falta de água, mas o seu 

aproveitamento inteligente. Acredita-se ainda que os problemas do semiárido estejam para 

além das chuvas, a formação histórica baseada nas desigualdades sociais que fincaram suas 

características neste espaço, tem peso maior nos problemas vivenciados por essa população. 

 

2.4 Insegurança hídrica durante a seca de 2012 – 2016 no semiárido cearense  

 

O Ceará tem uma população de 8.798.376 habitantes sendo que a maior parte 

dessa população está na faixa de idade entre 15 a 64 anos (67,4%) e 73% do total desses 

habitantes residem em áreas urbanas. O estado representa a 8º população do Brasil 

correspondendo 4,4% da população do país, participa com aproximadamente 2,1% do Produto 
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Interno Bruto (PIB) nacional, ocupando, em 2012, a 12ª colocação entre os estados brasileiros 

(CEARÁ, 2015).  

Para apoiar o desenvolvimento do Ceará, o governo estadual formou parceria com 

o Banco Mundial o qual o Estado contratou em 2013 uma operação de crédito com esta 

instituição no valor de US$350 milhões. Trata-se do Projeto de Apoio ao Crescimento 

Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do 

Ceará - Programa para Resultados (PforR). 

O PforR criou quatro eixos centrais de atuação, sendo eles a Gestão Pública, 

Redução da Pobreza, Crescimento Econômico e Sustentabilidade Ambiental. A segurança 

hídrica aparece no indicador de qualidade da água que está inserido no eixo Sustentabilidade 

Ambiental, dentro desse indicador há várias metas estabelecidas pelo estado para garantir a 

segurança hídrica para todo o Ceará, sendo elas monitoradas e avaliadas semestralmente 

quanto ao seu cumprimento ao não.  

Há de se destacar que este projeto é uma iniciativa importante para se alcançar a 

segurança hídrica, principalmente por contar com o envolvimento de diversos entes, 

descentralizando suas ações, todavia, apesar da conquista das metas do projeto, estas ainda 

podem ser consideradas superficiais se comparado à insegurança hídrica vivida atualmente 

nos municípios cearenses com a estiagem atual.  

As secas juntamente com a insegurança hídrica tendem a impactar fortemente nos 

resultados das atividades produtivas, o Governo do Estado (CEARÁ, 2015) produziu uma 

pesquisa que investiga a associação existente entre os indicadores concernentes à precipitação 

pluviométrica e a produção de grãos (feijão, milho, algodão, mamona, entre outros) entre os 

anos de 2000 a 2014. O resultado mostrou associação entre a produção de  grãos e o volume 

pluviométrico para o Ceará referente ao período, neste caso, a produção agrícola está sendo 

influenciado pelos índices de precipitação, verificando que nos anos caracterizados por 

precipitação abaixo da média histórica de 804,9mm (2007, 2010, 2012, 2013 e 2014) ou 

muito acima desse valor (2004 e 2009), ocorre uma queda significativa na safra de grãos, 

demonstrando alta dependência dos agricultores ao clima e as precipitações dentro da média. 

As situações de seca deixam os agricultores rurais dependentes das políticas e 

programas de repasse de renda do governo que muitas vezes não atendem a todos com a 

mesma eficiência surgindo assim, quadros de insegurança alimentar e hídrica contribuindo 

com problemas de saúde, bem-estar, e aumentando os níveis de pobreza da população.  
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Além da falta de água para as atividades econômicas em períodos de secas, dados 

mostram que problemas de água para o abastecimento doméstico independe das 

eventualidades climáticas. No Ceará até 2008, eram cerca de três milhões de habitantes sem 

acesso a água tratada (CEARÁ, 2008) e em todo o Estado, apenas 51% da infraestrutura de 

abastecimento de água urbana era suficiente até 2015 (BRASIL, 2010), logo, quase 50% da 

população do Ceará não recebe água regularmente por falhas ou falta de infraestrutura de 

abastecimento de água. 

As agências operadoras de abastecimento de água no estado do Ceará são a 

Companhia de Água e Esgoto do Ceara (CAGECE), uma empresa de economia mista e de 

capital aberto, cujo principal acionista é o Governo do Estado. A CAGECE atende 149, dos 

184 municípios do Estado. Outra agência é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 

criado por lei Municipal. Há ainda município que opera como prestador de serviços de 

abrangência local de direito privado com administração pública, denominada SAAEC e o 

Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), este é uma organização não governamental 

sem fins econômicos, formada pelas associações comunitárias que possuem sistema de 

abastecimento de água e esgoto, pertencentes a uma mesma bacia hidrográfica e as 

circunvizinhas (CEARÁ, 2008). 

A principal fonte de abastecimento de água no Ceará é através de água superficial 

por reservatórios, abastecendo 120 sedes urbanas enquanto que as águas subterrâneas 

abastecem 35% do total dos municípios (BRASIL, 2010), sendo que os municípios que 

possuem abastecimento de água por uma rede geral são 64%, (IBGE, 2010). Mais de 35% dos 

municípios possuem localidades onde a distribuição de água ocorre de forma alternativa como 

água proveniente de chafarizes, poços particulares, carros-pipas, cisternas, etc. 

Há de se mencionar ainda que apesar da maior parte dos municípios cearenses 

contarem com abastecimento de água por uma rede geral, há períodos em que muitos passam 

por racionamento de água, até o final de 2016 eram 33 municípios com planos de 

racionamento (CAGECE, 2017) por conta da estiagem atual. 

O Nordeste vivenciou cinco anos consecutivos de seca (2012-2016), a média 

pluviométrica para o estado do Ceará é entorno de 800 mm, desde 2012 que as chuvas têm 

estado abaixo desse valor, a média anual desta seca é de apenas 516 mm sendo considerada a 

pior estiagem consecutiva dos últimos 100 anos (FUNCEME, 2016).  

Os impactos da seca prolongada são principalmente no abastecimento de água 
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para o agregado familiar, tanto as áreas urbanas como as áreas rurais. As áreas urbanas 

geralmente contam com uma maior estrutura para a distribuição da água, ao contrário das 

áreas rurais que historicamente, sofre mais os impactos das secas (CEARÁ, 2008), todavia, 

com a última seca 2012–2016), tem-se observado que ambas as áreas têm vivido privações de 

água para o abastecimento doméstico principalmente por conta do baixo nível de água dos 

reservatórios e da baixa vazão de poços.    

O monitoramento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará 

(COGERH, 2017) informou que até o final do mês de janeiro de 2017, dos 153 açudes 

monitorados, com capacidade total de 18,64 bilhões m³, estes apresentam volume de 1,17 

bilhões m³ (6,30%).  

Além do baixo aporte de água, os reservatórios do estado constantemente 

apresentam altos níveis de eutrofização (FEITOSA, 2011; PAULINO; OLIVEIRA; 

AVELINO, 2013), com a estiagem, o aporte de água diminuindo, os problemas de 

eutrofização intensificam, pois não há água suficiente para dissolver os detritos que existem. 

No recurso hídrico, o monitoramento da COGERH indicava que em maio de 2016, 90,4% dos 

reservatórios monitorados estavam eutrofizados (COGERH, 2016).  

Se a questão quantitativa da água representa uma ameaça à segurança hídrica da 

população, a má qualidade agrava mais a situação criando cenários críticos e impondo 

limitações de usos da água. Nesse contexto, o estado do Ceará evidencia situações graves de 

insegurança de água as diversas atividades para a população, limitando o acesso a água de 

qualidade para o desenvolvimento humano durante período de estiagem.   

Secas são fenômenos naturais recorrentes no semiárido nordestino e que desde o 

século XIX, medidas vem sendo tomadas para manter a água no ambiente mesmo durante o 

período de estiagem, logo, há de se questionar o motivo que leva a insegurança hídrica mesmo 

depois do desenvolvimento de vários projetos, planos e políticas no semiárido para a 

convivência com a seca  

Autores têm questionado o gerenciamento dos recursos hídricos do estado do 

Ceará que muitas vezes beneficiam uns em detrimento de outros (SILVA, 2003; ARAÚJO, 

2011; PEREIRA; CUELLAR, 2015) como no exemplo da bacia do Baixo Jaguaribe, mesmo 

com baixos volumes de chuvas nos anos de 2012 e 2014, os perímetros irrigados expandiram 

a produção, elevando o consumo de água ao mesmo tempo em que os níveis dos reservatórios 

estavam em queda. Esse processo gera conflitos entre diferentes classes sociais, 
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particularmente entre os interesses do agronegócio, a necessidade de sobrevivência dos 

agricultores familiares e o abastecimento urbano (PEREIRA; CUELLAR, 2015)  

Em fevereiro de 2015, foi lançado o Plano Estadual de Convivência com a Seca 

para todo o estado visando principalmente minimizar os impactos da seca atual. O plano 

delineia medidas emergenciais de curto prazo e medidas estruturantes de médio e longo prazo 

para atuar nos eixos de segurança hídrica, segurança alimentar, benefícios sociais, 

sustentabilidade econômica e conhecimento e inovação.  

Algumas medidas emergenciais são: abastecimento de água potável com carros 

pipas, instalação de adutora de montagem rápida, perfuração de poços, aquisição de unidade 

para tratamento de água, execução do Programa Leite Fome Zero, execução do Programa 

Garantia Safra, implantação do projeto Seguro Pesca e Programa de Aquisição de Alimentos, 

com essas ações, o governo prevê um investimento de R$ 620 milhões (CEARÁ, 2015). 

Para as ações estruturantes o governo terá que dispor de aproximadamente, R$ 5,5 

bilhões, algumas ações são: infraestruturas para transferências de águas entre sistemas 

hídricos, implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de águas, instalação de 

cisternas, construção de barragens, implantação de reuso de águas, construção de adutoras, 

implantação de Kits de irrigação, implantação de projetos produtivos em assentamentos 

federais, produção agroecológica integrada e sustentável, modernização dos perímetros 

irrigados para redução de consumo de água dentre outros (CEARÁ, 2015). 

Em complemento ao Plano de Convivência com a Seca, o Governo do Estado 

publicou em 2016 o Plano de Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF), que apesar da região consumir parte significativa da água do estado, grande parte de 

seu aporte de água bruta é proveniente da transposição de águas oriundas de outras bacias 

hidrográficas. Tais medidas incluem o combate a perdas de água, perfuração de poços nos 

estabelecimentos públicos e áreas críticas de abastecimento, perfuração de poços no Pecém, 

aproveitamento de outros Sistemas Hídricos como do Cauípe e açude Maranguapinho, tarifa 

de contingência e redução da oferta de água em 20% para indústrias da RMF (CEARÁ, 2016). 

Muitas ações emergenciais já vinham sendo desenvolvidas antes da publicação 

desses planos, à medida que crise hídrica se agravava, contudo, muitas dessas ações ficavam 

sob responsabilidades dos governos locais, das prefeituras das cidades e em alguns casos em 

parceria com o estado, como a perfuração de poços, distribuição de cisternas e implantação de 

carros-pipas.  
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Tais medidas não foram suficientes para evitar a insegurança hídrica dos 

municípios dos 184 municípios do estado, 137 possuem áreas em situação de emergência até 

janeiro de 2017 (CEARÁ, 2017). A qualidade da água distribuída por carros pipa também é 

questionada, pois conforme o Relatório Técnico da Qualidade da Água Distribuída por Carro 

Pipa no Estado do Ceará (2016), das 2.432 amostras de água de carros pipa entre os anos de 

2012 ao primeiro semestre de 2016 identificaram que em 1.272 (52%) das amostras havia 

presença de coliformes totais, tendo sido verificada a ocorrência de Escherichia coli em 522 

(21%) das amostras. A Tabela 01 apresenta o resultado dessas amostras em relação aos 

coliforme totais, Escherichia coli  e turbidez. 

 

Tabela 01 – Síntese da qualidade da água distribuído por carro-pipa no Ceará ano de 2016 

Ano Nº de 

municípios 

Coliforme total Escherichia coli Turbidez 

Amostras Não 

conformidade 

Não 

conformidade 

Amostras Não 

Conformidade 

Presente % Presente % >5 uT % 

2012 23 328 130 40 58 18 298 50 17 

2013 11 428 238 56 97 23 417 34 8 

2014 33 662 338 51 132 20 668 74 11 

2015 45 669 358 53 152 23 669 43 6 

2016 24 345 208 60 83 24 276 9 3 

Total 136 2432 1272 52 522 21 2328 210 9 

Fonte: Secretaria de saúde do Ceará 

 

Os resultados da amostra acima não contemplam os parâmetros indicados para o 

consumo humano e abastecimento doméstico, conforme os padrões de potabilidade do 

Ministério da Saúde, Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). 

Estes são dados preocupantes tendo em vista que em 2015, o carro pipa atendia 

79% dos municípios cearense (ANDRADE, 2015) referente apenas a “Operação Carro Pipa” 

do governo federal, pois os governos municipais em situação de escassez disponibilizam 

abastecimento de água por carro pipa em áreas urbanas e rurais. 

 

2.5 Uso de indicadores para avaliação de fenômenos sociais 

 

O uso de indicadores é essencial no conhecimento dos fenômenos socioambientais 

à medida que estes podem assinalar as interfaces desses fenômenos que se estabelecem no 

espaço geográfico e possibilitam o seu entendimento a ponto de caracterizar a sua dinâmica 
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atual e fazer previsões futuras. 

O termo “indicador” é uma derivação da palavra latina indicare, que significa 

destacar ou revelar algo (HAMMOND et al. 1995; MAGALHÃES JUNIOR, 2012; VIEIRA, 

2014), para anunciar ou dar a conhecer ao público, ou para estimar ou fazer juízo sobre 

(HAMMOND et al. 1995), mas pode se valer de objetivos mais complexos como para tomada 

de decisão de órgãos estaduais, nacionais ou até mesmo mundial, com o fim de atingir um 

objetivo positivo para toda a população. 

O uso dos indicadores para descrever fenômenos econômicos generalizou-se por 

volta de 1947 com a medição do Produto Interno Bruto (PIB) como indicador de progresso 

econômico, as questões sociais só passaram a fazer parte dos indicadores a partir da década de 

1960, incluindo nas dimensões econômicas, novos conceitos como "necessidades básicas", 

"autonomia", "crescimento com equidade", "desenvolvimento das comunidades e associações 

de bases locais”, "desenvolvimento da participação", "fortalecimento das associações de base, 

dos movimentos sociais” (HERCULANO, 2000), dando uma maior veracidade nos 

indicadores de progresso que antes era avaliado apenas com dados econômicos, como se 

desenvolvimento se restringisse a economia. 

Já as variáveis ambientais passaram a fazer parte dos indicadores somente a partir 

da década de 1970 com a Conferência de Estocolmo em 1972, onde começaram a relacionar 

às questões ambientais com o desenvolvimento, surgindo daí as primeiras tentativas de 

definição e classificação de variáveis a serem consideradas para consolidar as tradicionais 

estatísticas econômicas e ambientais (MMA, 2012).  

Esta conferencia produziu o relatório mundialmente conhecido como "The limits 

to growth", que alertou para os problemas ambientais enfatizando que estes possuem 

dimensões globais e se acelera de forma exponencial rompendo com a ideia de ausência de 

limites para exploração dos recursos naturais (VAN BELLE, 2004).  

Observa-se uma clara intenção na incorporação de dados sociais, ambientais e 

econômicos como indicadores de desenvolvimento, distinguindo que a interação destes não 

surgiu por um acaso, segundo Van Belle (2004), as várias transformações ambientais no 

mundo que marcaram o século XX, causando vários impactos, provocaram avanços na 

conscientização sobre os problemas ambientais, aliado a essas condições, questiona-se sobre a 

qualidade de vida, se esta depende exclusivamente da economia, ou se está atrelada a um 

ambiente saudável, a educação e a equidade social. 
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Assim, populações civis, universidades e organizações governamentais e não 

governamentais exigiam metodologias e técnicas que apontassem e explicassem os 

fenômenos sociais, ambientais e econômicos que estavam postos. Os indicadores possibilitam 

integrar essas dimensões, conforme Herculano (2000, p. 11) os indicadores além de 

integrarem informações para a tomada de decisões, tem também a função de reprojetar a 

forma e os rumos que tomam o coletivo, ou seja, a sociedade. 

O mesmo autor (HERCULANO, 2000) estabelece que com os indicadores, a 

sociedade é levada a perceber a sua realidade, não apenas através da sua experiência imediata, 

mas através das interpretações dos responsáveis de averiguar o cenário social no seu conjunto 

e nos seus rumos e horizontes, sendo estes os cientistas sociais e os jornalistas que produzem, 

interpretam e divulgam os indicadores, estando a objetividade e exatidão destes dados, 

sujeitas a diferentes interpretações e mesmo a distorções e manipulações, intencionais ou não.  

Os indicadores “são informações quantitativas de monitoramento de uma situação 

pontual ou evolutiva, seja ela de caráter político, econômico, social ou ambiental.” 

(MAGALHÃES JUNIOR, 2012, p. 176). A Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD, 1993) conceitua indicadores como um parâmetro ou um valor derivado 

de um parâmetro que fornece informações sobre um fenômeno.  

Sob o ponto de vista do desenvolvimento sustentável, Gallopin (1996) afirma que 

os indicadores devem representar os atributos do todo, sendo os indicadores holísticos e isso 

exige investigações científicas fundamentadas sobre o comportamento do complexo sistema 

sócio ecológico, a fim de identificar seus atributos básicos, mecanismos e medidas 

necessárias, tais como, vulnerabilidade e resiliência.  

Logo, vê-se a preocupação da escolha dos indicadores quando estes devem 

retratar a realidade ambiental de forma que represente seu estado atual almejando a 

permanência dos recursos ambientais no futuro. Nesta perspectiva os indicadores devem ser 

capazes de permitir a sua integração de forma que melhor represente a realidade. 

As principais funções dos indicadores são: avaliar condições e tendências; 

comparar lugares e situações; avaliar as condições e tendências em relação aos objetivos e 

metas; fornecer informação de aviso prévio; antecipar as condições e tendências futuras; 

melhorar a comunicação, podendo desempenhar um papel útil quando a tomada de decisão é 

sensível a informações sobre novas questões sociais ou a eficácia da atual política 

(HAMMOND et al., 1995; GALLOPIN, 1996; VAN BELLEN, 2004; 2006). 
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Os indicadores têm como principal objetivo, agregar e quantificar informações de 

modo que ressalte a sua significância e simplifiquem as informações sobre fenômenos 

complexos tentando, com isso, melhorar o processo de comunicação (VAN BELLEN, 2004; 

2006). Como tal, eles têm objetivos políticos com o propósito de serem instrumentos básicos 

de planejamento, monitoramento de tendências e medições do alcance de metas, e objetivos 

científicos (recomendações) especialmente úteis na ausência de normas de referência 

(MAGALHAES JUNIOR, 2012). 

Niemeijer e Groot (2008) estabelecem que o significado de um indicador está para 

além do que é realmente medido. Logo, os indicadores podem ser subjetivos, dependendo 

muito de quem o interpreta, por isso, quando se escolhe trabalhar com indicadores, deve-se ter 

o conhecimento do fenômeno em sua totalidade e principalmente, deve-se preparar as pessoas 

para saber interpretar seus resultados. 

Autores (VIEIRA, 2014; OECD, 1993; SANTOS, 2004) concordam que os 

indicadores devem fornecer informações sobre o sistema ou um processo de forma clara e de 

fácil compreensão, pois sintetizam uma grande quantidade de informações. Ou seja, deve ter 

simplicidade, pois a população deve participar e estar consciente do processo e das tomadas 

de decisão, da mesma forma que os indicadores devem ter a capacidade de despertar o 

interesse da comunidade sobre ele (SANTOS, 2004).  

Eles podem ser elementos importantes para entender como a sociedade apreende o 

seu mundo, toma decisões e planeja a sua ação. Com a participação popular, os indicadores 

podem ser ferramentas de mudança, sua presença afeta o comportamento das pessoas, pois a 

sociedade aprende a valorizar aquilo que ela mede (VAN BELLEN, 2006). Com isso, o autor 

afirma que “Os indicadores são utilizados para simplificar informações sobre fenômenos 

complexos e para tornar a comunicação sobre eles, mais compreensível e quantificável.” 

(VAN BELLEN, 2006, p. 45).  

Niemeijer e Groot (2008) relatam que os indicadores devem ter as seguintes 

características: deve carregar um processo de mudança generalizada; ter uma base científica 

forte; ter um histórico comprovado; fornecer informações nas escalas espaciais adequadas e 

dentro de prazos razoáveis; ter excelentes propriedades estatísticas que permitem 

interpretação inequívoca; ter requisitos de dados gerenciáveis; não requererem habilidades 

excessivas de escolha de dados; seja relativamente insensível às fontes esperadas de 

interferências; ser compatível com os indicadores desenvolvidos e utilizados em outras 

regiões; e, por fim, os benefícios da informação fornecida pelo indicador deve superam os 
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custos de uso.  

Para Van Bellen (2006), a mais importante característica do indicador, é a sua 

relevância para a política e para o processo de tomada de decisão. Santos (2004) compartilha 

da mesma afirmativa e complementa ao especificar que os indicadores são fundamentais para 

tomadores de decisão e para a sociedade, em razão da sua capacidade em criar cenários sobre 

o estado do meio, podendo ser indicativos das mudanças e condições no ambiente e, se bem 

conduzidos, permitem representar a rede de causalidades presentes num determinado meio, 

além de serem empregados para avaliar a comparar territórios de diferentes dimensões e de 

diversas complexidades.  

Indicadores são usados com muitas finalidades e em diversos níveis escalares 

(município, estado, país, global). Eles podem fornecer um quadro para a escolha de 

informações dentro das nações e disponibilizá-las a nível global além de fornecerem 

orientação para organizações internacionais sobre necessidades, prioridades e eficácia da 

política (HAMMOND et al., 1995). Em âmbito local (bacias hidrográficas e municípios), os 

indicadores podem funcionar como um estímulo a integração da comunidade com as partes 

institucionais no processo de planejamento.  

Para Magalhães Junior (2012), um indicador deve potencializar e demonstrar: o 

passado, o estado atual e as tendências da saúde cultural, social, econômica e ambiental em 

curto, médio e longo prazo; níveis de satisfação social em relação a ações, iniciativas, 

programas e políticas; a relevância espacial em função dos objetivos (local, regional, nacional 

e internacional); o caráter do indicador quanto aos seus objetivos: problemas (pressões/estado) 

ou soluções (respostas), metas, meios ou resultados; o nível de satisfação, aceitabilidade e 

atração do indicador para a sociedade. 

Quanto a solidez analítica e a mensurabilidade de um indicador, a OECD (1993) 

estabelecem que este deva seguir alguns preceitos, como: ser teoricamente bem fundamentado 

em termos técnicos e científicos; basear-se em normas e consensos internacionais sobre a sua 

validade; prestar-se a estar ligado a modelos econômicos, previsão e sistemas de informação; 

prontamente disponíveis ou disponibilizados em uma relação custo/benefício razoável; 

adequadamente documentado e de qualidade conhecida;  atualizado em intervalos regulares, 

de acordo com procedimentos seguros. 

A organização dos indicadores é essencial para o seu funcionamento e para que se 

possa obter o objetivo idealizado. A construção de um banco de dados é ideal para a 
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estruturação dos indicadores e para alcançar sua síntese. Uma proposta de como se pensar 

uma organização é estabelecida por Hammond et al. (1995) através de uma pirâmide 

(FIGURA 01) estabelecendo-se uma hierarquia da organização das informações.  

 

Figura 01 - Pirâmide de informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hammond et al. (1995) 

 

A pirâmide de informações mostra a relação entre os dados e a forma de 

organização (hierarquização), partindo do levantamento dos dados primários seguindo as 

temáticas do que se pretende pesquisar, esta etapa pode ser árdua, pois há indicadores que 

necessitam de diversas variáveis que demandam tempo e recurso para se obter. A etapa de 

análises é destinada aos estudos dos dados a fim de se obter o máximo de informações 

possíveis e a partir daí, pode-se agregar os dados em formato de indicadores até se obter o 

produto final na forma de um índice, onde estão agregados os indicadores. O índice significa a 

forma mais simples e sintética de apresentar os indicadores do fenômeno estudado.  

Como um índice com valor numérico deve representar correta interpretação da 

realidade de um sistema simples ou complexo (natural, econômico ou social), utilizando, em 

seu cálculo, bases científicas e métodos adequados, ele pode servir como um instrumento de 

tomada de decisão e previsão, e é considerado um nível superior da junção de um jogo de 

indicadores ou variáveis (SICHE et al., 2007). Tanto índices como indicadores são 

ferramentas que melhor indicam tendências e fornecem uma resposta eficiente às ações a 
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serem executadas (VIEIRA; STURDAT, 2009)  

Índices ou indicadores podem emitir sinais de alerta quando alguma coisa não está 

funcionando bem dentro do sistema, por isso que Vieira e Sturdat (2009) os considera como 

instrumentos potenciais de auxílio no processo decisório e na gestão participativa uma vez 

que favorecem a compreensão da realidade através do monitoramento e do gerenciamento dos 

recursos naturais no tempo e no espaço 

 

  2.5.1 Tipos de Indicadores  

 

A necessidade de se agregar as melhores informações possíveis capazes de 

descrever, apontar o estado, fazer previsões e mesurar fenômenos distintos, fez com que se 

organizassem vários tipos de indicadores de acordo com o objetivo de cada pesquisa e que 

melhor descrevam o conceito e fenômeno abordado. Assim, são diversos os tipos de 

indicadores, tais como: indicadores ambientais; indicadores de desenvolvimento sustentável; 

indicadores econômicos; indicadores de bem-estar, dentre outros. 

Esses indicadores são usados largamente, alguns são monitorados por órgãos 

governamentais mundiais devido a importância do controle do fenômeno, como no caso dos 

indicadores de desenvolvimento sustentável que chegou ao contexto global devido as formas 

insustentáveis de exploração dos recursos naturais comprometendo a sua disponibilidade às 

gerações futuras. Esses indicadores funcionam como ferramentas para subsidiar o 

monitoramento do desenvolvimento sustentável, tendo como função principal a revelação de 

informações sobre o estado das dimensões ambientais, econômicas, socioeconômicas, 

culturais, institucionais, etc. (CARVALHO et al., 2011). 

Outros indicadores monitorados mundialmente são os indicadores econômicos 

como os que estão agrupados no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e no Produto 

Interno Bruto e os indicadores de desigualdades sociais e de concentração de renda como o 

Índice de Gini. 

Tendo em vista os diversos indicadores existentes e sua importância, não se 

pretende ater a cada um, mas há de se analisar com maior relevância, os indicadores que 

possam representar os fenômenos investigados nesta pesquisa, sendo eles a vulnerabilidade e 

a insegurança hídrica, assim, este subcapítulo traz alguns autores que estudaram e aplicaram 

os indicadores de vulnerabilidade sociais.  
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 Indicadores de Desenvolvimento e Sociais e de Vulnerabilidade Social  

Indicadores econômicos foram os primeiros a serem usados e remontam a 

antiguidade (MARANHÃO, 2007). Já os indicadores sociais estão intrinsecamente ligados ao 

surgimento do conceito de Bem-Estar Social e à consolidação das atividades de planejamento 

do setor público ao longo do século XX (JANNUZZI, 2012). 

Esses indicadores são formados por um conjunto de dados medidos 

estatisticamente e que possuem grandes significativas para diagnóstico e prognóstico da 

economia, destinadas à divulgação pública e empregadas como ferramentas de análise das 

condições econômicas atuais e as projeções futuras, revelando-se o quanto da economia de 

um país ou região está se expandindo ou contraindo, quanto às taxas de crescimento e as 

várias tendências nelas manifestas (MARANHÃO, 2007).  

Por sua vez, indicadores sociais referem-se a instrumentos usados para permitir a 

operacionalização de ações de interesse sociais visando o avanço nas melhorias das condições 

de vida de uma sociedade, envolvendo assim, diversos aspectos como infraestrutua, 

economia, educação, renda e saúde.  

No Brasil, o interesse pelos indicadores sociais despontou na década de 1990 

estando relacionado principalmente ao aprimoramento do controle social do país através do 

maior ganho de poder de fiscalização da mídia, dos sindicatos, da sociedade civil e dos 

conselhos municipais de políticas setoriais passando a fiscalizar os gastos públicos e a exigir o 

uso mais eficiente, eficaz e efetivo do mesmo, com reorganização das atividades de 

planejamento em bases mais técnicas (JANNUZZI, 2012, p. 20).  

No Ceará, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE é a 

instituição que institui e monitora os indicadores sociais e econômicos do estado, alguns 

indicadores monitorados são: Produto Interno Bruto – PIB; Renda per capita; Densidade 

demográfica; Taxa de pobreza; Taxa de alfabetização; dentro outros. Atualmente, os 

pesquisadores não vêm mais sentido trabalhar com dados econômicos ou sociais 

isoladamente, mas entendem que um complementa ao outro e estatisticamente é possível 

encontra fortes correlações entre esses indicadores. 

Quanto aos indicadores de desenvolvimento, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) ainda é o mais utilizado pelos países, apesar dele receber inúmeras críticas em 

relação a sua pouca capacidade em refletir o bem-estar humano (HERCULANO 2000; 

MAGALHÃES JUNIOR, 2012). As dimensões de avaliação do IDH são: Educação, 
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Longevidade e Renda (VIEIRA, 2014): 

Magalhães Junior (2012) lembra que a valorização dos indicadores de 

desenvolvimento no Brasil só foi sentida no ano de 1992 com a conferência da ONU no Rio 

de Janeiro. Em 1996 publicaram o primeiro relatório sobre o desenvolvimento humano no 

Brasil apresentando cálculos de IDH por regiões e estados (MAGALHÃES JUNIOR, 2012). 

No mesmo ano também foram desenvolvidos o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), em parceria com a Fundação João Pinheiro (FJPF) e o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA).   

Outro indicador é o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), elaborado pelo 

IPECE, com o objetivo de gerar informações socioeconômicas sobre o Estado do Ceará e os 

seus municípios.  O IDM é composto por um conjunto de 30 indicadores subdivididos em 

quatro grupos: fisiográficos, fundiários e agrícolas; demográficos e econômicos; de 

infraestrutura de apoio; Sociais.  

Quanto aos indicadores de vulnerabilidade social, este tenta abranger e relacionar 

indicadores que representem a situação econômica, social, bem-estar dentro outros. 

Justamente por esse caráter integrativo muitos indicadores econômicos e sociais citados 

acima, são agregados para explicar a vulnerabilidade social a que muitas famílias estão 

dispostas.   

Semzezem e Alves (2013) elegem alguns indicadores de vulnerabilidade, tais 

como: indicadores de renda, composição familiar, condições de saúde, acesso a serviços 

médicos e a sistema educacional de qualidade, a possibilidade de obtenção de trabalho com 

qualidade e remuneração adequadas, existência de garantias legais e políticas etc. São 

indicadores que podem representar diversas dimensões, pois a vulnerabilidade apresenta um 

caráter multifacetado. 

 Tendo em vista as diversas dimensões em que tais indicadores se enquadram, 

pode-se afirmar que estes são indicadores econômicos e sociais, permitindo a análise 

integrada destes e suas correlações sendo esta produzida a partir da combinação de diversos 

fatores, permitindo ir além da pura análise da pobreza como renda insuficiente das famílias. 

Dessa forma, os indicadores de vulnerabilidade podem fornecer subsídios mais adequados 

para o planejamento de políticas públicas que visem o aumento da capacidade de resposta das 
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famílias aos vários riscos, possibilitando também à caracterização das desigualdades 

socioterritoriais existentes (MEDEIROS, 2014). 

O IPEA utilizou 16 indicadores organizados em três dimensões para avaliar a 

vulnerabilidade dos municípios brasileiros. Nos indicadores do IPEA, observa-se inclusive o 

uso de indicadores de percepção como o indicador “deslocamento de casa ao trabalho” onde a 

percepção das pessoas obtém um nível de importância na avaliação da vulnerabilidade.  

Para o município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, Medeiros 

(2014) utilizou 15 indicadores organizados nas dimensões de “Habitação e Saneamento” 

“Renda” “Educação” e a dimensão “Situação Social” das famílias que enfatiza algumas 

condições em qeu a família se encontra e que pode contribui com o estado de vulnerabilidade.  

Seguindo o exemplo de Medeiros (2014), para a análise nesta pesquisa, 

selecionou-se os indicadores a partir da bibliografia relacionada com a vulnerabilidade social, 

do conhecimento da área de pesquisa e percepção dos indicadores mais importantes para uma 

melhor avaliação da realidade e por fim, a sua disponibilidade no banco de dados do IBGE.  

O número de indicadores disponíveis é exaustivo, devendo usá-los o que mais 

satisfaz o objetivo de estudo. O conjunto desses dados e seu monitoramento servirá para 

apontar causalidades e alertar quanto aos processos de vulnerabilidade a que as famílias estão 

expostas e com isso, governos deverão elaborar planos para mitigar esse problema e 

proporcionar as pessoas o acesso aos serviços básicos ao desenvolvimento humano com 

equidade e qualidade e ao enfrentamento as adversidades.  

O Quadro 01 apresenta os indicadores usados por Medeiros assim como pelos 

outros autores citados acima. 

 

Quadro 01 - Exemplo de Indicadores utilizados para formar índice  

AUTOR ÍNDICE DIMENSÃO INDICADORES 

Instituto de 

Pesquisa e 

Estratégia 

Econômica 

do Ceará 

 

IDM 
Indicadores 

Fisio-gráficos, 

Fundiários e 

Agrícolas 

Precipitação pluviométrica; Área explorável utilizada; Valor da 

produção vegetal; Valor da produção animal; Salinidade média 

da água; Quociente locacional da energia rural; Índice de 

distribuição de chuvas. 

Indicadores 

Demográficos 

e Econômicos 

Densidade demográfica; Taxa de urbanização; Produto Interno 

Bruto per capita; Receita orçamentária per capita; Consumo de 

energia elétrica da indústria e comércio; Produto Interno Bruto 

do setor industrial; Trabalhadores do emprego formal com 

rendimento superior a dois salários mínimos. 

Indicadores de 

Infraestrutura 

Agências de Correios por dez mil habitantes; Agências bancárias 

por dez mil habitantes; Veículos de carga por cem habitantes; 
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de Apoio Coeficiente de proximidade; Domicílios com energia elétrica; 

Rede rodoviária pavimentada relativa à área do município; 

Emissoras de radiodifusão. 

Indicadores 

Sociais 

Escolarização no ensino médio; Taxa de aprovação no ensino 

fundamental; Bibliotecas, salas de leitura e laboratórios de 

informática por escola; Equipamentos de informática por escola; 

Docente no ensino fundamental com formação superior; 

Médicos por mil habitantes; Leitos por mil habitantes; Taxa de 

mortalidade infantil; Taxa de cobertura de abastecimento de 

água. 

IPEA IVS Infraestrutura 

Urbana 

Coleta de Lixo; Água e esgoto inadequados; Tempo de 

deslocamento casa-trabalho 

Capital 

Humano 

Mortalidade infantil: Criança de 0 a 5 fora da escola; Não 

estudam, não trabalham e baixa renda; Crianças de 6 a 14 anos 

fora da escola; Mães jovens (10-17); Mães chefes de família, 

sem fundamental completo e com pelo menos um filho menor de 

15 anos de idade; Analfabetismo; Crianças em domicílios em 

que ninguém tem o fundamental completo. 

Renda e 

Trabalho 

Renda menor ou igual a R$ 255; Baixa Renda e dependente de 

idoso; Desocupação; Trabalho infantil; Ocupação informal sem 

ensino fundamental 

MEDEIROS IVS-

Caucaia 

Habitação e 

Saneamento 

Moradores em domicílios próprios.; Moradores em domicílios 

ligados a rede geral de água.; Moradores em domicílios com 

existência de banheiro ou sanitário; Moradores em domicílios 

ligados a rede geral de esgoto ou com fossa séptica.; Moradores 

em domicílios com lixo coletado por serviço de limpeza; 

Moradores em domicílios com energia elétrica. 

Renda Renda média mensal domiciliar.; Domicílios com renda 

domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo.; Variância da 

renda média domiciliar 

Educação População com 15 anos ou mais de idade analfabeta; Chefes de 

domicílios analfabetos. 

Situação 

Social 

Média de moradores por domicílio.; Razão de dependência.; 

Mulheres chefes de domicílios; Agregados à família. 

Fonte: IPECE (2016); IPEA (2015); MEDEIROS (2014). Organizado por Tomaz (2018).  
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3 METODOLOGIA  

 

A análise da insegurança hídrica doméstica, vulnerabilidade social e a relação de 

correlações entre tais fenômenos requerem procedimentos, técnicas, instrumentos de 

investigação adequadas que possam analisar e avaliar tais fenômenos de forma a apresentar a 

realidade em uma escala de detalhe como a que se propõe nesta pesquisa.  

Por possuir caráter multifacetado ambos fenômenos exigem análise integradoras 

que possa abranger os arranjos (institucionais, estruturais, culturais, dentre outros) que os 

envolvem contribuindo com o desenvolvimento dos conceitos e métodos de análise sugerindo 

novas dimensões de investigação.   

A pesquisa possui abordagem quali-quantitativa que melhor explicou os 

fenômenos pesquisados e representou a realidade. Foi dividida em etapas para melhor 

organização. Os subcapítulos que se segue descrevem cada etapa.     

 

3.1 Área de estudo 

 

O município de Forquilha está localizado entre as coordenadas 3º 47' 54" de 

latitude (S) e 40º 15' 38" de longitude (WGr). O município tem uma área de 516,99 Km2 com 

uma população de 21,786 habitantes, 71,02% deles residindo na área urbana (IPECE, 2017). 

Está localizado em uma região semiárida, na depressão sertaneja do Ceará, caracterizada por 

elevadas temperaturas e índices pluviométricos relativamente baixos, elevadas taxas de 

evapotranspiração e irregularidade marcante das chuvas no tempo e no espaço (IPECE, 2017) 

Forquilha possui três distritos, o distrito sede de Forquilha, Salgado dos Mendes e 

Trapiá. A área urbana está inserida no distrito de Forquilha onde também se localiza a sede 

municipal, é considerada a mais dinâmica no que diz respeito a atividades econômicas e 

populacionais, está situado às margens de uma rodovia federal (BR – 222), principal via que 

liga Forquilha a Fortaleza e Forquilha a Sobral.  

Os municípios que fazem limite com Forquilha são Groaíras, Santa Quitéria e 

Sobral, sendo que o município de Sobral exerce grande influência sobre Forquilha, 

principalmente porque Sobral possui uma das maiores economias do interior do Ceará, a 

proximidade de Forquilha com Sobral faz com que muitos moradores de Forquilha se 

desloquem diariamente para trabalhar ou estudar em Sobral, outros se deslocam em busca de 

atendimento médico, realizar compras, dentre outras atividades.  
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Os distritos de Salgado dos Mendes e Trapiá são essencialmente rurais onde 

predomina as atividades do setor primário. Nesses distritos há mais cinquenta comunidades 

onde muitas famílias vivem dispersas, no total há mais de 6.313 habitantes na área rural do 

município (IPECE, 2017). A Figura 02 mostra a localização geográfica do município de 

Forquilha, os distritos municipais e a localização da área urbana, sede do município.  

 

Figura 02 - Localização Geográfica do Município de Forquilha - CE 

 

Fonte: Tomaz, 2019 

 

Forquilha é conhecida principalmente por possuir um reservatório de médio porte 

que recebeu o mesmo nome do município, inclusive, a cidade de Forquilha se formou a partir 

da construção deste reservatório.  

O açude Forquilha é um reservatório federal construído pelo Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCs, com construção iniciada em 1919 e término em 

1928. Foi a partir da construção do reservatório que se deu início a uma maior aglomeração 

populacional e por conseguinte, a consolidação do município. Com as obras da construção do 
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açude, Forquilha passou a atrair moradores vindos de municípios vizinhos para trabalhar nas 

obras do DNOCS e acabavam fixando moradia com sua família nas áreas próximas ao açude 

(ARAGÃO; LOIOLA, 2006). Vasconcelos (2010) elege as décadas de 1910 a 1980 como 

marcos da entrada dos migrantes em Forquilha a fim de trabalhar nas obras públicas como a 

construção do açude, de estradas e construção dos canais de irrigação.     

A Figura 03 mostra informações básicas atuais de localização da área do 

município de Forquilha. 
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Figura 03 - Mapa básico do município de Forquilha - CE 

 

Fonte: Tomaz, 2019 
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3.2. Primeira Etapa: levantamento de dados e informações 

 

Consiste no levantamento bibliográfico, cartográfico e dados secundários. A 

organização bibliográfica partiu do levantamento de artigos publicados em periódicos acerca 

dos temas da pesquisa.   

Os levantamentos cartográficos, fotográficos e de imagens de satélite refere-se à 

organização dos dados já existentes da área de estudo, alguns desses dados são: delimitação 

do município de Forquilha, localização das comunidades, distritos (IPECE, 2017) e bases dos 

setores censitários (IBGE, 2010).  

No primeiro momento fez-se necessário, práticas de campo no município 

Forquilha, tanto para obtenção de informações da área de estudo e obter as primeiras 

impressões da realidade como para formar parcerias com órgão locais. Para isso, elaborou-se 

o Mapa Básico do Município de Forquilha.  

Ao longo deste levantamento configurou-se um banco de dados de textos e 

imagens que devem ser permanentemente complementados e que serviram de base para a 

pesquisa, mas que também pode ser útil aos órgãos administradores da área em estudo, como 

para pesquisas posteriores, até mesmo em outras áreas. O Quadro 02 identifica as instituições 

visitadas e os tipos de dados obtidos em cada uma. 

 

Quadro 02 - Obtenção de dados secundários do município Forquilha 

Instituição Tipos de dados 

IPECE (Instituto de Pesquisa e Estatística 

Econômica do Ceará) 

Dados socioeconômicos sobre o município que compõe 

a área de estudo e dados cartográficos; 

COGERH (Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos) 

Dados sobre o reservatório, qualidade da água e dados 

cartográficos; 

FUNCEME (Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos) 

Dados meteorológicos e ambientais da bacia  

CPRM (Serviço Geológico do Brasil) Imagem de satélite correspondente à área de estudo e 

dados cartográficos; 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) 

Dados cartográficos e socioeconômicos sobre a área de 

estudo; 

DNOCS (Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas) 

Dados sobre o reservatório e disponibilidade de recursos 

hídricos superficiais e Imagens de satélite; 

UFC/UECE (Universidade Federal do Ceará e 

Universidade Estadual do Ceará) 

Consulta a periódicos, dissertações e teses. 

Fonte: Organizado por Tomaz, 2010 
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De posse de todo o material bibliográfico, desenvolveu-se o referencial teórico 

que serviu/servirá como base e estrutura para o desenvolvimento e aplicação das técnicas 

operacionais com o fim de se alcançar os objetivos proposto pela pesquisa.  

 

3.3 Segunda etapa: caracterização geoambiental e obtenção de dados primários 

 

Esta etapa trata-se da caracterização geoambiental da área onde se conhece os 

elementos naturais que compõem os sistemas locais e suas relações que resultarão nas 

paisagens da superfície. Dessa forma, realizou-se a caracterização geoambiental (estrutura 

física natural e social) do município. Para a elaboração dos mapas básico e temáticos foram 

utilizadas técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto na análise de imagens de 

satélite, interpretando elementos básicos das imagens. Também se realizou a interpretação dos 

produtos cartográficos elaborados. 

 

3.3.1 Instrumentos de coleta de dados primários 

 

Esta fase foi conduzida por uma abordagem qualitativa. Foram aplicadas 

entrevistas semiestruturadas com pessoas chave (gestores, comitê de bacias, vendedores de 

água e atc.) com o objetivo de investigar como está estruturada a governança dos recursos 

hídricos no município de Forquilha e diagnosticar se há insegurança hídrica doméstica e os 

motivos que levam a estas circunstancias.  

Os procedimentos iniciais das entrevistas semiestruturadas foram: a definição das 

infraestruturas formais e informais de abastecimento de água no município de Forquilha como 

um todo e os problemas relacionados como no caso da falta de água para o abastecimento 

doméstico. Com isso, definiu-se a população que seria parte da amostragem e suas principais 

características.  

Diante da definição do problema, passou-se a fase de planejamento para a coleta 

de dados. Neste primeiro momento decidiu-se pela entrevista semiestruturada, pois de acordo 

com Triviños (1987, p. 146), seus questionamentos básicos são apoiados em teorias e 

hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. O autor ainda complementa que [...] 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...] (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 
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 O tipo de amostragem que melhor se enquadrou na pesquisa de acordo com os 

objetivos foi a probabilística. Primeiramente, elaborou-se um roteiro a ser seguido durante as 

entrevistas a fim de auxiliar o seu desenvolvimento.  

 Foram realizadas três atividades de campo para a aplicação das entrevistas, na 

primeira prática de campo realizada no mês de abril de 2016, não houve aplicação de 

entrevista, apenas observação participante a fim de entender a realidade local quanto ao uso 

da água, as fontes de abastecimento e gestão da água, dentre outros aspectos. Na segunda 

prática de campo realizada no mês de maio, aplicou-se três entrevistas semiestruturadas com 

agentes que trabalham em agências federais e municipais envolvidas com o abastecimento de 

água e também representantes da sociedade quanto a gestão dos recursos hídricos locais. No 

mês de agosto finalizou-se a aplicação das entrevistas, sendo a amostragem final de n=12 

entrevistados. As entrevistas tiveram duração de 35 a 60 minutos e todas foram gravadas com 

autorização.  

As entrevistas deram subsídios para descrever o setor de abastecimento de água 

no município, assim como a sua formação, os problemas e as falhas identificadas por eles no 

abastecimento, dentre outras informações. Os agentes identificados e entrevistados no 

município de Forquilha estão representados na Figura 04. 

 

Figura 04 - Agentes responsáveis pela organização do abastecimento de água de forma direta 

e indireta assim como os participantes na gestão da água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado por Tomaz, 2019 

 

 

AGENTES ENVOLVIDOS NO ABASTECIMENTO DA ÁGUA E NA GESTÃO 

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO ONGs 

Instituiçõe

s Federais 

DONOCs 

Instituiçõe

s estaduais 

COGERH 

Comitê de 

bacias 

Instituições 

municipais 

Secretaria 

de 

Agricultura 

e Meio 

Ambiente 

Sistema 

Integrado de 

Saneamento 

Rural 

Lojas de 

venda de 

água 

engarrafada 
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Após a coleta das entrevistas, iniciou-se a pré-análise onde estabeleceu-se os 

indicadores para interpretação das informações coletadas a partir dos objetivos da entrevista. 

As entrevistas foram transcritas e codificadas através do software ATLAS TI.   

A exploração do material e análise das entrevistas foram realizadas através da 

técnica análise de conteúdo que refere-se a uma técnica de procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo usando indicadores (palavras-chaves) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos ao que se está inferindo (BARDIN, 2011). 

A análise do conteúdo possui três fases: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados (inferência e a interpretação) (BARDIN, 2011). Estas fases 

contribuem com o alcance dos objetivos da aplicação do instrumento de pesquisa. 

Na pré-análise, realizou-se a transcrição das entrevistas, a codificação e a leitura 

flutuante do material. A fim de chegar aos objetivos e entender como está formada a gestão da 

água no município e as falhas no abastecimento que levam a insegurança hídrica, houve a 

exploração do material (segunda fase da análise de conteúdo) onde foram escolhidas unidades 

de codificação por meio de unidades de registros, os quais chamou-se de categorias, ou seja, 

as categorias representam os objetivos das entrevistas, o que se desejava descobrir através das 

entrevistas semiestruturadas.  

Realizou-se uma classificação e agregação dos parágrafos das entrevistas 

(transcritas) e identificou-se palavras chaves que pudessem caracterizar cada categoria. Os 

conceitos-chave foram as palavras mais repetidas nas entrevistas sobre as categorias. E por 

fim, efetuou-se o recorte do texto (citações) onde identificou-se que os autores chegaram 

exatamente ao ponto do objetivo, onde o entrevistado transmite as informações acerca da 

insegurança hídrica vivida no município.  

O Quadro 03 apresenta uma sinopse dos procedimentos seguidos na análise das 

entrevistas, o quadro foi construído a partir dos objetivos traçados, das perguntas realizadas, 

das palavras mais repedidas entre os entrevistados ao que se refere a pergunta e de recortes do 

discurso da entrevistada.  
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Quadro 03 - Sinopse dos resultados das entrevistas a partir da análise do conteúdo 

CATEGORIAS PRINCÍPIOS INVESTIGATIVOS PALAVRAS 

CHAVES 

CONCEITO 

NORTEADOR 

Gestão da 

Água e 

Infraestrutura 

do 

Abastecimento 

Doméstico 

Esta categoria está atrelada a um dos 

objetivos da entrevista que é entender 

como se formou e está estruturada a 

gestão das águas e a infraestrutura de 

abastecimento e principalmente, 

verificar se os entrevistados têm este 

conhecimento, sendo ele 

importantíssimo para que a gestão 

realmente possa ser aplicada seguindo as 

leis que o regem e para que as pessoas 

saibam reivindicar seus direitos.  

Gestão 

compartilhada 

COGERH 

CAGECE 

COMITÊ DE 

BACIAS 

GOVERNO 

Processo em 

formação 

As palavras 

chaves 

representam as 

palavras 

capturadas nas 

falas dos 

entrevistados 

que mais se 

repetiram 

conforme 

referente as 

categorias, 

compreende-se 

com isso, que 

estas palavras 

são as que 

mais 

caracterizam 

data 

circunstancias 

tendo em vista 

as vezes que 

foram 

pronunciadas e 

por 

entrevistados 

diferentes. 

Fontes de 

Abastecimento 

Nesta categoria buscou entender quais 

as fontes de abastecimento de água no 

município e a segurança destas em 

prover água suficiente e de qualidade. 

Conhecer as fontes de abastecimento e 

suas características quanto a qualidade e 

quantidade é necessário ao planejamento 

e a gestão do abastecimento. 

Açude Forquilha 

Poços 

Carro pipa 

Cisternas 

Adutora 

Insegurança 

Hídrica 

Buscou-se compreender se no município 

há insegurança hídrica e o que os 

gestores compreendem por problemas de 

água e como eles entendem o seu nível 

de gravidade. 

Colapso crítico 

Racionamento 

Seca 

Falta de água 

Abastecimento 

irregular 

Prováveis 

Causas da 

Insegurança 

Hídrica 

Neste objetivo tentou-se obter a opinião 

dos agentes acerca das causas que 

levaram aos problemas com a água.  

Infraestrutura 

Estiagem 

Exploração da água 

Falta de 

planejamento 
Fonte: Organizado por Tomaz, 2019 

 

Ressalta-se que essa fase qualitativa (codificação, classificação, agregação e a 

análise dos dados) foram realizados no período de agosto de 2016 a abril de 2017, período 

contemplado com a bolsa de doutorado sanduíche na Universidade Texas A&M University 

nos Estados Unidos da América, bem como a consolidação da aprendizagem conceitual acerca 

da insegurança hídrica, a aprendizagem e manipulação do programa Atlas TI.   

 

Questionário Insegurança Hídrica Domiciliar 

 

A aplicação dos questionários nos agregados familiares teve como objetivo avaliar 

se existe insegurança hídrica doméstica. A aplicação se deu nos meses de maio, junho e julho 

do ano de 2017, considerado final do período chuvoso no Estado onde sabe-se que a 
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população possui mais disponibilidade de água no semiárido.  

Para a aplicação da entrevista e do questionário, a pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará em 2016, com Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 62768016.3.0000.5054. Foi aprovado 

em 2017 com o número do parecer: 1.956.917, podendo ser constatado no site: 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf.  

O plano de amostragem parte das unidades de amostragem definidas como sendo 

os domicílios que correspondem aos elementos da população, utilizou-se o tipo de 

amostragem probabilística simples e para a definição do tamanho da amostra foi aplicado o 

cálculo do tamanho da amostra para populações finitas (FÓRMULA 01):  

 

qpZNe

NqpZ
n

..)1(

...
22

2


                                                                                                            (01) 

 

Onde: n  = Tamanho da amostra; N = Tamanho da população; Z = Nível de confiança; p = 

percentagem com a qual o fenômeno se verifica; q = percentagem complementar; e = erro 

amostral 

O nível de confiança utilizado foi de 90% e erro amostral de 0,5 assim como os 

valores de p e q. Logo, para uma cidade como Forquilha com 6.157 domicílios (N), a 

amostragem para este estudo foi de 258 (n). Com o objetivo de abranger todos os domicílios 

proporcionalmente conforme localizados entre área urbana e rural, realizou-se um cálculo de 

proporção da amostragem para ambas as áreas, assim, a amostragem na área urbana foi de 177 

(n) e na área rural de 81 (n).  

Também realizou-se a proporção da amostragem para os bairros (TABELA 02) da 

área urbana, obtendo-se uma amostragem de 90 para o bairro mais populoso “Edmundo 

Rodrigues”, 27 para o bairro Alto Alegre, 20 para o bairro Francisco Martins Viana, 16 no 

bairro Mesquita Jerônimo, 11 em José Raimundo de Loiola, 7 no Centro, 6 no bairro Padre 

Edson e apenas 1 no bairro menos populoso Antônio Ferreira Gomes Martins.  
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Tabela 02 – Esquema de amostragem dos domicílios compreendidos na pesquisa 

Áreas 

 Número de domicílios Amostragem 

Urbana 4214 177 

Rural 1943 81 

Total 6157 258 

Bairros (urbana) 

Padre Edson 133 6 

Centro 176 7 

Francisco Martins Viana 465 20 

Antônio Ferreira Gomes Martins 19 1 

Edmundo Rodrigues 2.140 90 

Alto Alegre 635 27 

Mesquita Jeronimo 381 16 

José Raimundo de Loiola 265 11 

Total 4214 178 

Fonte: Organizado por Tomaz, 2019 

 

Definiu-se as casas no perímetro urbano a partir da imagem do Satélite Spot 5 

(2013) onde realizou-se o sorteio dos domicílios de modo aleatório.  

 

Informações do Instrumento de Coleta – Questionário 

 

No ato da abordagem ao participante, primeiramente fez-se uma apresentação do 

aplicador (instituição de ensino) e da pesquisa (FIGURA 05) entregando-lhe o termo de 

consentimento disponibilizado pelo Conselho de Ética da UFC onde estava disponibilizados 

os contatos dos coordenadores da pesquisa. A participação foi voluntaria, assim como foi 

transmitido ao participante, que este poderia desistir de responder o questionário a qualquer 

momento, se não estivesse se sentindo à vontade. 

Vale ressaltar que houve a participação da doutoranda pesquisadora e dos 

voluntários que integram a equipe do laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social 

do Departamento de Geografia da UFC, participação em programas de rádio nas duas 

emissoras existentes em Forquilha, Radio Pioneira AF e Radio Forquilha FM, para divulgação 

da pesquisa.  
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Figura 05 – Imagem da capa do questionário desenvolvido sobre insegurança hídrica 

 

Fonte: Projeto - Urban Water Provisioning Systems and Household Water Security (2016) 

 

O questionário foi desenvolvido para ser aplicado no domicílio com questões 

acerca da água para as atividades domésticas e demais variáveis que influência na obtenção de 
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água para o lar como a renda, a composição familiar e etc. Trata-se de um questionário misto, 

com questões diretas, subjetivas, objetivas. As escalas de mensuração foram por meio de nota 

de 0 a 5, onde 0 representa a melhor situação e 5 a pior situação.  

Qualquer morador poderia respondê-lo desde que fosse maior de 18 anos e que 

tivesse o conhecimento necessário para conversar sobre a água (aquisição, tratamento, 

armazenamento, problemas com a água e etc.) da casa. O questionário está dividido em seções 

conforme as dimensões avaliativas da ONU (2010) e Jepson (2014). O Quadro 04 é um 

quadro conceito que apresenta as seções do questionário e seus objetivos assim como o tipo 

de questões e escalas avaliativas. 

 

Quadro 04 – Quadro sumário de como está organizado o questionário sobre insegurança 

hídrica 
DIMENSÃO / 

SEÇÃO 

ASPECTOS INVESTIGADOS N º DE 

QUESTÕES 

TIPO DE 

RESPOSTA 

Questões de 

“triagem” 

Identificar no agregados, a melhor 

pessoa da casa para conversar sobre a 

água. 

3 Direta (aberta) 

“Socio-

demográficas” 

Caracterizar o agregado familiar quantos 

aspectos sociodemográficos.  

 Direta 

“WASH 

Inventário” 

Propõe fazer um diagnóstico-inventario 

sobre as fontes de abastecimento de 

águas e formas de obtenção do recurso. 

29 Direta e Múltipla 

escola (escala de 

mensuração) 

“Armazenamento 

de água” 

Avaliar a disponibilidade quantitativa de 

água para o agregado familiar. 

5 Direta 

“Escala de acesso à 

água doméstica”, 

Itens sobre as experiências dos 

residentes com acesso à água na casa, se 

o acesso é árduo ou fácil. 

30 Múltipla escola 

(escala de 

mensuração) 

“ Escala da 

qualidade da água 

do agregado 

familiar” 

Avaliar a qualidade da água a partir da 

percepção do agregado familiar. 

9 Múltipla escola 

(escala de 

mensuração) 

“Escala da estresse 

por causa da água 

do agregado 

familiar” 

Avaliar o nível de estresse do agregado 

devido problemas com o acesso a água 

de qualidade e quantidade suficiente.  

12 Múltipla escola 

(escala de 

mensuração) 

“Insegurança 

alimentar” 

Avaliar níveis de insegurança alimentar 

através das frequências que o agregado 

não obteve alimentos suficiente.  

10 Múltipla escola 

(escala de 

mensuração) 

Questões sobre a 

renda e a habitação 

Caracterizar a habitação do agregado 

familiar quanto as infraestruturas e 

quanto aos aspectos econômicos. 

9 Direta 

Fonte: Projeto - Urban Water Provisioning Systems and Household Water Security (2016) 

 

 



 

63 

3.4 Terceira etapa: elaboração do índice sintético 

 

3.4.1 Seleção dos indicadores de vulnerabilidade social 

 

Para analisar, avaliar e comparar o grau de vulnerabilidade social foram 

estabelecidos indicadores que fossem capazes de possibilitar a relação entre a vulnerabilidade 

social do município de Forquilha e a insegurança hídrica domiciliar.  

A determinação da quantidade de variáveis foi definida pela a técnica empregada 

(Análise Fatorial), que possibilitou a seleção de oito variáveis que determinarão a 

compreensão da vulnerabilidade existente no município. O conhecimento da área de estudo 

também foi critério para o estabelecimento dos indicadores, pois estes devem representar a 

realidade posta e devem estar disponíveis para a sua representação. 

As variáveis foram selecionadas a partir da leitura do referencial teórico e dos 

conceitos analisados. Foram utilizadas oito variáveis onde, acredita-se ser suficiente para 

poder explicar o fenômeno da vulnerabilidade. O Quadro 05 apresenta as variáveis utilizadas 

e as dimensões em que estão inseridas, as variáveis receberam símbolos que posteriormente 

será representada apenas por eles, como estratégia de organização.   

 

Quadro 05 - Variáveis utilizadas para compor o índice de vulnerabilidade 

Dimensão Símbolo Variável 

 

 

Dimensão de 

Infraestrutura e 

Saneamento Básico 

X1 Porcentagem de moradores em domicílios que não 

estão ligados a rede geral de abastecimento de água 

X2 Porcentagem de moradores em domicílios sem banheiro de 

uso exclusivo dos moradores e nem sanitários 

X3 Porcentagem de moradores em domicílios que não 

estão ligados a rede geral de esgoto ou com fossa séptica 

X4 Porcentagem de moradores em domicílios sem lixo coletado 

por serviço de limpeza 

Dimensão Educação X5 Porcentagem da população com 15 anos ou mais de idade não 

alfabetizada 

X6 Porcentagem de chefes de família não alfabetizados 

Dimensão Situação 

Social e 

Renda 

X7 Porcentagem de pessoas responsáveis com rendimento 

inferior a 1 salário mínimo mensal, do sexo feminino 

X8 Porcentagem de domicílios com renda domiciliar per capita 

inferior a ½ salário mínimo  

Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010) 

O estudo é composto por um quantitativo de 38 setores censitários referentes ao 

censo demográfico de 2010 no município de Forquilha.  
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3.4.2 Modelagem do banco de dados: preparação para as análises 

 

Conhecer o banco de dados antes da aplicação de qualquer técnica estatística faz-

se necessário, pois do contrário, algumas observações ou a falta delas podem impactar 

diretamente nos resultados das análises, levando a erros ou simplesmente, impedir a aplicação 

de algumas técnicas. Estas implicações são vistas como, “problemas no banco de dados” que 

podem ser dados perdidos (missing values) ou valores discrepantes (outliers) que podem 

influenciar na violação de alguns pressupostos nas técnicas multivariadas. 

Um dos bancos de dados utilizados é secundário e quantitativo, faz parte dos 

dados do setor censitário do Instituto Brasileiro de Geografia de 2010 disponíveis no endereço 

eletrônico da instituição (www.ibge.gov.br/) para a construção do IVS-F. Outro banco de 

dados trata-se dos adquiridos a partir do questionário “Insegurança Hídrica Doméstica”, 

referente a dados primários. Foram utilizados os softwares estatísticos SPSS e o Excel desde a 

tabulação dos dados até a aplicação das técnicas estatísticas.  

 Ambos bancos de dados foram analisados inicialmente para melhor avaliar a sua 

integridade, assim, verificou-se a existência de dados faltantes (missing values) e a presença 

de valores discrepantes (outliers), bem como sua normalidade.  

No banco de dados das vaiáveis que representam a vulnerabilidade, não foi 

identificado a presença de missing values, mas nos questionários referentes a Insegurança 

Hídrica foram observados alguns dados faltantes, em algumas análises estatísticas descritivas 

os missing não ofereceram problemas, em outras análises pertinentes, imputou-se a média 

para os dados faltantes, mas nas variáveis utilizadas na análise fatorial não foi observado 

nenhum missing.   

Os outliers foram identificados em algumas variáveis nos dois bancos de dados 

através da análise do gráfico Box-Plot, que tem como objetivo mostrar a dispersão entre os 

dados, salientando assim, valores discrepantes. No entanto, esses valores são decorrentes das 

características da população e representam um dado real. 

Para corrigir os efeitos dos valores fora do padrão, aplicou-se a padronização do 

escores-Z que são expressos através da média e desvio padrão da distribuição de uma normal 

padrão, isto é, tendo média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. “Para converter um dado em 

um escore-z, utiliza-se o valor da variável, subtrai a média de todos os escores desta e divide o 

resultado pelo desvio padrão de todos os escores.” (FIELD, 2009), conforme Fórmula 02.  
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                                                                                                             (02) 

 

Nos novos dados gerados, não se observou nenhuma variável que apresentam Z > 

3 ou Z < -3, que representam as quantidades de desvios padrões para mais ou para menos, 

representando assim, a confiabilidade de aproximadamente 95%. 

Analisou-se também a confiabilidade do banco de dados, que refere-se a 

capacidade de consistencia dos dados, Maroco e Garcia-Marques (2006) explica que se o 

questionário ou qualquer outro instrumento dá sempre o mesmo resultado se aplicados em 

observações estruturalmente semelhantes, pode-se dizer que o instrumento é confiável. 

Porém, os autores alertam sobre a ponderação ao se referir a confiabilidade, pois, o que se 

tem, na verdade é uma estimativa já que toda medida é sujeita a erro.  

Um dos meios utilizados para verificar a confiabilidade dos dados é o Alpha de 

Cronbach, calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da soma dos 

itens, obtido pela Equação 03 (MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006):  

 

                                                                                                          (03) 

Onde:  

K é o número de itens do instrumento 

  é a variância do item 

  é a variância dos totais do instrumento, determinada como a soma de todas as variâncias. 

O coeficiente de Cronbach possui uma margem númerica entre 0 e 1, sendo que 

quanto mais proximo de 1, melhor a confiabilidade dos dados, para Hair, Jr et al. (2009), o 

limite inferior para o alfa de Cronbach aceito é de 0,70, apesar de poder diminuir para 0,60 

em pesquisa exploratoria.  Para o banco de dados de vulnerabilidade social, o Alpha de 

Cronbach foi de 0,808, que significa um valor “alto” obtendo um bom nível de confiabilidade 

dos dados. Para as variaveis do Indice de Insegurança Hídrica, o valor de Alpha foi de 0,806. 

Outras análises também essenciais antes de qualquer técnicas multivariada, como 

a análise da normalidade e linearidade (HAIR, Jr et al. 2009) serão vistas a diante pois 

também são pressupostos da análise fatorial.  
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3.5 Análise multivariada de dados 

 

Fenômenos como insegurança hídrica e vulnerabilidade social não podem ser 

medidos diretamente, principalmente por representarem dados multifacetados. Para tentar 

explicar melhor essas manifestações que acometem grande contingente populacional é que se 

dispôs de diversas variáveis indicadoras que detém relações entre si e que analisadas 

juntamente, podem resultar em novas variáveis que contém as diversas características das 

variáveis originais e com isso podem revelar novas informações condensadas (fatores).  

Assim é que se aplicou a análise fatorial (AF) afim de agrupar variáveis que 

trazem consigo, as características da insegurança hídrica e da vulnerabilidade social, tais 

como disponibilidade de água, acesso a água, renda, analfabetismo dentre outras para se obter 

novas variáveis em número reduzido, mas que possam apresentar diversas informações da 

realidade, logo, cada grupo formado, deverá ser capaz de explicar o comportamento de cada 

variável contida dentro de um determinado grupo.  

A análise fatorial é uma técnica multivariada que permite o trabalho com um 

número grande de variáveis cabíveis de mensuração, correlacionadas entre si. Estas serão 

agrupadas conforme suas correlações, formando novas variáveis, dessa vez em grupos 

menores, mas mantendo, o máximo possível das informações verdadeiras contidas dentro das 

variáveis originais. Hair Jr. et al. (2009) elege como principal objetivo da análise fatorial que 

seria “encontrar um meio de condensar a informação contida em várias variáveis originais em 

um conjunto menor de variáveis estatísticas (fatores) com uma perda mínima de informação.” 

( HAIR, Jr et al. 2009). 

O modelo estatístico 04: 

 

 para                                                      (04) 
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Os fatores, ou variáveis latentes são combinações lineares das variáveis originais. 

Os fatores também representam as dimensões latentes (constructos) que resumem ou 

explicam o conjunto original de variáveis observadas. Field, (2009) explica que graficamente, 

os fatores podem ser vistos como eixos de um sistema de coordenadas onde as variáveis estão 

dispostas ao longo dos eixos, as coordenadas das variáveis ao longo de cada eixo representam 

a força do relacionamento entre a variável e cada fator.   

Cada fator formado terá seus valores para cada observação, o que é chamado de 

escore fatorial, os escores fatoriais constituem parte importante para a formação do índice de 

insegurança hídrica e para o índice de vulnerabilidade desenvolvido nesta pesquisa. Além do 

ranking construído para se avaliar em qual dimensão (Disponibilidade; Qualidade; Acesso; 

Estresse), os agregados estão mais inseguros com relação a água doméstica, avaliando os 

escores fatoriais ponderados pela porcentagem de variância explicada de cada fator.   

Para a determinação dos escores fatores, multiplica-se o valor da variável Xi pelo 

coeficiente do escore fatorial correspondente, conforme a expressão matemática 05 (CUNHA 

et al., 2008): 

 

                                                                                                                 (05) 

 

em que Fj são os escores fatoriais, Wji são os coeficientes dos escores fatoriais e p é o número 

de variáveis.  

A correlação entre as variáveis originais e os fatores formam as cargas fatoriais 

(FÁVERO; BELFIORE, 2015) que definem em qual fator a variável pertence. “A somatória 

dos quadrados das cargas fatoriais em coluna resulta no autovalor do correspondente fator, ou 

seja, representa o percentual de variância compartilhada pelas quatro variáveis originais para a 

formação de cada fator.” (HAIR, Jr et al., 2009). Hair Jr. et al., (2009) indica que cargas 

fatoriais na faixa de ±0,30 a ±0,40 atendem o nível mínimo para interpretação de estrutura, 

cargas de ±0,50 ou maiores são tidas como praticamente significantes, cargas excedendo + 

0,70 são consideradas indicativas de estrutura bem definida e são a meta de qualquer AF.  

Outra análise importante é o da comunalidade que expressa o “percentual de 

variância compartilhada de cada variável original nos fatores.” (HAIR, Jr et al., 2009), ou 

seja, o quanto das características verdadeiras da variável original ainda existe dentro dos 
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fatores. A comunalidade é obtida pela somatória dos quadrados das cargas fatoriais 

(FÁVERO, et al., 2009; FÁVERO; BELFIORE, 2015) dada a seguinte Fórmula 06 

(FÁVERO, et al., 2009): 

 

                                                                                             (06) 

 

Onde  representam as cargas fatoriais. Variáveis com comunalidade abaixo de 

0,50 não possuem explicação suficiente (HAIR, Jr et al., 2009) e devem ser retiradas 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JR., 2010), quanto mais próximo do valor 1,00, melhor estão 

sendo explicadas.  

 

3.5.1 Adequabilidade dos dados para a Análise Fatorial (AF) 

 

A AF antes de ser aplicada requer a obediência dos pressupostos de normalidade, 

correlação e linearidade. Para testar a normalidade dos dados aplicou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (HAIR, Jr et al. 2009) a um nível de significância de 5%. A 

distribuição normal “consiste em uma distribuição continua de probabilidades, em que a 

apresentação da distribuição de frequências f(X) de uma variável quantitativa X costuma 

apresentar-se em forma de sino e simétrica em relação à média.” (BRUNI, 2012).  

Quanto a correlação, esta pode ser verificada a partir da matriz de correlação. 

Fávero e Belfiore (2015) ressaltam que para uma adequada extração de fatores, a matriz de 

correlações deve apresentar valores relativamente elevados e estatisticamente significativos. 

Para Figueiredo Filho et al. (2016), a matriz de correlações deve exibir a maior parte dos 

coeficientes com valor acima de 0,30.  

Dependendo do número de variáveis, o exame da matriz de correlação pode ser 

exaustivo, Hair Jr. et al. (2009) propõem a análise do teste de esfericidade de Bartlett, este 

deve ser estatisticamente significativo (sig. < 0,05) para indicar correlações suficientes entre 

as variáveis para continuar a análise (HAIR, Jr et al. 2009; FIGUEIREDO FILHO; JOSÉ JR. 

2010; FIGUEIREDO FILHO et al. 2016).  

O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) verifica a adequação do banco de dados a 

extração dos fatores (FÁVERO; BELFIORE, 2015). O teste permite verificar a consistência 
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dos dados originais, ao comparar as magnitudes dos coeficientes de correlação "r." observados 

com relação aos coeficientes de correlação parcial "a.." (FREITAS; PAZ; NICOLA, 2007).  

O KMO varia de 0 a 1, valores mais proximos de 1 indicam que as variáveis 

compartilham um percentual de variância bastante elevado (correlação de Pearson altas), 

valores próximos de 0 são decorrentes de correlaçoes de Pearson baixas entre as variáveis, o 

que pode indicar que a análise fatorial será inadequada. A estatistica KMO, pode ser calculada 

por meio da Expressão 07 (FÁVERO; BELFIORE, 2015):  
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                                                                                                        (07) 

 

Onde rij é o coeficiente de correlação observado entre as variáveis i e j;αij é o coeficiente de 

correlação observado entre as mesmas variáveis, que é, simultaneamente, uma estimativa das 

correlações entre os fatores. O Quadro 06 apresenta valores obtidos para o KMO e a 

adequação global da análise fatorial. 

 

Quadro 06 – Valores obtidos para O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Estatística KMO Adequação para Análise Fatorial 

Entre 1,00 e 0,90 Muito boa 

Entre 0,90 e 0,80 Boa 

Entre 0,80 e 0,70 Média 

Entre 0,70 e 0,60 Razoável 

Entre 0,60 e 0,50 Má 

< 0,5 Inaceitável 

Fonte: FÁVERO; BELFIORE, 2015 

 

Outra opção para se verificar a correlação é através da matriz anti-imagem das 

covariâncias e correlações, na matriz estão as Medidas de Adequação da Amostra (Measure of 

Sample Adequacy - MSA) para cada variável ao longo da diagonal e os opostos da 

correlação/covariâncias parciais fora das diagonais (FIELD, 2009). O cálculo do MSA 

(FÓRMULA 08) tem estatística semelhante ao KMO como pode ser verificado abaixo 

(FÁVERO, et al., 2009): 
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                                                                                                   (08) 

 

O MSA deve exceder 0,50 tanto para o teste geral quanto para cada variável 

individual, variáveis com valores inferiores a 0,50 devem ser omitidas da análise fatorial uma 

por vez (HAIR, Jr et al. 2009).  

A linearidade também pode ser observada a partir da matriz-imagem, pois, a 

existência da correlação pressupõe linearidade. 

No número de amostras também recai outra exigência, o número de variáveis e o 

número de observações na análise fatorial deve ser no mínimo 1:5 (HAIR, Jr et al., 2009). 

Esta foi uma das razões de se trabalhar apenas com 8 variáveis para o índice de 

vulnerabilidade, já para o índice de insegurança hídrica, o total de amostras superam ao 

desejável, que é de 100 amostras (HAIR, Jr et al., 2009), logo, não precisam seguir a regra da 

proporção de cinco vezes mais observações do que o número de variáveis.  

 

3.5.2 Extração dos fatores da análise fatorial 

 

A aplicação da análise fatorial seguiu algumas técnicas aplicadas em trabalhos 

(KUBRUSLY, 2001; FIGUEIREDO FILHO; JOSÉ JR. 2010; FIGUEIREDO FILHO et al. 

2016) com o mesmo proposito desta pesquisa (agregação de variáveis em um índice). 

Apresenta-se um breve resumo da AF e seus principais resultados conforme as técnicas de 

análise utilizadas.  

A extração dos fatores foi realizada por meio da técnica “Análise dos 

Componentes Principais (ACP)”, que é utilizada quando se quer reduzir estruturalmente os 

dados para a criação de fatores ortogonais ou dimensões, definir posição de importância 

(influência) de observações por meio dos fatores gerados e verificar a validade de constructos 

(fatores) estabelecidos (FÁVERO; BELFIORE, 2015). 

Para a extração dos fatores do banco de dados do IVS-F, utilizou-se o “Critério a 

Priori” para se extrair 3 fatores, Fávero e Belfiore, (2015) explica que a formação dos fatores 

considera o percentual de variância compartilhada pelas variáveis originais, ou seja, os 

autovalores, todavia, se os fatores são formados a partir de baixo percentual de variância 

compartilhada (< 1), possivelmente, os fatores formados com autovalores baixos não 
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conseguem representar o comportamento das variáveis originais. Neste caso, considerou-se 

apenas os fatores com autovalores maior que 1.  

Para definir a quantidade de fatores a ser extraído do banco de dados da 

Insegurança Hídrica, utilizou o “Critério de Kaiser” em que são levados em consideração 

apenas os fatores correspondentes a autovalores maiores que 1, pois sabe-se que autovalores 

menores que 1 possivelmente não conseguem representar o comportamento da variável 

suficientemente dentro do fator. (FÁVERO; BELFIORE, 2015). 

Depois de obtidos os fatores a interpretação pode parecer tanto complexa, 

geralmente usa-se o procedimento de rotação de fatores para simplificar a interpretação deste, 

a rotação dos fatores redistribui as cargas fatoriais de cada fator que inicialmente 

apresentavam baixo percentual de variância compartilhada, maximizando-as em determinado 

fator, em detrimento dos demais (FÁVERO; BELFIORE, 2015).  

Na rotação dos fatores, utilizou-se a rotação ortogonal Varimax (FIGUEIREDO 

FILHO; JOSÉ JR. 2010) cujo objetivo é “minimizar a quantidade de variáveis que apresentam 

elevadas cargas em determinado fator por meio da redistribuição das cargas fatoriais e 

maximização da variância compartilhada em fatores correspondentes a autovalores mais 

baixos” (FÁVERO; BELFIORE, 2015).  

Todas as variáveis escolhidas partiram, a priori, de uma análise empírica. A partir 

dos procedimentos supracitados, podemos observar que os dados e seus resultados são 

verossímeis a realidade, mostrando a eficácia do procedimento e a importância de 

conhecimento prévio a respeito dos dados que seriam analisados.  

 

3.6 Construção dos índices compostos para a insegurança hídrica domiciliar e 

vulnerabilidade social  

 

Na intenção de mensurar a insegurança hídrica e a vulnerabilidade social para 

tornar melhor o seu entendimento, dimensionalidade e ordenamento quanto ao grau de 

insegurança e vulnerabilidade, há a possibilidade de construção de índices agregados capazes 

de identificar áreas prioritarias as intervenções governamentais na diminuição dos problemas 

por meio de políticas públicas ou na ampliação dos serviços públicos.  

A técnica de agregar variáveis que representam diversas dimensões de um 

conceito multidimensional de modo que resulte em uma medida (valor), é reconhecido como 

índice sintético ou agregado. Pode-se afirmar que o índice formado apresenta facilidade de 
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interpretação, simplicidade, transparência e apresenta coerência com a realidade. 

Dessa forma, construi-se o Indice de Insegurança Hídrica Domiciliar e Indice de 

Vulnerabilidade Social de Forquilha (IVS-F) após o resultado da análise fatorial coma a 

agregação dos indicadores (fatores) em um modelo matemático de modo a atribuir um valor e 

ordenar o fenômeno da vulnerabilidade social. O modelo matemático (FÓRMULA 09) 

utilizado foi descrito em Kubrusly (2001): 

 

                                                                                                                    (09) 

 

IAj = Índice Agregado da j-ésima observação 

wi = peso atribuído ao i-ésimo fator (wi = percentual da variância explicada pelo componente i 

/ percentual da variância explicada por todos os fatores). 

fij = escore fatorial do i-ésimo componente para a j-ésima observação 

i= 1, ..., p (componentes principais) e j = 1, ..., n (observações) 

 

Na formação de um índice, pode-se optar por ponderar as variaveis ou não. As 

ponderações na formação de um índice se justificam à medida que cada indicador influencia e 

possui importância diferente no fenômeno em estudo. Tanto insegurança hídrica como a 

vulnerabilidade social pode acometer um indivíduo através de diversas variáveis que vão 

desde a baixa renda, dos níveis educacionais, aos serviços públicos disponibilizados pelos 

governos. No entanto, há de se interrogar se uma variável pode ser mais impactante no 

indivíduo ou sociedade. Dessa forma, é que há a necessidade de ponderar as variáveis 

conforme sua maior influência nos fenômenos que se quer avaliar.     

Os pesos na construção de um índice podem ser obtidos de diversos métodos, 

alguns são atribuídos de forma empírica e subjetiva conforme consulta aos especialistas da 

área em estudo afim de se obter um consenso entre eles, como exemplo tem-se a técnica 

Delphi. Outra forma de se obter o peso é por meio da análise fatorial (KUBRUSLY, 2001; 

NARDO; MICHELA et al., 2005) analisando as variâncias, já que estas expressam a 

informação contida na variável (KUBRUSLY, 2001), onde os pesos refletem a contribuição 

de cada variável dentro do índice (NARDO; MICHELA et al., 2005). Neste trabalho obteve-
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se os pesos a partir da AF, sendo este o mais viável e confiável neste momento, evitando 

assim, a subjetividade.   

Matematicamente, os pesos foram definidos da seguinte forma: wi (peso atribuído 

ao i-ésimo componente principal) = wi (percentual da variância explicada pelo componente i) 

/ (percentual da variância explicada por todos os fatores). Todavia, para ponderar cada 

variável que compõem o índice, utilizou-se o cálculo (FÓRMULA 10) dado por (ANDRADE 

et al., 2005): 

 

                                                                       

 

 

Wi: peso atribuído a i-ésima variável  

F : autovalor do fator l 

A : explicabilidade da variável pela componente principal; 

i: variáveis (1, ... , n) 

l: número de fatores extraídos (1, ..., L) 

Após o cálculo do índice, com os resultados obtidos, foi necessária a organização 

de modo que houvesse uma padronização do valor onde o melhor desempenho quanto ao 

indicador analisado adquire o valor 0 (zero) e com o pior desempenho o valor 1(um). Assim, 

aplicou-se o método “Min-Max” expresso da seguinte forma (FÓRMULA 11):  

 

jrjm

jrji

pji
II

II
I






                                               

 

Ipji = Valor padronizado do indicador j na i-ésima observação 

Iji = Valor do indicador j na i-ésima observação (o que se quer padronizar) 

Ijr = Valor do indicador j na observação em pior situação 

Ijm = Valor do indicador j na observação em melhor situação 

 

A agregação de indicadores na formação de um índice segue algumas etapas que 

 

(10) 

(11) 



 

74 

estão descritas na Figura 06. 

 

Figura 06 - Processo utilizado para criar os índices 

 
Fonte: Organizado por Tomaz, 2019 

 

3.7 Determinação do agrupamento do índice (clusters)  

 

Para criar grupos e classificar o Índice de Insegurança Hídrica e o IVS-F, aplicou-

se a análise de agrupamento que também faz parte do grupo de técnicas multivariadas. A 

análise de agrupamento agrupa as variáveis conforme suas semelhanças, sendo que os grupos 

formados deverão apresentar elevada homogeneidade dentro do grupo e elevada 

heterogeneidade entre os grupos (HAIR, Jr et al., 2009).  

A análise de agrupamentos, também conhecida como análise de clusters (grupos) 

dispõem de várias técnicas e métodos de agrupamentos. Ela é realizada segundo algum tipo de 

distância métrica, sendo algumas delas: a distância euclideana; distância de Mahalanobis e; 

distância absoluta ou cityblock. As técnicas de agrupamento também podem ser diversas, 

dentre elas, pode-se citar a técnicas hierárquica e não-hierarquica. 

Os principais procedimentos para a análise de agrupamentos são: definição dos 

objetivos do agrupamento, escolha de uma medida de distância ou semelhança e escolha do 

método de aglomeração (FÁVERO; BELFIORE, 2015). Assim, o principal objetivo desta 

análise de agrupamento, foi identificar agregados com padrões de comportamento 

semelhantes do índice de insegurança hídrica afim de gerar uma classificação do grau de 

insegurança hídrica domiciliar. Da mesma forma com o índice de vulnerabilidade que estão 
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representados por setores censitários.  

Nesta analise utilizou-se a medida de distância euclidiana que trata-se da distância 

geométrica entre dois pontos no espaço e pode matematicamente ser expressa na Fórmula 12: 

                                            (11) 

 

Onde: 

dpq é a distância euclidiana entre as observações p e q. 

Generalizando, tem-se: 

 





p

i
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Onde: 

Xi = i-ésima variável (i= 1, ..., p) 

l e k representam as observações  

 

Quanto ao método de aglomeração, aplicou o método de aglomeração não-

hierárquico K-média pois a análise requeria a formação de 4 classes (clusters) de insegurança 

hídrica conforme proposto por Jepson (2014) e também 4 cluster para o IVS, já que esta 

divisão melhor representou a realidade local. Com a formação dos clusters, utilizou-se o teste 

F da análise de variância de um fator (one-way analysis of variance ou ANOVA) para 

verificar se a variabilidade entre os clusters é significativamente superior à variabilidade 

interna a cada cluster. A hipótese de testes foi a seguinte:  

Ho: a variável em análise apresenta a mesma média em todos os grupos formados 

H1: a variável em análise apresenta média diferente em pelos menos um dos grupos em 

relação aos demais. 
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3.8 Modelos espaciais na análise da relação da insegurança hídrica e vulnerabilidade 

social 

 

De modo a verificar se existe relação entre as duas variáveis, aplicou-se a análise 

bivariada por meio do coeficiente de correlação de Pearson estabelecendo o nível de 

significância de 5%.  

Como o teste de correlação de Pearson não busca estabelecer correlações 

espaciais, no intuito de superar essa limitação foram utilizadas técnicas da “Análise 

Exploratória de Dados Espaciais” (AEDE). A AEDE pode ser definida como um conjunto de 

técnicas que descreve e identifica distribuições espaciais, identifica outliers espaciais, padrões 

de associação espacial e sugere diferentes regimes e formas de instabilidade espacial ou não-

espacial (ANSELIN, 1999). 

A hipótese verificada por meio da análise exploratória de dados espaciais é de 

aleatoriedade espacial, significa dizer que uma variável numa região não depende dos valores 

dessa variável nas regiões vizinhas (ALMEIDA, 2012), o que para o autor representa um 

coeficiente de correlação espacial utilizado para descrever um conjunto de dados que está 

ordenado de acordo com uma sequência espacial definida. 

Para inserir o efeito espacial na análise de correlação, é necessário utilizar técnicas 

capazes de configurar a interação espacial dos fenômenos. Para isso, existem vários tipos de 

matrizes de ponderação espacial, sendo as matrizes de proximidade geográfica de 

contiguidade as mais usadas (ALMEIDA, 2012). Neste trabalho testou-se as matrizes de 

contiguidade do tipo “Queen” e “Rook” e avaliou-se qual capturava maior dependência 

espacial.  

Na matriz do tipo “Queen”, a noção de contiguidade considera como vizinhos, 

células que fazem fronteira e os vértices, já a matriz tipo “Rook”, leva-se em conta apenas as 

fronteiras (lados) em comum (ALMEIDA, 2012). Na prática, gera-se uma matriz binária, 

quando apresentar a condição de fronteira comum os setores censitários, atribui-se o valor 1 

(um) na matriz, caso contrário, atribui-se o valor 0 (zero) (MEDEIROS; PINHO NETO, 2011; 

MEDEIROS, 2014). 

Com a criação da matriz de pesos, pode-se utilizar o coeficiente de I de Moran 

Global que usa a medida de autocovariância na forma de produto cruzado e testa a hipótese 

nula de aleatoriedade espacial (ALMEIDA, 2012). O índice de I Moran é definido como:  
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                                                                                                        (12) 

 

Ou matricialmente 

                                                                                                                          (13) 

 

Onde "n" é o número de setores censitários; "z" refere-se aos valores da variável 

de interesse padronizada; "Wz" representa os valores médios das variáveis padronizadas nos 

vizinhos; e W é a matriz de peso espacial. Um elemento desta matriz de peso referente aos 

setores i e j, é dado por wij. S0 é igual à operação ΣΣwij, pois todos os elementos da matriz 

espacial devem ser somados. 

O I de Moran tem um valor esperado de -[1/(n-1)], isto é, o valor que seria obtido 

se não houvesse padrão espacial nos dados. Valores de I que excedem o valor esperado 

indicam autocorrelação espacial positiva e valores abaixo do valor esperado sinalizam uma 

autocorrelação negativa (MEDEIROS; PINHO NETO, 2011; ALMEIDA, 2012). 

A significância do teste I de Moran foi obtida pelo teste de pseudo-significância, 

randomizando 999 permutações, onde são geradas diferentes permutações dos valores 

associados às regiões produzindo novos arranjos espaciais. “Como apenas um dos arranjos 

corresponde à situação observada, pode-se construir uma distribuição empírica de I (...). Se o 

valor do índice I medido originalmente corresponder a um “extremo” da distribuição 

simulada, então trata-se de valor com significância estatística” (CÂMARA, et al., 2002). 

Confirmado a correlação espacial das variáveis pelo I de Moran Global, 

prosseguiu-se com a verificação de formação de padrões espaciais dos índices analisados e se 

a insegurança hídrica tem sido influenciada pela vulnerabilidade social. Para tanto se utilizou 

o índice de I Moran Local Bivariado que tem como hipótese nula (H0), a não associação 

espacial local (ANSELIN, 1995). Logo, espera-se encontrar medidas estatisticamente 

significativas que rejeitem a H0, caracterizando a dependência espacial e a correlação espacial 

dos indicadores utilizados.  

O índice de I de Moran Local é uma análise de Indicadores Locais da Associação 

Espacial – LISA que permite a decomposição de indicadores de associações globais, como o I 

de Moran (ANSELIN, 1995) ao passo que ponderam valores específicos para cada área, 

identificando agrupamentos (CÂMARA et al., 2002). O modelo matemático do I de Moran 
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Local foi dado por Anselin (1995):   

 

                                                                                        (14) 

 

Em que z1i e z2i são as variáveis de interesse padronizadas; e Wz2i é a defasagem espacial da 

variável padronizada z2i. 

No coeficiente I de Moran Local foi utilizada a matriz do tipo “Queen” conforme 

procedimento de escolha preconizado por Baumont e utilizado por Almeida (2012) que busca 

escolher uma matriz W que capte a maior parte de dependência espacial. Como os resultados 

das duas matrizes (“Queen” e “Rook”) utilizadas na primeira análise (Moran Global) não 

apresentaram discrepâncias, optou-se pela matriz “Queen” por captar maior dependência 

espacial e formar maior número de clusters. 

A significância do teste também foi verificada através de técnicas de 

randomização com 999 permutações. O resultado do índice de I de Moran foi verificado 

através do gráfico de dispersão de Moran que fornece informação em quadrantes, 

representando tipos de associação. Câmara et al., (2002) explica que a intenção é plotar os 

valores normalizados (z) do atributo numa área com a média dos seus vizinhos (wz), em um 

gráfico bidimensional dividido em quatro quadrantes do tipo Alto-Alto (AA), Baixo-Baixo 

(BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-Alto (BA) (FIGURA 07).  

 

Figura 07 – Ilustração do Gráfico de dispersão de Moran Bivariado  

Baixo-Alto (BA) Alto-Alto (AA) 

 

 

 

 

 

Baixo-Baixo (BB) Alto-Baixo (AB) 

 

Fonte: Adaptado de MARCONATO, et al, 2015. 

. 

 

Variável A 
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O regime alto-alto (AA) representa as associações espaciais que exibem valor 

elevado da variável (A) cercados por setores com elevado valor da variável defasada (W_B). O 

agrupamento (BA) representa as localidades espaciais com baixo valor da variável de 

interesse (A) e são vizinhos de setores que exibem alto valor da variável (W_B). Um 

agrupamento baixo-baixo (BB) é formado por unidades que contemplam baixo valor da 

variável (A) e são cercadas por baixo valores da variável defasada (W_B). Um agrupamento 

alto-baixo (AB) representa as unidades com alto valor da variável (A) e são cercados por 

localidades com baixo valor de (W_ B) (MARCONATO, et al, 2015). 

Com a aplicação da técnica de análise espacial do índice de Moran Local foi 

possível identificar padrões espaciais e correlação entre a insegurança hídrica doméstica e a 

vulnerabilidade social nos setores censitários de Forquilha, identificando locais com os piores 

indicadores além de evidenciar setores divergentes, tais resultados importam no entendimento 

sobre novas variáveis e indicadores que poderiam explicar melhor os índices analisados.   
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4 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA 

 

O município está assentado quase que totalmente sobre estruturas antigas, de 

natureza cristalina cuja a cronologia remete-se ao Pré-Cambriano (BRANDÃO; FREITAS, 

2014). A compartimentação morfoestrutural do relevo apresenta material rochoso 

caracterizado pela sua dureza e resistência.  

O município de Forquilha é representado pela morfoescultura da depressão 

sertaneja que evidencia marcas provenientes de processos erosivos e que comportam 

compartimentos de fisionomias regionais marcados pela ação das condições hidroclimáticas 

de semiaridez. 

O modelado do relevo apresenta primazia de superfícies de denudação a partir de 

processos areolares, interrompidos por maciços residuais, cristas e lombadas resultantes da 

maior resistência do material que o sustentam. Os maciços, cristas e lombadas estão presentes 

em toda a paisagem sertaneja, contudo, apresentam pequena dimensão espacial se comparados 

com as depressões. Sua morfologia é caraterística de terreno forte ondulado com topos 

montanhosos, contudo, suas altitudes raramente ultrapassam os trezentos metros, à exceção da 

Serra do Barriga com valores que ultrapassam os 500 metros.   

Mas a maior parte de sua fisionomia evidencia processos de pediplanação 

formando uma superfície aplainada com primazia de topografias suave onduladas com níveis 

altimétricos variando de 100 a 140 metros de altitude e com caimento topográfico em direção 

ao principal coletor de drenagem da região, o Rio Acaraú.  

As planícies fluviais têm pouca representatividade espacial na área, estas 

bordejam as calhas dos principais rios. Esta feição caracteriza-se por ser um local de 

acumulação e formada por material inconsolidado proveniente de áreas vizinhas (depressão 

sertaneja e pequenos maciços), oriundos do transporte fluvial, cuja formação é cenozóica.  

A figura 08 apresenta o modelado do relevo local a partir da declividade da área 

com prevalência das áreas planos e suave ondulado. 
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Figura 08 – Mapa de declividade do terreno no município de Forquilha 

 

Fonte: Elaborado por Tomaz, 2017 

 

Na região semiárida brasileira, o clima é tido como um, ou se não o maior, 

responsável pela disponibilidade hídrica superficial da região. A disponibilidade de águas 

superficiais na região é baixa, devido essencialmente à variabilidade temporal intra-anual das 

precipitações e das características geológicas dominadas em sua maior parte por rochas 

cristalinas com predominância de solos rasos e consequentemente, baixas trocas de água entre 

o rio e o solo adjacente, resultando na existência de uma densa rede de rios temporários 

(CIRILO, 2008). 

Aspecto conferido ao município de Forquilha, posto que o mesmo está inserido no 

domínio do clima semiárido, caracterizado por elevadas temperaturas, estação chuvosa 

concentrada nos meses de março a maio e com nove meses de estação seca bem definida. A 

perda de água do meio ambiente para a atmosfera, através da evapotranspiração é bastante alta 

nesta região e acentuando à medida que a intensidade solar é mais duradoura, sendo que o 

déficit hídrico acontece anualmente por conta do longo período de estiagem quando ocorre a 

seca dos rios e riachos.  
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No Gráfico 01 observa-se as médias mensais de pluviosidade para o posto 

Forquilha dos últimos 31 anos registrados (1983-2014), onde é possível verificar que as 

chuvas estão concentradas nos meses de fevereiro a abril, sendo este último, o mês mais 

chuvoso para a região. 

 

Gráfico 01 - Médias mensais de pluviosidade de 31 anos para o posto meteorológico 

Forquilha 

 

Fonte: FUNCEME (2014), organizado por Paula Alves Tomaz (2016) 

 

A precipitação média anual em 31 anos foi de 78 mm, Queiroz e Lourenço (2015) 

utilizando séries temporais de 24 anos encontraram médias anuais menores de precipitação 

para municípios próximos a Forquilha como Sobral com 74,9 mm, Irauçuba com 42,48 mm e 

Miraíma com 62,5 mm. 

Dados climáticos analisados por Tomaz (2015), atestam que o município possui 

temperatura média de 27 ºC, evapotranspiração potencial (ETP) elevado, estando quase 

sempre superior a precipitação com exceção ao mês de março e abril. Os valores elevados de 

ETP indicam a grande quantidade de energia que o sistema apresenta com capacidade de 

retirar a água que está disponível nos solos e nas plantas. O valor de Precipitação – ETP 

indica que apenas os meses de março e abril apresentam números positivos (59,9 e 256 

respectivamente) expressando excesso de chuva, os outros 10 meses do ano apresentam 

números negativos representando perda potencial de água nos meses secos. O armazenamento 

de água no solo tem a sua reposição completa somente no mês de abril (GRÁFICO 02), 
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momento em que o solo encontra-se saturado, dando início ao escoamento superficial. 

(TOMAZ, 2015).  

 

Gráfico 02 - Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica no município Forquilha 

 

Fonte: Tomaz, 2015 

 

Os resultados apresentados convergem para um quadro de escassez hídrica tanto 

superficial como subterrânea, realidade que se assemelha a grande parte do nordeste 

brasileiro. O sistema hidrográfico cearense apresenta drenagens intermitentes dependentes 

quase que exclusivamente da pluviometria concentrada e influenciada por alternâncias 

regionais pluviais. Nas épocas correspondentes as máximas precipitações ocorrem sempre 

uma superalimentação dos cursos d’água principais, criando-se o fenômeno paradoxal das 

inundações (SOUZA, 2000). 

Os rios mais expressivos no município são os rios Timbaúba e Oficina, justamente 

na confluência desses dois rios foi construído o açude Forquilha, principal recurso hídrico 

superficial do município, que a partir de seu vertedouro alimenta o rio Madeira.  O açude 

Forquilha (FIGURA 09) se destaca pela sua capacidade de retenção hídrica e pelos múltiplos 

usos de sua água como a irrigação, o lazer, o abastecimento doméstico, a pesca e a harmonia 

paisagística. Dentro do município a qual o açude está inserido, ele é o seu maior manancial, 

abastecendo algumas comunidades rurais e a Sede municipal durante o período de estiagem. 
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Mantêm 187 concessionários que usam as águas do manancial para a produção agrícola 

quando não está em período de seca e mantém ainda 110 pescadores que estão associados à 

Colônia dos Pescadores Z 68 e praticam a atividade da pesca no açude. 

 

Figura 09 - Panorâmica do açude Forquilha 

 

Fonte: Tomaz, 2012 

 

O açude Arrebita é o segundo maior do município, contudo, muitos outros açudes 

foram construídos, tantos particulares como públicos, dentre os açude públicos tem-se o açude 

da Ingá, Juazeiro, Cacimbinha e dos Pocinhos.    

Quanto aos recursos subterrâneos, Zanella (2006) esclarece que os aquíferos do 

semiárido cearense oferecem pouca captação de água devido a impermeabilidade das rochas 

cristalinas, sendo que as reservas mais significativas estão relacionadas à existência de 

fraturas e falhas geológicas. “Estes poços estão sujeitos a baixas vazões e elevados teores de 

sais, superior ao recomendado para o consumo humano; alto índice de poços secos, dada as 

peculiaridades geológicas” (CIRILO, 2008). 

No último levantamento realizado pela CPRM no ano de 1999 registraram-se a 

presença de 41 poços no município de Forquilha, todos do tipo tubular profundo, sendo 18 

públicos e 23 privados. A vazão média dos poços do Ceará sob o domínio cristalino é da ordem 

de 1,7 m3/h segundo CPRM (1999) apresentando águas com altos teores de sais, por tanto, 

classificadas entre salobras e salgadas. Vale ressaltar que esses dados estão defasados, sabe-se 

que nos últimos 10 anos, o município foi responsável pela perfuração de novos poços com o 

objetivo de sanar os problemas da água do abastecimento público, inclusive na área urbana.   

Apesar das características de semiaridez, Oliveira (2006) esclarece que os solos 

do semiárido cearense apresentam boas condições de fertilidade natural devido à variada 
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composição química e mineralógica do material originário do cristalino e às condições 

paleoclimáticas úmidas que precederam o quadro atual de semiaridez. Os solos locais são 

resultantes da interação dos elementos geoambientais discutidos anteriormente, tais como 

rochas, tempo, relevo e clima, logo, apresentam solos rasos e pedregosos. Na área que 

compreende o município de Forquilha, estão presentes os Luvissolos (NC 7 e NC 15) e os 

Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos (PE 27) com suas associações e inclusões 

(EMBRAPA, 1973) representadas no Quadro 07.  

 

Quadro 07 - Associações e principais inclusões dos solos reconhecidos no município 

Forquilha 

Nomenclatura Associações dos solos Principais inclusões 

NC 15 Luvissolos + Neossolos 

Litólicos Eutróficos + 

Planossolo   

Afloramentos de Rochas, Neossolos 

Flúvicos Eutróficos, Argissolos Vermelho-

Amarelos Eutróficos, Neossolos 

Regolíticos Eutrófico 

NC 7 Luvissolos + Neossolos 

Litólicos Eutróficos  

Planossolos, Neossolos Flúvicos 

Eutróficos, Afloramentos de Rochas, 

Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos 

PE 27 Argissolos Vermelho-

Amarelos Eutróficos + 

Luvissolos + Neossolos 

Litólicos Eutróficos 

Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos 

+ Afloramentos de Rochas + Luvissolos 

Fonte: Adaptado da EMBRAPA (1973) 

 

Os Luvissolos são predominantes na área, variam de rasos a pouco profundos com 

perfis bem diferenciados do tipo A, Bt e C de cores vermelhas e textura argilosa e média 

(PEREIRA; SILVA 2005). A vegetação predominante neste solo é caatinga arbustiva aberta 

com presença de cactáceas. Essa vegetação encontra-se totalmente descaracterizada 

representando uma segunda vegetação e na maior parte da bacia, ela foi substituída pelas 

plantações de milho e feijão e pela pecuária extensiva.  

Os Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos são os segundos de maior 

abrangência na área ocupando 13,02%, estão principalmente na parte Nordeste a Sudoeste da 

bacia sobre relevos ondulados e fortemente ondulados. Tem textura arenosa e média 

(EMBRAPA, 1973) e são recobertos por caatinga arbustiva aberta e em áreas restritas há 

presença de espécies da caatinga arbórea como a jurema preta (Mimosa Hostilis), o juazeiro 

(Ziziphus joazeiro Mart.) e o pau-branco (Auxemma Oncocalix). 
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Os Neossolos Litólicos estão sobre o relevo ondulado e fortemente ondulado 

(EMBRAPA, 1973), apresentam pedregosidade e praticamente não existe horizonte A, 

estando em fase de erosão e comportam um componente vegetal de cactáceas e poucos 

componentes de caatinga arbustiva aberta em locais isolados. Os Planossolos são provenientes 

principalmente de materiais de alteração de rocha como gnaisses e magmatitos do Pré-

Cambriano (PEREIRA; SILVA, 2005) com textura argilosa sobre o relevo suave ondulado e 

plano, praticamente desprovido de horizonte A e sem vegetação. 

As inclusões de Neossolos Flúvicos são pouco expressivas, estas estão às margens 

dos principais cursos de água da bacia, seguindo os leitos dos rios Oficina e Timbaúba. Os 

Neossolos Flúvicos apresentam um horizonte A e várias camadas de horizonte C que podem 

ter diversas origens, não havendo relações genéticas entre esses horizontes. São formados por 

sedimentos não consolidados, argilosos, siltosos e arenosos oriundos de depósitos fluviais 

quaternárias e possuem alta fertilidade ocorrendo principalmente em áreas de várzea às 

margens dos cursos de água (PEREIRA; SILVA 2005). Estes solos são recobertos por ume 

vegetação ciliar que acompanham os rios, mas que encontram-se fortemente degradada. 

Tendo em vista as condições geoambientais em que o município está inserido, 

considerando o quadro de semiaridez que proporciona pluviometria irregular espacial e 

temporalmente, esta realidade condiciona a necessidade de se criar e fortalecer as 

infraestruturas e gestão hídrica no município visando a garantia da água para o abastecimento 

doméstico e as atividades econômicas locais. 
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5 ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA 

(IVS-F) 

 

O índice de vulnerabilidade tem sido usado largamente no território brasileiro com 

intuito de elaborar panoramas das condições sociodemográficas, econômicas e de saneamento 

das cidades brasileiras, inclusive com a aplicação da análise fatorial que tem mostrado 

resultados compatíveis com a realidade dos territórios. Estudos como estes tem servido de 

subsídios para desenvolvimento de políticas públicas e elaboração de estratégias com foco no 

melhoramento das condições de vida da população. 

O IVS elaborado para Forquilha também segue este propósito, mas 

principalmente, deseja-se verificar se a vulnerabilidade social no município tem contribuído 

para a inserção da população em um quadro de insegurança hídrica que pode agravar as 

condições de vida no agregado familiar além de limitar o direito básicos de acesso a água.        

Neste capítulo, apresenta-se as características do município conforme as 

dimensões consideradas e por último, o resultado do IVS calculado para Forquilha e a 

espacialidade do índice. 

 

5.1 Cumprimento dos pressupostos e fatores extraídos da análise fatorial 

 

O teste de Bartlett para verificar se os dados suportam uma análise fatorial foi 

significativo a 5% (p-valor = 0,000), rejeitando a hipótese nula de que a matriz de correlação 

é uma matriz identidade, isto é, a correlação entre as variáveis é zero. Logo, há correlações 

suficientes entre as variáveis para continuar a análise fatorial;  

Outro teste aplicado foi o KMO onde se obteve 0,668, valor acima do ponto 

crítico para a adequação a análise fatorial indicando que os fatores encontrados são capazes de 

descrever satisfatoriamente as variações nos dados originais.  

Na matriz anti-imagem, o MSA excedeu o valor de 0,50 (TABELA 03) em todas 

as variáveis, que sinaliza o quão adequado é a aplicação da análise fatorial nos dados 

observados, dessa forma, a linearidade também foi satisfeita.   
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Tabela 03 -  Resultado da Medida de Adequação da Amostra (MSA) para o banco de dados 

vulnerabilidade social 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

X1 ,592a        

X2 -,838 ,624a       

X3 ,164 -,209 ,687a      

X4 -,265 ,231 -,748 ,745a     

X5 ,349 -,489 ,218 -,311 ,671a    

X6 -,131 ,244 -,355 ,226 -,848 ,700a   

X7 ,137 -,010 -,320 ,312 -,376 ,595 ,521a  

X8 -,350 ,360 ,289 -,101 -,365 -,056 -,333 ,722a 

Fonte: Elaborado por Tomaz, com base nos dados da pesquisa 

 

A respeito do banco de dados, pode-se concluir que é estatisticamente suficiente 

para a análise fatorial, pois, como os resultados mostram, todas as suposições necessárias 

foram atendidas. Por fim, foi capaz de extrair os fatores e realizar as suas conclusões.  

Obteve-se os três fatores desejados, representando no total 85,68% da variância. O 

modelo gerado com três fatores, pode representar adequadamente os dados, sendo este 

modelo melhor que avaliar 8 variáveis separadamente. A Tabela 04 apresenta os fatores 

extraídos com suas variâncias explicadas antes e depois da aplicação da rotação Varimax, 

observa-se que após a rotação, todos os fatores formados apresentam alto percentual de 

variância compartilhada (> 1), ou seja, os fatores formados com autovalores elevados são 

capazes de representar o comportamento das variáveis originais.  

 

Tabela 04 - Autovalores e variância compartilhada pelas variáveis originais para a formação 

de cada fator; Extração dos fatores pelo método Componentes Principais 

Fatores Solução 

Inicial Rotacionada 

Autovalor λ2 % de Variância Autovalor λ2 % de Variância 

1 

2 

3 

Total 

4,718 

1,184 

0,953 

58,975 

14,797 

11,908 

85,680 

2,780 

2,155 

1,920 

34,746 

26,933 

24,000 

85,680 

Fonte: Elaborado por Tomaz, com base nos dados da pesquisa 
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Neste trabalho utilizou-se apenas os fatores rotacionados, observa-se que 34,74% 

da variância total estão sendo compartilhadas para a formação do primeiro fator. 26,93% são 

compartilhadas para a formação do segundo fator e 24,00% para o terceiro fator. Por possuir a 

maior parte de variância compartilhada, pode-se dizer que o primeiro fator possui o maior 

poder de explicabilidade quanto a vulnerabilidade social no municipio de Forquilha. 

A Tabela 05 exibe os valores das cargas fatoriais que analizando-as, se determina 

em qual fator as variáveis mais se relacionaram. A tabela também evidencia os valores de 

comunalidade que de forma geral, representam o quanto de informação original de cada 

variável acerca da vulnerabilidade social, ainda está sendo representado pelo fator.    

 

Tabela 05 - Cargas fatoriais e valores de comunalidade das variáveis 

Variável Carga Fatorial Comunalidade 

F1 F2 F3 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

0,139 

0,281 

0,438 

0,546 

0,857 

0,778 

0,054 

 0,921             

0,191 

0,243 

0,711 

0,690 

0,371 

0,518 

-0,817 

-0,079 

0,937 

0,880 

0,187 

0,248 

0,257 

0,216 

-0,196 

0,147 

0,933 

0,911 

0,732 

0,835 

0,939 

0,920 

0,708 

0,876 

Fonte: Elaborado por Tomaz, com base nos dados da pesquisa 

 

A Comunalidade mostrou que praticamente, todas as variáveis possuem mais de 

80% da variância explicadas pelos fatores, a exceção é apenas com a variável X3 

(Porcentagem de moradores em domicílios que não estão ligados a rede geral de esgoto ou 

com fossa séptica), que tem 73% de sua variância explicada e a variável X7 (Porcentagem de 

pessoas responsáveis com rendimento inferior a 1 salário mínimo mensal, do sexo feminino), 

que tem 70% de variância explicada. Os fatores preservaram maior parte das informações das 

variáveis originais, ou seja, as essências das variáveis originais estão significativamente 

presentes nos fatores gerados.  

Agrupou-se as variáveis em cada fator a partir das cargas com valores acima de 

0,60, conforme utilizada por CUNHA et al., (2008), sendo que as variáveis que apresentam a 

maior carga dentro de tal fator, são indicativas de maior correlação entre o fator e as variáveis.  

Dessa forma, as variáveis X5 (Porcentagem da população com 15 anos ou mais de 
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idade não alfabetizada), X6 (Porcentagem de chefes de família não alfabetizados) e X8 

(Porcentagem de domicílios com renda domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo) 

estão forte e positivamente correlacionadas ao fator 1.  

Observa-se que o fator 1 representa variáveis relativas a educação, mais 

precisamente, das pessoas que não tiveram acesso a este serviço, seja por falta deste ou por 

esclarecimento e incentivos e políticas governamentais de alfabetização. Outra variável 

correlacionada ao fator 1 é “Porcentagem de domicílios com renda domiciliar per capita 

inferior a ½ salário mínimo” que trata-se das informações de renda da população e do 

domicílio e o quão mais distante está a população pertencente a essa variável, de se inserir no 

mundo da não exclusão, pois uma renda domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo é 

incapaz de disponibilizar uma vida com os consumos básico e gastos domésticos. 

Este fator representa a falta de acesso à educação e o baixo rendimento da 

população, que são características marcantes da vulnerabilidade social, por isso, o fator 1 foi 

denominado “Baixo nível escolar e de renda da população e chefes de família”.  

As variáveis fortemente correlacionadas ao fator 2 são, X3 (Porcentagem de 

moradores em domicílios que não estão ligados a rede geral de esgoto ou com fossa séptica), 

X4 (Porcentagem de moradores em domicílios sem lixo coletado por serviço de limpeza) e X7 

(Porcentagem de pessoas responsáveis com rendimento inferior a 1 salário mínimo mensal, do 

sexo feminino), sendo que a variável sete, está correlacionada negativamente a este fator. 

As variáveis X3 e X4 dizem respeito a falta de serviços básicos de saneamento 

que incluem o tratamento de esgoto e a coleta de lixo a alguns domínios do município, esses 

serviços não são bem distribuídos espacialmente e geralmente, a população rural e população 

urbana residentes em periferia são as mais afetadas pela falta desses serviços. Já a variável X7 

abrange uma condição social dos lares chefiados por mulheres que por sua vez, apresentam 

maiores condições de vulnerabilidade em captar recursos que ofereçam dignidade de vida a 

sua família, como a baixa renda.  

O fator 2 descreve a situação de quanto mais moradores sem coleta de lixo e sem 

esgoto, menor é a proporção de população feminina chefes de família com renda mensal 

inferior a 1 salário mínimo. Este fator foi nomeado de “Condições sociais e falta de 

saneamento básico”.   

No fator 3 estão as variáveis X1 e X2 forte e positivamente correlacionadas a este 

fator, essas duas variáveis se complementam, pois enquanto que a variável X1 trata do não 
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acesso a uma atividade do saneamento básico (Porcentagem de moradores em domicílios que 

não estão ligados a rede geral de abastecimento de água), a variável X2 apresenta exemplo da 

não existência de uma infraestrutura básica de saneamento (Porcentagem de moradores em 

domicílios sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem sanitários). 

Este fator descreve e fornece as informações sobre a falta de abastecimento de 

água por um sistema de abastecimento nos lares e falta de banheiros que revelam não apenas 

as precárias condições do lar e da renda das famílias, mas também as insuficiências nas 

políticas governamentais de moradia. Dessa forma, este fator foi nomeado de “Insuficiência 

no abastecimento de água e nas infraestruturas domiciliares”. 

O Quadro 08 apresenta as variáveis que compõem cada fator assim como o nome 

associada aos fatores conforme as características das variáveis e o que elas representam. 

 

Quadro 08: Variáveis de vulnerabilidade correlacionada a cada fator 

FATOR VARIÁVEL QUE COMPÕE O FATOR NOME DO FATOR 

Fator 1 Porcentagem da população com 15 anos ou mais de idade 

não alfabetizada 

Porcentagem de chefes de família não alfabetizados 

Porcentagem de domicílios com renda domiciliar per capita 

inferior a ½ salário mínimo 

Baixo nível escolar e 

de renda da 

população e chefes 

de família 

Fator 2 Porcentagem de moradores em domicílios que não 

estão ligados a rede geral de esgoto ou com fossa séptica 

Porcentagem de moradores em domicílios sem lixo coletado 

por serviço de limpeza 

Porcentagem de pessoas responsáveis com rendimento 

inferior a 1 salário mínimo mensal, do sexo feminino 

Condições sociais e 

falta de saneamento 

básico 

Fator 3 Porcentagem de moradores em domicílios que não 

estão ligados a rede geral de abastecimento de água 

Porcentagem de moradores em domicílios sem banheiro de 

uso exclusivo dos moradores e nem sanitários 

Insuficiência no 

abastecimento de 

água e nas 

infraestruturas 

domiciliares 

Fonte: Elaborado por Tomaz, com base nos dados da pesquisa 
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5.2 Considerações acerca das dimensões e suas variáveis 

 

A vulnerabilidade social será analisada do ponto de vista de vários aspectos e 

situações que impõem condição de vulnerabilidade a um agrupamento familiar. As 8 variáveis 

agrupadas em 3 fatores captaram informações criando dimensões capazes de representar 

realidades existentes a partir da correlação entre variáveis. Dessa forma, analise-se 

primeiramente, as dimensões em que estão dispostas as variáveis, de modo a caracterizar o 

município de Forquilha a da análise fatorial. Posteriormente, há a análise do índice agregado 

considerando os níveis criados para a vulnerabilidade e sua distribuição espacial. 

 

5.2.1 Dimensão de Infraestrutura e Saneamento Básico 

 

Esta dimensão representa as variáveis relativas as más condições domiciliares e 

falta de saneamento básico. As variáveis que pertencem a esta dimensão estão descritas na 

Tabela 06 assim como as estatísticas descritivas. A Figura 10 espacializa cada variável desta 

dimensão nos setores censitários do município permitindo verificar diferenças espaciais.     

 

Tabela 06 – Estatísticas descritiva das variáveis da dimensão de infraestrutura e saneamento 

básico 

VARIÁVEIS ESTATÍSTICAS 
RESULTADOS (%) 

Urbano Rural 

Porcentagem de moradores em 

domicílios particulares permanentes que 

não estão ligados a uma rede geral de 

abastecimento de água 

Média 0,749 20,147 

Desvio Padrão 1,756 29,319 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 7,530 98,886 

Porcentagem de moradores em 

domicílios particulares permanentes sem 

banheiro de uso exclusivo dos 

moradores e nem sanitário 

Média 0,803 9,396 

Desvio Padrão 1,773 10,453 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 7,630 38,590 

Porcentagem de moradores em 

domicílios que não estão ligados a rede 

geral de esgoto ou com fossa séptica. 

Média 11,801 73,936 

Desvio Padrão 20,620 26,973 

Mínimo 0,00 22,202 

Máximo 98,387 100,00 

Porcentagem de moradores em 

domicílios particulares permanentes sem 

lixo coletado por serviço de limpeza 

Média 18,956 98,240 

Desvio Padrão 16,290 2,368 

Mínimo 0,00 92,857 

Máximo 69,354 100,00 

Fonte: Organizado por Tomaz, 2017
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Figura 10 – Representação espacial das variáveis da dimensão de infraestrutura domiciliar e saneamento básico  

       

         

 Fonte: Organizado pela autora com base nos dados do setor censitário 2010 (IBGE, 2010) 
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No município de Forquilha existem 6.157 domicílios particulares permanentes, a 

maior parte deles na área urbana (4.214). A média de pessoas em domicílios que não estão 

ligadas a uma rede geral de abastecimento de água é de 8,40% explicitando que o 

abastecimento de água no município ainda não é universalizado, sendo uma população de 

2.062 sem abastecimento. 

A área rural possui a maior média de domicílios sem este serviço (20,147%) 

apresentando bastante heterogênea (desvio padrão = 29,319) pois enquanto existem áreas 

onde todos os residentes possuem água de uma rede geral de abastecimento, há setores em 

que 98,88% dos residentes não possuem este serviço. Todavia, as áreas urbanas são 

conhecidas como detentoras de melhores infraestruturas de abastecimento de água. Esses 

dados são significativos a medida que existem elevado contingente populacional que não 

dispõe desses serviços.   

Com a ausência desses serviços, população e governo tenta mitigar a situação por 

meio de fontes alternativas, como os pequenos reservatórios da área rural, poços profundos, 

cisternas de placas e caminhão pipa que funciona em caráter emergencial. Todavia, o uso de 

fontes alternativas gera outros transtornos para a população, demandando tempo e o esforço 

físico para se obter água, tais como sair de casa, andar longas distancias, transportar água em 

recipientes dentre outras, que pode tornar as atividades domésticas mais árduas.  

As áreas Sul, Sudoeste e Oeste do município apresentam baixa proporção de 

residentes que não estão ligados a uma rede geral de abastecimento (0,0 – 19,77%), sendo no 

total 25 comunidades. A água para o abastecimento das residências é retirada principalmente 

do Açude Arrebita, segundo maior recurso hídrico do município, outras comunidades são 

abastecidas por açudes de menor porte, por carro pipa e poços.   

O setor localizado ao Centro do município possui 31,75% de residentes que não 

contam com uma rede geral de abastecimento, este setor possui 841 residentes e 5 

comunidades. Algumas comunidades são abastecidas pelo Açude Arrebita como a 

comunidade de Campo Novo e outras pelo açude Forquilha.  

O setor a Noroeste do município possui um total de 948 residentes, sendo que a 

proporção de residências sem uma rede geral de abastecimento de água é de 41,58%, neste 

setor estão as comunidades de Gavião, Fazenda Rocha, Luz, Fazenda Conceição e os 

Perímetros Irrigados - Setores I, II e III. Pode-se considerar um valor elevado de população 

sem abastecimento via rede geral, como alternativa utilizam-se de fontes alternativas de 
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abastecimento. Nos Perímetros Irrigados o abastecimento é principalmente através da 

CAGECE. 

O setor censitário localizado a Leste, apesar de possuir apenas 548 residentes, a 

proporção de moradores que não possuem rede geral de abastecimento é de 69,16%, mas a 

maior proporção está no setor a Nordeste do município, com mais de 98,89% dos moradores 

em domicílios sem abastecimento de água. A maior parte dessa população recebe água 

principalmente de Carro Pipa, pequenos reservatórios e cisternas de placas.  

Na área rural, além dos problemas com a limitação do sistema de abastecimento 

de água, a população tem denunciado constantemente a má qualidade da água que tem 

recebido nos domicílios, mesmo as residências que recebem a água por uma rede geral, 

precisa optar por fontes alternativas de melhor qualidade, como as cisternas. 

Na própria área urbana, apesar do ambiente apresentar as melhores infraestruturas, 

ainda é possível afirmar que existem setores com ausência desses serviços. Há grupos 

populacionais que não possuem ligação com a rede geral de abastecimento, estes estão 

concentrados principalmente em bairros periféricos representando a expansão da população 

mais carente que se instala nas periferias com precariedade e, por vezes, ausência de 

infraestruturas. 

Os bairros mostram-se bastante heterogêneos em um pequeno espaço territorial, 

três deles (Alto Alegre, Francisco Marins Viana e Antônio Ferreira Gomes Martins) 

apresentam 100% dos moradores em domicílios ligados a uma rede geral de abastecimento, 

esses três bairros juntos apresentam uma população residente de 3.693, o que corresponde a 

23,87% do total da população urbana da sede municipal. 

Outros bairros apresentam situação grave de domicílios sem ligação de uma rede 

geral de abastecimento. O bairro José Raimundo de Loiola apresenta ausência de 

abastecimento em até 8,03% com uma população residente de 996 pessoas. Trata-se de um 

bairro periférico que se expandiu nos últimos anos. O bairro é dividido em algumas 

comunidades, Cidade de Deus, Cidade dos Anjos e Pico da Esperança, que apresentam 

significativa heterogeneidade entre si. Cidade de Deus e Cidade dos anjos apresentam 

melhores infraestrutura e serviços públicos se comparado a localidade Pico da Esperança.  

O pior valor relativo a ausência da rede geral de água nos domicílios é no bairro 

Edmundo Rodrigues, com até 13,44% dos domicílios. Esse bairro apresenta bastante 

heterogeneidade quanto as condições socioeconômicas.  
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A Companhia de Agua e Esgoto do Ceará (CAGECE) é a empresa que opera o 

sistema de abastecimento na área urbana do município, como se observou, este sistema não é 

capaz de abranger todos os bairros. Aspecto que é demonstrado em documentos oficiais do 

Estado que indicam déficits hídricos e problemas na qualidade em municípios atendidos pela 

CAGECE (CEARÁ 2008). 

Quanto a variável “Porcentagem de moradores em domicílios sem banheiro de 

uso exclusivo dos moradores e nem sanitários”, no município são 941 pessoas que não 

dispõem deste equipamento, com média de 9,396% dos domicílios na área rural e 0,803% na 

área urbana, há de se observar a precariedade de uma população que não possui banheiro ou 

sanitários em casa.  Observou-se nos dados analisados que existem setores na área rural com 

valor de 38,59% de pessoas que não possuem banheiro ou sanitários.   

Na área rural, à sudeste do Município, praticamente não se apresentam problemas 

de ausência de banheiro ou sanitários nos domicílios, assim como alguns setores inseridos na 

área urbana. Outros setores na área noroeste, central e porções do Sul podem possuir de 0,07 a 

10,02 % dos residentes sem banheiro ou sanitários. Entre valores de 10,03 a 19,53% estão os 

setores ao sul e sudoeste. 

Um único setor localizado a leste tem 20,07% de residentes sem as instalações 

sanitárias. Quando da análise da distribuição em porcentagem de moradores em 

domicílios que não possuía uma ligação a uma rede geral de abastecimento de água, este setor 

também apresentou o mesmo posicionamento. O setor que apresenta a pior situação quanto a 

ausência de banheiro e sanitário, da mesma forma que a análise anterior (porcentagem de 

moradores em domicílios que não estão ligados a rede geral de abastecimento de água), 

também foi o setor localizado a nordeste, com 38,59% de residentes sem estas instalações, 

alertando para as más condições dos aspectos sanitários e de higiene da população deste setor.  

A área urbana também apresenta domicílios nessas condições precárias, apesar de 

menor proporção se comparado com a área rural. Os únicos bairros que possuem residentes 

sem as instalações sanitárias são: Francisco Martins Viana com porcentagem quase que 

inexpressivo com 0,52%, Edmundo Rodrigues com 0,66%, Alto Alegre 0,72% e José 

Raimundo de Loiola com 7,63 %. Dos que não possuem banheiros, contam com a ajuda de 

vizinhos ou familiares, que costumam compartilhar seus banheiros.   

Os piores resultados para o saneamento básico do município de Forquilha estão na 

variável “Porcentagem de moradores em domicílios que não estão ligados a rede geral de 
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esgoto ou com fossa séptica”. O município possui 28,10 % de residentes em domicílios sem 

ligação a rede geral de esgoto ou fossa séptica. Dos que não possuem estes equipamentos, 

estão ligados as estruturas rudimentares como: fossa rudimentar (49,34%); 6,15%; valas 

(6,15%); rio (0,78%)0; e escoadouro não identificado (1,39%). 

A área rural possui uma média de 73,936% dos domicílios não ligados a esgotos 

ou fossa séptica com alta heterogeneidade entre os setores rurais (26,973%), ou seja, 

apresentam sistemas de esgotamento frágeis que podem ser fontes pontuais e difusas de 

poluição aos recursos hídricos, principalmente pelo fato das comunidades rurais possuírem 

pequenos reservatórios de água que são utilizados para o consumo domiciliar e produtivo. 

Dados obtidos corroboram com os resultados do levantamento realizado no Estado (CEARÁ, 

2008) que mostram que a cobertura do esgotamento sanitário não tem acompanhado a 

ampliação da rede de abastecimento de água.   

Setores censitários a Sudoeste do município que representam todo o distrito de 

Salgados dos Mendes e parte do distrito de Trapiá possuem proporção de 20,20 a 35,87% de 

domicílios não ligados a rede geral de esgoto ou fossa séptica. O setor a noroeste tem 37,03% 

e outros 10 setores possuem mais de 50%. O setor a nordeste continua apresentando 

resultados ruins, com mais de 90% e todos os setores ao sul apresentam valores maiores que 

90% e um deles alcança os 100% de seus residentes sem estas instalações.   

Quanto a área urbana, os indicadores são melhores, devido as infraestruturas 

instalados nesses locais, mas há setores em que há deficiências de banheiros ligados a uma 

rede geral de esgoto e a fossa séptica.  

O bairro Padre Edson apresenta os maiores casos de banheiro ligados a essas 

estruturas, apenas 0,26% dos residentes que não possuem este tipo de ligação. Outros bairros 

que apresentam baixos são: Edmundo Rodrigues (7,44%); Francisco Martins Viana (7,06%); 

Alto Alegre (7,91%); Mesquita Jerônimo (5,92%). José Raimundo de Loiola apresenta 

10,94% das residências sem ligação com esgotamento sanitário.  

O bairro Centro possui 28,58% e Antônio Ferreira Gomes Martins possui 98,39% 

das residências não estão ligadas a rede geral de esgoto ou fossa séptica, demonstrando a 

disparidades entre bairros quanto aos serviços de saneamento.   

Na área urbana os domicílios que possuem a encanação do banheiro escorrendo a 

céu aberto compreendem 0,69% sendo os principais bairros Edmundo Rodrigues seguido do 

Mesquita Jeronimo, do esgoto do banheiro para o rio são 0,14 % e o principal bairro é o 
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Centro. Já os domicílios que não possuem outro tipo de escoamento, ou seja, que não se 

enquadram em nenhum dos aspectos descritos, somam 0,74% sendo Edmundo Rodrigues e 

José Raimundo de Loiola os bairros onde estão esses domicílios. 

Quanto ao indicador “Porcentagem de moradores em domicílios particulares 

permanentes sem lixo coletado por serviço de limpeza”, este apresenta o maior valor de 

residentes (44,05%) em todo o município que não possuem este serviço, sendo que as 

alternativas utilizadas na maioria das vezes nas comunidades rurais são a queima do lixo, 

enterrar ou mesmo depositar a céu aberto em terrenos vazios.   

Dos que possuem coleta de lixo por serviço de limpeza, estas são referentes a 

alguns containers deixados pela prefeitura em alguns pontos fixos da área rural, sendo 

coletados uma vez por semana, porém. Na área urbana os serviços de coleta de lixo são mais 

eficientes, mas é possível observar bairros em que é elevado o número de residentes não 

cobertos pela coleta de lixo.  

O bairro Padre Edson é considerado o de melhor situação com existência de 12 % 

de residentes que não dispõem destes serviços. Nos bairros Edmundo Rodrigues existem 

14,5%, Centro 15,49 %. Francisco Martins Viana, Alto Alegre e José Raimundo de Loiola 

possuem número elevado, com 20,32%, 17,26%, 18,17% respectivamente de residentes que 

não dispõem de coleta de lixo. Os piores bairros sem cobertura deste serviço são Mesquita 

Jerônimo (33,21%) e Antônio Ferreira Gomes Martins (69,34%), sendo estes bairros 

próximos ao açude Forquilha.  

A coleta de lixo realizada no município além de abranger poucos residentes, 

também não é realizada de forma ambientalmente correta, pois o destino final destes resíduos 

continua sendo a céu aberto já que o município não dispõe de um aterro sanitário.  

O Gráfico 03 apresenta a proporção das variáveis relacionadas a dimensão 

“Dimensão de Infraestrutura e Saneamento Básico” para todos os bairros da área urbana. 
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Gráfico 03 - Proporção das variáveis da dimensão “Infraestrutura e Saneamento Básico” para 

os bairros da área urbana 
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Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010) 

 

5.2.2 Dimensão Educação  

 

Os aspectos educacionais de uma população revelam muito de sua estrutura social 

e econômica. Esta variável está diretamente relacionada a níveis empregatícios e a renda. 

Kaztman (1999) fala de um aumento de 30% na renda de pessoas com mais de 10 anos de 

estudo se comparado a pessoas com 9 anos ou menos de escolaridade.   

Geralmente, pessoas com baixos níveis escolares ou sem nenhum grau de estudo 

estão mais vulneráveis a adquirirem subempregos, mal remunerados e sem direitos 

trabalhistas. A dimensão ‘Educação” capta as características relacionadas a educação 

analisando as variáveis “Porcentagem da população com 15 anos ou mais de idade não 

alfabetizada” e “Porcentagem de chefes de família não alfabetizados” além dos equipamentos 

que torna possível o processo educacional dentro do município. A Tabela 07 apresenta as 

estatísticas descritivas dessas variáveis. 
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Tabela 07 – Estatísticas descritivas das variáveis relacionadas a dimensão educação 

VARIÁVEIS ESTATÍSTICAS 
RESULTADOS (%) 

Urbano Rural 

Porcentagem da população com 15 

anos ou mais de idade não 

alfabetizados 

  

Média 20,099 37,101 

Desvio Padrão 7,612 5,862 

Mínimo 4,075 25,781 

Máximo 43,778 46,848 

Porcentagem de chefes de família 

não alfabetizados 

  

  

Média 26,471 53,393 

Desvio Padrão 10,506 11,386 

Mínimo 5,185 24,528 

Máximo 53,731 72,413 

Fonte: Organizado por Tomaz, 2017 

 

A variável “Porcentagem da população com 15 anos ou mais de idade não 

alfabetizada” capta o nível mínimo educacional e de escolaridade por meio da alfabetização. 

A média de residentes a partir de 15 anos que não foram alfabetizados é de 26,81% em todo o 

município. O mínimo que se observou nos setores censitários foi de 4,07 % revelando a não 

existência de nenhum setor com residentes ausentes destas características, o máximo 

encontrado em setores foi 46,84 %.  

No município existe um total de 4.157 pessoas que não foram alfabetizadas, a 

maior influência foi do grupo da população idosa a partir dos 60 anos de idade, esse grupo 

apresenta 62,18% de pessoas não alfabetizadas, o que representa 10,80% da população 

residente.  

A área rural apresenta as piores avaliações dessa variável com média de 37,101% 

da população não alfabetizada contra 20,1 % na área urbana. Toda a área rural é praticamente 

homogênea quanto a porcentagem da população não alfabetizada, a maior parte dos setores 

censitários possuem uma população de 36,06 a 46,85% sem este nível escolar. Os setores a 

Noroeste e Oeste possuem 25,09 a 36,05 % de população não alfabetizada, nenhuma das 

comunidades inseridas neste setor possuem escolas, os alunos matriculados precisam se 

deslocar para escolas em comunidades mais próximas através do transporte disponibilizados 

pela prefeitura local.  

Na área urbana, a heterogeneidade entre população alfabetizada e não alfabetizada 

é maior. Não existe nenhum bairro em que a alfabetização da população seja universal, tendo 

os bairros Centro e Padre Edson com 4,08% de pessoas não alfabetizadas. Os piores 

resultados são os bairros Edmundo Rodrigues com 23,07% e José Raimundo de Loiola com 
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43,78 % considerado um valor preocupante já que representa praticamente, metade da 

população deste bairro que não foram alfabetizados.  

A variável “Porcentagem de chefes de família não alfabetizados” demostra o nível 

de instrução das pessoas responsáveis pelos domicílios e pela família. Esta variável pode 

indicar parâmetros que contribuem com privações de elementos básicos em uma família como 

também com sua inserção em situações de vulnerabilidade. Sabe-se que chefes de família que 

possuem pouca ou nenhuma instrução geralmente tem filhos ainda jovens, possuem um maior 

número de filhos e ainda, como não foram alfabetizados, também tendem a possuir baixos 

salários. 

Em Forquilha, a média dos chefes de família sem instrução fica em torno de 37,09 

% com desvio padrão de 17,10 % demonstrando a heterogeneidade desta variável 

apresentando setores com mínimo de 5,18% e máximo de 72,41%. 

Na área rural, mais da metade (média 53,39%) dos chefes de família não possuem 

nenhuma instrução escolar. Setores a Nordeste e Sul são os mais críticos com mais de 50% 

dos chefes de família não alfabetizados, em alguns locais superando 70%. Praticamente, todo 

o distrito de Trapiá está nessa classificação. A maior parte dos setores deste último grupo 

também são os mesmos que apresentaram as piores situações na variável analisada 

anteriormente (“Porcentagem da população com 15 anos ou mais de idade não alfabetizada).  

Os setores com valores variando de 42 a 55% estão localizados principalmente a 

Leste e Sudoeste. O setor censitário localizado ao Norte/Noroeste é o que apresenta a menor 

porcentagem (40, 42%) de chefes de família não alfabetizados entre os setores da área rural. A 

sede do distrito de Salgado dos Mendes possui uma melhor posição com 24,53%.  

A área urbana possui menor média (26,471%) de chefes não alfabetizados. O 

bairro Padre Edson, como praticamente em todas as variáveis analisadas, é o que apresenta 

menor percentual de chefes de famílias não alfabetizados, com 5,19%. Os bairros Edmundo 

Rodrigues e Alto Alegre apresentam valores elevados com proporção de 30,76% e 23,55% 

respectivamente. Contudo, os valores mais elevados são verificados nos bairros Antônio 

Ferreira Gomes Martins e José Raimundo de Loiola (31,58% e 53,73%) respectivamente. O 

Gráfico 04 mostra a proporção das variáveis da dimensão “Educação” para os bairros, a 

Figura 11espacializa estas variáveis juntamente com as variáveis relacionadas a dimensão 

“Renda” que será analisada em seguida.  
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Gráfico 04 - Proporção das variáveis da dimensão “Educação” para os bairros da área urbana 
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Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

Figura 11 – Representação espacial das variáveis da dimensão “Educação” e dimensão “Renda” 

                 

                 

 
Fonte: Organizado pela autora com base nos dados do setor censitário 2010 (IBGE, 2010) 
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5.2.3 Dimensão Situação Social e Renda  

 

A variáveis agrupadas nesta dimensão são “Porcentagem de pessoas 

responsáveis com rendimento de até 1 salário mínimo mensal, do sexo feminino” e 

“Porcentagem de domicílios com renda domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo”, 

não se limitando apenas a consideração da renda, mas também a condições sociais como no 

caso, a situação em que famílias são chefiadas por mulheres de baixa renda. A Tabela 08 

apresenta o resumo estatístico dessas variáveis.  

 

Tabela 08 – Estatísticas descritivas das variáveis relacionadas a dimensão renda 

VARIÁVEIS ESTATÍSTICAS 
RESULTADOS (%) 

Urbano Rural 

Porcentagem de domicílios com 

renda domiciliar per capita inferior 

a ½ salário mínimo 

Média 50,199 65,752 

Desvio Padrão  15,990 7,417 

Mínimo 21,052 51,655 

Máximo 86,792 82,758 

Porcentagem de pessoas 

responsáveis com rendimento de 

até 1 salário mínimo mensal, do 

sexo feminino 

Média 36,567 19,392 

Desvio Padrão  15,064 15,583 

Mínimo 15,981 3,448 

Máximo 68,560 69,811 

Fonte: Organizado por Tomaz, 2017 

 

A variável “Porcentagem de pessoas responsáveis com rendimento de até 1 salário 

mínimo mensal, do sexo feminino” capta a situação das famílias monoparentais em que o 

chefe da família é do sexo feminino e com rendimento de no máximo, 1 salário mínimo a fim 

de verificar se essas características são suficientes para suprir as necessidades familiares ou se 

podem contribuir com a exposição das famílias a vulnerabilidade social.  

A mulher como chefe de família tende a assumir vários papeis, o de mãe e pai, a 

provedora dos recursos do domicílio e ainda, de trabalhadora do lar, esta sobrecarga de tarefas 

expõe a mulher a um quadro de dificuldades em que podem expor sua família a uma situação 

de vulnerabilidade. Pinto et al. (2011) supõe que em vista dessas situações, mulheres chefes 

de família, além da vulnerabilidade social a que estão expostas, também podem apresentar 

vulnerabilidade emocional, seja pelo sentimento de abandono, seja pela violência e 

exploração a que foram submetidas, seja pela fragilização a que estão expostas 

cotidianamente na busca de estratégias para a sobrevivência de seu núcleo familiar.  
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Mulheres chefes de domicílios tem mais dificuldades de obter as oportunidades 

disponibilizadas, não apenas a privação de renda, mas também ao acesso aos serviços 

públicos e trabalho de melhor remuneração. Para Cronemberg e Teixeira (2013) a ausência de 

políticas públicas e de proteção social expõem famílias a situações de vulnerabilidade sem 

condições de cumprir sua função de provedora e protetora desgastando assim, os laços 

familiares. O Estado deixa de intervir na área social e transmite apenas a família, o dever de 

proteção, a mulher, muitas vezes não consegue responder por essas deficiências em vista da 

sua situação de vulnerabilidade socioeconômica (GOMES; PEREIRA, 2005). 

No município de Forquilha, 37,78 % das famílias são chefiadas por mulheres, 

dessas, 31,75 % possuem rendimento de no máximo 1 salário mínimo mensal.  

Para Pinto et al. (2011) os domicílios chefiados por responsável do sexo feminino 

pode ser considerado um fenômeno urbano, já que a maior taxa de domicílios com estas 

características se dá no ambiente urbano. Este fenômeno também foi verificado em Forquilha, 

onde 45,50 % dos domicílios na área urbana são chefiados por mulheres, representando quase 

a metade do sexo feminino, já na área rural a taxa é de 21, 04%.  

A variável “Porcentagem de pessoas responsáveis com rendimento de até 1 salário 

mínimo mensal, do sexo feminino”, diferente das analisadas anteriormente, apresenta menor 

média na área rural (19,4%) se comparado com a área urbana (36,567%), apenas um pequeno 

setor censitário, referente a sede do distrito de Salgado dos Mendes, possui uma taxa elevada 

de 69,81% com domicílios com pessoas responsáveis do sexo feminino com rendimento de 

até 1 salário mínimo mensal. Porém, o restante do território do distrito Salgado dos Mendes 

possui 18,29% com esta variável.    

A maior parte da área rural possui um intervalo de 10% a 25,04% das famílias 

chefiadas por mulheres ganhando até 1 salário mínimo. Apenas um setor possui um valor 

maior que 25%. Um dos setores que apresentaram baixas taxas de domicílios chefiados por 

mulheres ganhando até 1 salário mínimo, está situado a nordeste e opõem-se as características 

que tem apresentando até agora, caracterizando-se por apresentar as piores taxas no que se 

referente as outras variáveis analisadas anteriormente. Outro setor que também apresenta um 

valor baixo para este indicador está localizado a sudeste do município com 3,45% dos 

responsáveis do sexo feminino com rendimento de 1 salário mínimo.  

A área urbana apresenta uma maior heterogeneidade no que diz respeito a esta 

variável. O bairro Padre Edson continua apresentando as menores frequências com 19,26%. O 
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bairro Centro apresentou uma proporção de 21,47%.  

Os bairros Antônio Ferreira Gomes Martins (36,84%), Alto Alegre (31,87%) e 

Mesquita Jerônimo (27,82%) apresentam números elevados de mulheres chefiando os lares 

com baixo rendimento (até 1 salário mínimo), assim como Edmundo Rodrigues (39,46%) que 

apresenta quase a metade dos domicílios nestas condições. Estes são bairros mais populares 

ocupados por pessoas de menor poder aquisitivo. As maiores taxas são observadas nos bairros 

Francisco Martins Viana (50%) e José Raimundo de Loiola, este último possui uma taxa de 

63,06%, mais da metade dos lares nessas condições.   

A última variável a ser analisada, “Porcentagem de domicílios com renda 

domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo” apreende as condições de renda da família e 

capta as disparidades da distribuição de renda revelando a pobreza dentro dos lares sendo a 

pobreza representada pelo baixo rendimento familiar (COSTA, 2009).  

No município de Forquilha, no ano de 2010, mais da metade dos domicílios 

(56,75 %) possuíam renda domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo. Apesar do 

intervalo temporal relativamente longo do censo, pesquisas de campo realizadas no ano de 

2017 e 2018 demonstram que a situação econômica do munícipio não sofreu grandes 

alterações, a renda domiciliar per capita continuava inferior a ½ salário mínimo para 55,7% da 

população urbana e um pouco mais de 60% para a população rural.  

A área rural apresenta-se um pouco mais homogênea quanto a distribuição de 

renda, no entanto, existe o maior número de renda per capita inferior a ½ salário mínimo 

mensal nos domicílios. Apenas um setor apresentou 51,66% dos domicílios com essa renda. A 

maior parte dos setores (8 setores) apresentam 55,13 a 70,05 % dos domicílios com renda per 

capita inferior a inferior a ½ salário mínimo mensal indicando um número elevado de famílias 

de baixa renda. 

Os 4 setores em pior situação (70,06 – 86-79 %) estão ao Leste e Centro do 

município e outra pequena área trata-se da sede do distrito Salgado dos Mendes, nestes setores 

há um maior número de famílias de baixa renda. 

Nas comunidades rurais, a maior parte da população trabalha na agropecuária de 

subsistência, vendendo apenas o excedente. A coleta primária de dados observou-se que 

31,3% dos entrevistados nas áreas rurais, são pensionistas ou aposentados, sendo esta a única 

renda da casa. O número de pessoas que trabalhavam sem registro formal (carteira assinada) 

era de 21,2%, 17,2 % com registro e 30,3 % desempregados. 
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Na área urbana há maior disparidade na distribuição de renda se refletindo 

também nas condições de infraestrutura. O número de residentes com renda inferior a ½ 

salário mínimo mensal per capita é menor que na área rural, mas ainda assim representa a 

maior parte da população com baixa renda.  

Os bairros Padre Edson (21,05%) e Centro (21,59%) seguem o mesmo padrão das 

análises anteriores apresentando os melhores valores nas análises realizadas, nestes bairros as 

taxas de residentes com renda inferior a ½ salário mínimo mensal per capita era de 21,05% e 

21,59% demonstrando que a maior parte da renda per capita local é superior a esse valor.  

Os indicadores mais baixos são verificados nos bairros Edmundo Rodrigues 

(56,21%) e Mesquita Jerônimo (58,07%), sendo o bairro Edmundo Rodrigues, o mais 

populoso da área. Por outro lado, o bairro José Raimundo de Loiola continua apresentando os 

piores resultados com mais de 70 % da população em situação de pobreza apresentando baixo 

rendimento, como pode ser verificado no Gráfico 05 que expressa os resultados da dimensão 

renda nos bairros da área urbana.   

 

Gráfico 05 - Proporção das variáveis da dimensão “Renda” para os bairros da área urbana 
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Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010) 
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5.3 Resultado e espacialização do índice de vulnerabilidade social – Forquilha 

 

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) para o município de Forquilha foi criado 

a partir de indicadores que demonstravam o quão susceptível pode ser a população a algumas 

adversidades que podem depauperar suas vidas, as relações familiares e sociais.  

As conjunturas que enlaçam a vida das pessoas que vivem em estado de 

vulnerabilidade são voláteis, não estabelecendo segurança e perspectivas. Os lugares de 

vivencia também são vulneráveis, oferecendo poucas condições ou as vezes nenhum de 

integridade a vida. Lugares vulneráveis, conforme Gabatz (2015), são locais onde os 

indivíduos enfrentam riscos e dificuldade de acesos a serviços básicos de políticas públicas 

como habitacionais, saneamento básico, educacionais, de trabalho, participação e acesso 

diferencial a informação e oportunidades.  

Com os indicadores selecionados, aplicou-se a técnica da análise fatorial a fim de 

obter novas variáveis que possam explicar a vulnerabilidade social, posteriormente, aplicou-se 

um modelo matemático nos fatores para agrupa-los em um único valor referente ao fenômeno 

da vulnerabilidade. Também identificou-se a variável que mais contribuiu para a formação do 

índice, atribuindo o peso para cada uma variável (GRÁFICO 06) conforme a fórmula 10 

descrita no capítulo 2.   

 

Gráfico 06 - Peso de cada variável para a formação do IVS – Forquilha 
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Fonte: Elaboração própria a partir do modelo de Andrade et al (2005). 

Nota: X1: Porcentagem de moradores em domicílios que não estão ligados a rede geral de abastecimento de 

água; X2: Porcentagem de moradores em domicílios sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem 

sanitários; X3: Porcentagem de moradores em domicílios que não estão ligados a rede geral de esgoto ou com 

fossa séptica; X4: Porcentagem de moradores em domicílios sem lixo coletado por serviço de limpeza; X5: 
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Porcentagem da população com 15 anos ou mais de idade não alfabetizada; X6: Porcentagem de chefes de 

família não alfabetizados; X7: Porcentagem de pessoas responsáveis com rendimento inferior a 1 salário mínimo 

mensal, do sexo feminino; X8: Porcentagem de domicílios com renda domiciliar per capita inferior a ½ salário 

mínimo. 

 

As variáveis mais importantes para a formação do índice a partir do autovalor de 

cada componente, associado a explicabilidade de cada variável em relação aos componentes 

principais extraídos, foram as relacionadas a dimensão educação. A “Porcentagem da 

população com 15 anos ou mais de idade não alfabetizados” e “Porcentagem de chefes de 

família não alfabetizados” foram que apresentaram maior peso, tendo o índice alta 

sensibilidade a variabilidade destas variáveis.  

Este resultado está conforme os obtidos na análise fatorial que apresenta a maior 

variabilidade dos dados de vulnerabilidade explicados no fator 1, justamente onde estão as 

variáveis educacionais e de renda. Tendo em vista que estas são variáveis mais sensíveis a 

vulnerabilidade, logo, maior atenção e investimentos devem ser disponibilizados à educação 

para que esta direcione a população ao acesso a melhores de condições de trabalho, renda e 

infraestrutura. 

A variável que possui menor peso foi “Porcentagem de pessoas responsáveis com 

rendimento de até 1 salário mínimo mensal, do sexo feminino”, revelando menor 

sensibilidade do índice a esta variável.  

Estas variáveis que são diretamente proporcionais a vulnerabilidade social, 

representam indicadores que mais tem favorecido a construção de um quadro de precariedade 

vivenciadas pelas famílias no município em estudo por evidenciarem a ausência de serviços 

básicos. A junção dessas variáveis em um único indicador contribui com melhor 

conhecimento da realidade além de otimização das análises.  

Com a adoção da técnica estatística multivariada de agrupamento (método não 

hierárquico k-médias), foi possível organizar o índice obtendo uma taxonomia, formando 4 

clusters que varia de 0,00 a 1 (TABELA 09) além de identificar os setores correspondente a 

cada classe.  
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 Tabela 09 - Valores limiares do índice de vulnerabilidade social no município de Forquilha 

Classes de Vulnerabilidade  IVS Cluster Número de setores 

Baixa 0,00 ≤ IVS ≤ 0,17 Cluster 1 9 

Media  0,18 ≤ IVS ≤ 0,41 Cluster 4 14 

Alta 0,42 ≤ IVS ≤  0,79 Cluster 3 14 

Muito Alta 0,80  ≤ IVS ≤  1 Cluster 2 1 

Fonte: Elaborado por Tomaz com base no banco de dados da pesquisa 

Nota: Resultado ANOVA (p-valor = 0,000); para o nível de significância adotado (p<0,05), rejeita-se a hipótese 

nula e define-se que os valores médios das variáveis diferem em pelo menos um dos clusters, relativamente aos 

demais. 

 

As classes de vulnerabilidade no município de Forquilha apresentam um intervalo 

entre baixa vulnerabilidade onde o valor mínimo é de 0,00 e o valor máximo não ultrapassa a 

0,17, os valores de “Vulnerabilidade Média” estão entre 0,18 a 0,41, a “Vulnerabilidade Alta” 

possui um valor mínimo de 0,42 com máximo de 0,79 e “Vulnerabilidade Muito Alta” entre 

0,80 a 1, logo, quanto mais próximo do valor 1, mais vulnerável é o setor.  

A vulnerabilidade média tem atingido o maior número de residentes, com 8.271 

nesta situação, seguida da vulnerabilidade alta (7.373), vulnerabilidade baixa (5.602) e com 

menor número de residentes está a vulnerabilidade muito alta com 539. A maior parte da 

população vive em condições de precariedade, pois, 74,282% dos residentes estão entre 

vulnerabilidade média a muito alta. As diferenças entre a quantidade de população inserida 

em cada classe de vulnerabilidade podem ser melhor visualizadas no Gráfico 07 que também 

apresenta a quantidade de domicílios.    

 

 

Gráfico 07 – Quantificação dos domicílios em cada classe de vulnerabilidade 

 

Fonte: Elaborado por Tomaz a partir dos dados do Censo Demográfico (BRASIL 2010) 
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Na classe de “Vulnerabilidade Baixa” estão inseridos 9 setores, todos localizados 

no perímetro urbano e dispostos nos bairros que apresentaram os menores valores quando da 

análise dos indicadores das dimensões educação, renda e saneamento. Nestes setores há 1.696 

domicílios particulares permanentes e um total de 5.602 residentes que representam 25,71 % 

da população do município que pode ser considerado um número baixo de pessoas que 

apresentam melhores condições de vida.   

Observa-se que a baixa vulnerabilidade está restrita a uma única e pequena área, e 

ao seu entorno, estão os locais de maiores vulnerabilidades. Os bairros Padre Edson, Centro e 

Francisco Martins Viana tem o total de seu territorial com vulnerabilidade baixa. Neste bairro 

estão os residentes de melhores condições socioeconômicas são encontrados a maior parte dos 

equipamentos urbanos. 

Esses bairros ficam ao entorno da área comercial que está disposta a BR-222, Km 

222, logo, muitos moradores são os próprios comerciantes, outros residentes desses bairros 

estão trabalhando na administração pública com rendimento nominal médio mensal de R$ 

1.244,61 no bairro Centro, R$ 1.261,22 no Padre Edson e R$ 1.124,71 no bairro Francisco 

Martins Viana, (BRASIL, 2010). Também nesses bairros são encontradas as melhores 

infraestruturas, como ruas asfaltadas, melhores residências, e melhores serviços quanto ao 

abastecimento de água por uma rede geral de abastecimento, coleta de lixo dentre outros 

serviços. A Figura 12 traz uma visão geral das características desses bairros aos quais 

apresentam valores baixos de vulnerabilidade. 

 

Figura 12 – Características dos bairros que apresentaram baixos valores de vulnerabilidade 

     

1 – Rua Criança Dante no bairro Centro; 2- Rua no bairro Francisco Martins Viana 
 

Fonte: Tomaz, 2018 
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A classe de “Vulnerabilidade Média” também está restrita apenas ao perímetro 

urbano com uma única exceção de área referente a sede do distrito Salgado dos Mendes, 

somando um total de 14 setores censitários. Esta classe abrange totalmente os bairros de 

Mesquita Jerônimo e Antônio Ferreira Gomes Martins e parte dos bairros Alto Alegre e 

Edmundo Rodrigues. 

Os residentes que estão em vulnerabilidade média são um total de 8.271 

correspondendo a 37,96% da população em 2.305 domicílios. Esta população está entre os 

dois limiares de vulnerabilidade baixa a alta.  

Os bairros Alto Alegre e Edmundo Rodrigues possuem parte de sua população 

vivendo concomitante com a vulnerabilidade baixa e média, esses são bairros mais populosos 

do município, a maior parte deles possuem boa infraestrutura e não coincidentemente, 

percebe-se que as áreas de média vulnerabilidade fazem limites aos bairros analisados 

anteriormente que possuem vulnerabilidade baixa. Observa-se, portanto, que a 

vulnerabilidade aumenta à medida que se aproxima da franja urbana nas áreas mais periféricas 

como mostra a Figura 13.  

 

Figura 13 – Características dos bairros que apresentaram valores médio de vulnerabilidade 

     

     1 – Quintal de uma casa no bairro Alto Alegre revelando que o esgoto do banheiro vai para um 

riacho que passa atrás da casa. 2 – Rua sem infraestrutura e esgotamento sanitário no bairro 

Edmundo Rodrigues.  

Fonte: Tomaz, 2017 
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No bairro Antônio Ferreira Gomes Martins, as ruas mais próximas ao açude 

Forquilha é onde estão as residências mais precárias, muitas delas sem um esgotamento 

séptico ou fossa de qualquer tipo, muitos moradores desses bairros relataram os dejetos 

escoam para o quintal ou riachos próximos.  

A sede do distrito de Salgado dos Mendes, classificado como vulnerabilidade 

média, é o único território rural com baixo índice de vulnerabilidade, o que o diferencia de 

todo o restante da área rural, representando uma pequena área de aproximadamente 1,40 Km2 

com 211 domicílios particulares permanentes e 751 residentes. 

O valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas no distrito de Salgado 

dos Mendes é o maior rendimento da área rural (BRASIL, 2010). A maior parte da renda 

desses residentes é adquirida por meio da aposentadoria e complementada através da 

agropecuária de subsistência onde o excedente é vendido. A Figura 14 mostra a sede do 

distrito de Salgado do Mendes. 

 

Figura 14 – Imagem da sede do distrito Salgado dos Mendes na área rural 

  

1 – Rua principal da sede do distrito Salgado dos Mendes, pode-se observar certa organização nos 

padrões das casas e a rua asfaltada; 2 – Rua no distrito Salgado dos Mendes sem asfalto destacando a 

cisterna de placa, local de armazenamento de água da chuva utilizado pela população rural para 

abastecimento doméstico.  

Fonte: Tomaz, 2017 

 

José Raimundo de Loiola foi o único bairro que apresentou vulnerabilidade alta 

dentro todos do perímetro urbano. Este bairro, dividido em três comunidades, (Cidade dos 

Anjos, Cidade de Deus e Pico da Esperança) apesar de apresentarem alta vulnerabilidade, 

apresentam heterogeneidade entre si quanto as condições das famílias, de moradia e de 
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infraestruturas públicas.  

As localidades de Cidade de Deus e Cidade dos Anjos são mais populosas, 

possuem entorno de 270 domicílios. Essas áreas representam um bairro em expansão com um 

acentuado processo de transferência da população pobre, pois, possui os aluguéis e as terras 

mais baratos. Nos últimos dez anos, o número de moradia nessa área cresceu 

significativamente, enquanto os serviços e infraestruturas públicas não acompanharam o 

mesmo ritmo. Mas há existência de alguns serviços públicos como pavimentação, sistema de 

abastecimento de água e equipamento públicos como praças  

A comunidade Pico da Esperança é um pequeno aglomerado com 

aproximadamente 50 casas, a maioria dessas casas são submoradias e estão desocupadas, 

restando apenas, cerca de 30 moradores atualmente. Das três localidades existentes no bairro 

Raimundo de Loiola, o Pico da Esperança é o mais precário, tanto em termos de 

disponibilidade de serviços públicos como no nível de pobreza dos moradores.  

Apesar da localidade do Pico da Esperança ser de ocupação mais antiga que as 

localidades Cidade de Deus e Cidade dos Anjos, todavia, as localidades mais recentes têm 

recebido maior infraestrutura e serviços públicos que o Pico da Esperança. A Figura 15 mostra 

algumas características estruturais da localidade Pico da Esperança. 

 

Figura 15 – Imagem da localidade Pico da Esperança, área urbana 

   
1 – Casas de pau a pique na localidade do Pico da Esperança; 2 – Rua sem infraestrutura de 

calçamento no Pico da Esperança.  

Fonte: Tomaz, 2018 

 

Quanto a área rural, observou-se na análise dos indicadores de infraestrutura e 

saneamento básico, educação e renda, esta apresentou os piores resultados se comparado a 
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área urbana. Consequentemente, no IVS-F também possui as classificações mais críticas, 

nenhum dos setores apresentou vulnerabilidade baixa.  Em geral, a classificação da 

vulnerabilidade para esta área variou de alta a muito alta, revelando uma maior 

homogeneidade entre a população e maior preocupação quanto aos desafios que os mesmos 

estão enfrentando diariamente já que os recursos que possuem não são suficientes para 

melhorar e estabelecer qualidade de vida, tento em vista que lhes faltam inclusive, o básico. A 

única exceção é área referente a sede do distrito de Salgado dos Mendes que apresenta 

vulnerabilidade média.  

A maior parte da área rural possui vulnerabilidade alta atingindo 6.374 residentes 

e cobrindo quase a totalidade do território rural. Esta população pode estar mais distante de 

reduzirem a vulnerabilidade já que possuem os piores resultados. Outros problemas podem 

acometer com mais intensidade a população rural levando-os a extrema pobreza. Estudos 

alertam que os trabalhadores rurais são pegos em ciclos intratáveis de baixa produtividade, 

desemprego sazonal e baixos salários e são particularmente vulneráveis (UN; UNDP, 2014). 

A vulnerabilidade muito alta está restrita ao setor Nordeste, onde estão inseridas 6 

comunidades. Este setor foi o que apresentou os piores resultados quando da análise das 

dimensões no subitem 5.1 se comparado com os outros setores da área rural, apresentando 

melhores resultados apenas na dimensão renda.  

Quase 100% da população que vive no setor com vulnerabilidade muito alta, não 

possuem água de rede geral de abastecimento público, apesar que a maioria das residências 

possuírem cisterna de placa. A falta da rede geral de abastecimento prejudica as atividades 

domésticas já que a água da cisterna é destina para o consumo humano e preparação de 

alimentos. Também nestes setores, praticamente 100% dos domicílios não possuem rede geral 

de esgotos ou fossa séptica e mais de 30% não possuíam banheiro. Na dimensão Educação 

também obteve os piores resultados, com mais de 50% de chefes de famílias não alfabetizados 

e 42% da população com mais de 15 anos de idade não alfabetizados. 

A Figura 16 apresenta o mapa da a distribuição do Índice de Vulnerabilidade 

Social através dos cluster formados para o município de Forquilha. O mapa é multiescalar 

com representação do município na visão geral e o detalhamento da área urbana.  
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Figura 16 - Espacialização do índice de vulnerabilidade social em Forquilha 

 

Fonte: Elaborado por Tomaz, 2019 
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Logo pose- afirmar que o índice de vulnerabilidade alto nos setores rurais 

confirma as baixas estruturas de oportunidades para esta população, tanto nos serviços de 

infraestrutura como na qualificação, educação e de renda verificadas anteriormente 

demonstrando o caráter multifacetado da vulnerabilidade. Desse modo, falar de 

vulnerabilidade nesse ambiente rural semiárido, implica lidar com um quadro que além da 

vulnerabilidade que se agrava quando do acontecimento de alguma adversidade, como as 

secas recorrentes.   

A maior parte dos moradores da área rural de Forquilha vivem da agricultura de 

subsistência, atividade totalmente dependente dos aspectos geoambientais limitantes da área. 

Além dos solos não propícios a agricultura que é desenvolvida no local, ainda há as 

adversidades climáticas, já que o clima local impõe diversas limitações e as políticas públicas 

de proteção e apoio a esses agricultores não tem sido eficaz.  

O clima tem forte influência sobre o que é produzido, primeiro porque não 

proporciona água suficiente para uma agricultura irrigada, permitindo apenas a agricultura de 

vazante e de sequeiro, outro problema são as constantes secas que acometem a região 

semiárida brasileira, nos anos em que as chuvas são abaixo da média, há grandes prejuízos aos 

agricultores que muitas vezes não produzem o suficiente para a subsistência colocando em 

risco a segurança alimentar da família.  

A questão dos latifúndios e da concentração de terra é outro problema que os 

agricultores enfrentam, a maior parte das terras são terras cedidas aos agricultores para que 

possam plantar, processo conhecido como arrendamento das terras. Em troca, os agricultores 

cedem a forragem da plantação para o gado do dono do terreno. Este problema é sempre 

relatado pelos residentes, pois, é comum muitos agricultores não terem onde plantar e também 

há grande preocupação por parte dos agricultores em não poderem deixar terras para a 

agricultura aos filhos.  

A exploração mineral é um ramo que emprega muitas pessoas dentro do 

município, dados do IPECE (2017) indicam que a exploração mineral gera apenas 57 

empregos formais, mas na prática, o número de empregos gerados é maior, pois há muitos 

trabalhando na informalidade, como se observou com as práticas de campo.  

A principal exploração é de calcário (FIGURA 17) localizado em pequenas áreas 

apenas ao Sul do município. Diversas “clareiras” são abertas para a exploração do calcário 

como também para a retirada da caatinga, não havendo monitoramento e nem o corte seletivo 
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da matriz energética e, muito menos, a reposição do que se retira da natureza.  

 

Figura 17 – Produção de calcário na área rural de Forquilha 

     

Fonte, Tomaz, 2018 

 

O extrativismo vegetal é outra fonte de renda para os residentes da área rural, mas 

a forma de trabalho em sua maioria também é informal. A madeira retirada da caatinga é 

destinada as fabricas de cerâmicas e tijolos de Sobral. Há também a retirada da madeira de 

forma irregular destinadas aos fornos das caieiras do município.    

Observa-se que os tipos de empregabilidade da população na área rural não 

dispõem de muitos investimentos ou políticas de apoio, ausência destes elementos contribuem 

com o envolvimento da população em atividades pouco remuneradas e sem garantia dos 

direitos trabalhistas, estas fontes de renda vêm acompanhado do constante medo do 

desemprego, da reprodução da população em um ciclo vicioso de pobreza e manutenção do 

quadro de vulnerabilidade alta.   

Pode-se dizer que o resultado do Índice de Vulnerabilidade Social de Forquilha 

apresentou uma divisão da cidade em “zonas de vulnerabilidade” como nomeou Cunha et al. 

(2006) para designar nítidas diferenças intraurbanas para além das disponibilidades materiais, 

mas também o poder de respostas ao conjunto de dificuldades impostas aos habitantes. No 

município de Forquilha é possível identificar duas zonas (área rural e urbana) onde o meio 

urbano apresentou maior heterogeneidade e desigualdade social, por outro lado, apesar da 

área rural parecer mais homogênea, os níveis de vulnerabilidade são maiores e abrange um 

maior número de habitantes.  
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6 QUADRO DINÂMICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOMICILIAR E 

INSEGURANÇA HÍDRICA  

 

A insegurança hídrica tem sido ameaça constante nos agregados familiares do 

semiárido e sentida mais fortemente pela população difusa da área rural, mas nos últimos anos 

tem-se verificado melhorias na disponibilidade de água para essa população principalmente 

devido a políticas sociais focadas na democratização da água aliviando em alguns aspectos a 

insegurança hídrica domiciliar  

Com o desenvolvimento da pesquisa através da metodologia aplicada fazendo uso 

de trabalhos de campo, entrevistas, conversas informais, aplicação de questionários, dentre 

outras técnicas, levantou-se evidências que colaboraram para a comprovação das hipóteses 

levantadas nesta pesquisa. Este capítulo traça um o perfil sócio demográfico e econômico dos 

agregados familiares da área rural e urbano e um panorama da infraestrutura dos sistemas de 

abastecimento de água doméstica do município durante o período de seca.  

 

6.1 A problemática da insegurança hídrica no município de Forquilha 

 

Em Forquilha, o sistema de abastecimento público de água na área urbana é 

realizado pela CAGECE com taxa de cobertura de 98,86% e um total de 4.166 de domicílios 

ligados a rede geral. Na área rural, o abastecimento é realizado pelo SISAR que trata água de 

diferentes reservatórios distribuídos na zona rural para disponibilizar a população, atendendo 

1.441 domicílios (IBGE, 2010). Ainda segundo o IBGE, as famílias que não contam com este 

tipo de abastecimento geralmente adquirem água de poços e pequenos reservatórios, 

conferindo 550 famílias sem abastecimento de água pela rede pública. A Tabela 10 mostra um 

resumo das ligações à rede geral de abastecimento. 

 

Tabela 10 – Número de domicílios ligados a rede geral de abastecimentos e o déficit do 

sistema 

ÁREAS N. DOMICÍLIOS N. DE DOMICÍLIOS 

LIGADOS A REDE 

DÉFICIT 

(%) 

EMPRESA 

RESPONSÁVEL 

RURAL 1943 1.441 25,84 SISAR 

URBANA 4214 4.166 1,14 CAGECE 
Fonte: Censo demográfico (IBGE, 2010) 
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Até o ano de 2007, a água para abastecer a área urbana era proveniente do açude 

Forquilha captada e trata pela CAGECE. O Inventário Ambiental da Bacia Hidrográfica do 

Açude Forquilha publicado pela COGERH em 2008, indicava que o reservatório estava com 

alto nível de eutrofização e com baixo aporte de água, 33,52% de sua capacidade de acordo 

com o relatório. A partir desse ano (2007), a CAGECE estabeleceu não ser mais capaz de 

tratar a água do reservatório para o abastecimento humano por conta do número elevado de 

cianobactérias na água.  

Nos anos de 2007 e 2008, a população urbana da cidade de Forquilha viveu uma 

crise hídrica, pois a CAGECE deixou de fornecer água para os domicílios em razão das 

dificuldades em tratar a água de modo a torna-la potável e seus possíveis impactos na saúde 

da população. Governo e população viveram grandes transtornos, governo porque não estava 

preparado para esta situação e a população porque não recebeu água da rede geral de 

abastecimento por vários meses. As medidas tomadas pelo governo local foram todas 

emergenciais como a perfuração de poços e distribuição de água por carros pipa, estas eram as 

únicas alternativas da população para obter água, permanecendo por horas nas filas dos poços 

(MENDES, 2008).   

Em 2008 foi inaugurada a adutora de Forquilha com o objetivo de abastecer a 

sede do município, a adutora que possui mais de 20 Km de extensão, capta água do rio Acaraú 

no município de Sobral que por sua vez é perenizado pelo açude Araras (RABELO et al., 

2012). A partir desta data, o abastecimento de água por rede geral para as casas se normalizou.   

O açude Forquilha teve um grande aporte de água no ano de 2009 vindo a sangrar 

(extravasar sua capacidade de armazenamento) e renovar toda a água. Em 2011 o açude 

voltou a sangrar, e as águas permaneceram oligotróficas por vários meses. A partir do ano de 

2012, quando a pluviometria do estado do Ceará foi abaixo da média dando início a estiagem 

que se perdurou até 2016, o aporte de água do reservatório voltou a baixar assim como a 

qualidade das águas. 

Análises da qualidade da água realizada ao longo de 2014 no açude Forquilha 

revelou que o reservatório apresentou variação entre a oligotrofia e a eutrofia, sendo que a 

maior parte do ano permaneceu eutrófico. A maior preocupação foi com o “bloom” de 

cianobactérias identificado no período seco, principalmente no mês de novembro de 2014, 

sendo 1.864.753,80 cel/mL (TOMAZ, 2015). Nesta época, o volume do açude Forquilha 

estava com menos de 6% de sua capacidade. Observa-se que a situação de má qualidade do 

reservatório foi a mesma dos anos de 2007 e 2008.  



 

121 

Apesar da área urbana não ser abastecida pelo açude Forquilha desde 2007, 

algumas comunidades da área rural continuavam recebendo água deste reservatório através do 

Sisar. Em face do abastecimento das comunidades rurais pelo SISAR, surge dúvidas sobre os 

métodos de como o SISAR conseguia fazer o tratamento da água do açude Forquilha já que a 

própria CAGECE dizia não ser capaz de tratar essa água. Em 2014, a população da área rural 

denunciou a má qualidade da água que estava recebendo (FORQUILHA PORTAL DE 

NOTÍCIAS, 2014). 

No ano de 2014 a população urbana de Forquilha voltou a viver os mesmos 

problemas de falta de água de 2007 e 2008. Se em 2007 a justificativa era o elevado grau de 

poluição do açude, em 2014 a seca foi apontada como a responsável pelos momentos de 

colapso de falta de água que a população estava vivendo. Na seca mais recente, a sede 

municipal teve a primeira crise de água em 2015, quando no mês de julho a população 

denunciou na mídia que estava a mais de dois meses sem receber água (SAUER, 2015).  

No primeiro semestre de 2015, o açude Araras fechou as comportas, deixando de 

perenizar o rio Acaraú, com a falta de água no rio, a adutora que abastecia a sede do 

município ficou sem água e o abastecimento para a cidade entrou em um colapso (SAUER, 

2015). Mais uma vez o governo municipal não estava preparado, e a solução foi implantar 

medidas emergenciais como restaurar os poços fora de funcionamento, implantar 

dessalinizadores nos poços e abastecimento por meio dos carros pipa. Em agosto do mesmo 

ano (2015) a CAGECE voltou a captar e tratar a água do açude Forquilha que na época, 

estava com menos de 5% de sua capacidade e com altos níveis de poluição. A Figura 18 

mostra imagens do açude Forquilha capitadas em 2011, quando o açude estava em sua 

capacidade máxima e em 2016 quando o volume armazenado era de apenas 5% de sua 

capacidade.  
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Figura 18 – Panorama da evolução do volume de água do açude Forquilha entre os anos 2011 

e 2016 

 

 

Fonte: Tomaz, 2011; 206 

 

Com a transferência do sistema de captação de água da adutora para o açude 

Forquilha, foi preciso mudar o sistema de tratamento da água, já que relatórios técnicos 

indicavam hipereutrofização da água do Forquilha além da grande quantidade de 

cianobactérias. A empresa CAGECE, não garantia a qualidade da água para beber, como ficou 

constatado nas entrevistas com os gestores da água.   

Aliado aos problemas de qualidade da água, também havia os de quantidade, já 

em no final de 2015, o açude contava apenas com 5% de sua capacidade. A CAGECE 

Novembro, 2011 

Novembro, 2016 



 

123 

publicou em setembro de 2016 o Plano de Racionamento de Forquilha, neste mês o açude 

estava com 2,80%, a empresa considera que o volume mínimo necessário do açude para que 

seja possível suspender o racionamento de água em Forquilha seria de 5%, (CAGECE, 2016). 

Apesar de a CAGECE divulgar o Plano de Racionamento apenas em 2016, a 

população denunciava problemas com a falta de água desde 2015. Como descrito 

anteriormente. O interrompimento de água era constante, além de a população reclamar da 

qualidade da água. O Quadro 08 apresenta algumas denúncias realizadas por moradores nos 

jornais locais e do estado, além de denúncias em blogs e redes sociais. 

 

Quadro 09 - Manchetes de algumas das denúncias realizadas pela população de Forquilha 

sobre os problemas com o abastecimento de água 

JORNAL MANCHETE ANO FONTE (LINK) 

Forquilha 

Portal de 

Notícias 

Caos no abastecimento de água 

na cidade de Forquilha 

2015 http://www.forquilhaportaldenoticias.com

/2015/06/falta-de-agua-na-cidade-de-

forquilha.html 

Jornal 

Diário 

Regional 

Forquilha está há 2 meses sem 

abastecimento de água 

2015 http://tvdiario.verdesmares.com.br/noticia

s/regional/forquilha-esta-ha-2-meses-

sem-abastecimento-de-agua-1.1335937 

Diário do 

Nordeste. 

Disputa por água em Forquilha: 2015 http://diariodonordeste.verdesmares.com.

br/cadernos/regional/online/disputa-por-

agua-em-forquilha-1.1333128. 

Jornal dos 

Municípios 

Forquilha-Ce: População 

revoltada por falta D’água 

Procura Emissora de Rádio 

Levando “Baldes. 

2013 http://jmunicipios.com.br/noticias/munici

pios/forquilha-ce-populacao-revoltada-

por-falta-dagua-procura-emissora-de-

radio-levando-baldes/ 

Sobral 

Online 

Falta de água | Forquilha 

começa a viver o racionamento. 

2016 http://sobralonline.com.br/falta-de-agua-

forquilha-comeca-a-viver-o-

racionamento/ 

CE/TV Falta água para mais de 21.700 

moradores da cidade de 

Forquilha na região Norte. 

2016 https://www.youtube.com/watch?v=Bryo

FCQP5l0 

Fonte: Organizadas por Tomaz (2016) 

 

Algumas ações orientadas no Plano de Racionamento de Forquilha são a redução 

da demanda de água, redução da oferta de água distribuída e rodízio no fornecimento em dias 

alternados, entre dois setores da sede. O governo municipal por sua vez, vem realizando 

campanhas de conscientização do uso da água através de palestras nas escolas e nos meios 

midiáticos (FIGURA 19). 
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Figura 19 - Campanha do governo municipal de Forquilha para conscientizar quanto a 

população a economizar água. 

 
Fonte: Tomaz, 2016. 

 

Contudo, o que se observa é uma situação crítica por conta dos vários problemas 

com a água no município, tanto qualitativo como quantitativo que envolve diversas questões 

sociais, econômicas, políticas, de gestão da água, dentre outras.  

 

6.2 Insegurança hídrica na visão dos gestores da água  

 

Através das entrevistas, observação participativa e análise do referencial teórico, 

constatou-se que no município de Forquilha há insegurança de água no agregado familiar, e, 

esta situação não acontece somente em períodos de estiagem, certo que é durante estes 

eventos que a insegurança hídrica é mais agravante e recebe maior visibilidade. 

Os resultados descritos aqui foram alcançados com a técnica da análise de 

conteúdo onde se buscou compreender as características e estruturas da gestão da água no 

município de Forquilha e as falhas no abastecimento de água que levaram a população a um 

quadro de insegurança hídrica. Com a análise dos fragmentos das entrevistas, formou-se as 

“categorias de análise” que levaram a alcançar os objetivos das entrevistas identificando no 

texto (fala dos entrevistados) informações necessárias para expressar determinada categoria.  

As categorias identificadas foram: Gestão da Água e Infraestrutura do 

Abastecimento Doméstico; Fontes de Abastecimento; Insegurança Hídrica; Prováveis Causas 
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da Insegurança Hídrica.  

Contatou-se que a gestão dos recursos hídricos no município é realizada de forma 

descentralizada com a participação de diversos entes. A oferta de água bruta e seu 

gerenciamento é realizada pela COGERH. A companhia é responsável por realizar o 

monitoramento quali e quantitativo dos açudes da região, apresentar os dados para o Comitê 

de Bacias. O Comitê de bacias tem a função de deliberar sobre o uso da água para os diversos 

fins. No município, o comitê é formado por usuários da água como a Prefeitura, 

representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, representantes da sociedade civil, 

DNOCs, CAGECE, SISAR, irrigantes, pescadores, dentre outros. 

A CAGECE, responsável pelo abastecimento da água na área urbana, adquire 

água da COGERH através da outorga da água, faz o tratamento e distribui a população. 

Apesar de ser descentralizada e contar com a participação de diversos entes, é uma gestão que 

precisa ser ajustada e ser estabelecido programas de capacitação já que muitos conselheiros 

não se sentem capazes de tomar uma decisão tecnicamente fundamentados. Um dos 

entrevistados relatou que em reuniões do comitê, onde são apresentados dados relacionados a 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos, muitos dos participantes do comitê preferem 

que os técnicos digam o que deve ser feito, demonstrando a insegurança técnicas sobre a 

decisão que deve ser tomada. Nas palavras de um dos entrevistados, isso se deve a 

imaturidade dos tomadores de decisão e porque ainda é uma gestão em processo de formação. 

Dos entrevistados, nove fazem parte da gestão da água através do Comitê de 

Bacias, representantes da COGERH, Governo Municipal e SISAR. Três dos entrevistados 

faziam parte do abastecimento de água através do abastecimento público formal e 

abastecimento informal como no exemplo dos vendedores de água. Dos entrevistados que 

faziam parte da gestão da água, todos tinham conhecimento quanto a forma de gestão 

compartilhada dos recursos hídricos no município e as responsabilidades de cada ente. Dos 

entrevistados que não faziam parte da gestão, mas contribuem com o abastecimento, tinha 

algum conhecimento da gestão da água e sabiam da existência do Comitê de Bacias.  

Quanto as fontes de abastecimento de água doméstica do município, observou um 

número variado, sendo que nenhuma das fontes foram permanentes durante a seca de 2012-

2016. Foram citadas a água da CAGECE e dos poços públicos na área urbana e água do 

SISAR, corro pipa e cisterna na área rural. Todos os entrevistados tinham conhecimento da 

origem da fonte de água do município, que alguns momentos, era captada do açude Forquilha 

e em outros, da adutora do rio Acaraú. 
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Conforme relato dos entrevistados, nenhuma das fontes era permanente, dessa 

forma, a população da área urbana reversava entre água da CAGECE para as atividades da 

casa e a água do poço para beber, da mesma na área rural, usavam da cisterna para beber e do 

SISAR para as atividades domésticas.  

Outra fonte citada foi das empresas privadas, principalmente água engarrafada que 

inclusive, obteve aumento de vendas considerável durante o período de seca. Alguns 

empreendedores surgiram no município neste período ao perceberem que os moradores da 

área urbana estavam utilizando este tipo de serviço com mais frequência devido problemas 

com a água da rede geral de abastecimento. O agente representante do governo minimiza a 

utilização deste produto dizendo: “Como a gente tem dois sistemas de água dessalinizada com 

água mineral, compra quem quer.” (Entrevista P04). Jepson e Brown (2014) apresentaram 

situação parecida em colônias no sul do Texas-EUA, quando um funcionário da rede pública 

de abastecimento de água revelou acreditar que a mídia, não a qualidade da água, foi um dos 

fatores que levaram as pessoas a comprar água de empresas privada.  

As fontes de água citadas acima não foram suficientes para garantir a segurança 

hídrica do município durante a seca de 2012-2016. A população de Forquilha viveu constantes 

irregularidades no abastecimento de água doméstica desde 2014. Os moradores da área 

urbana, durante o ano de 2015, tiveram privação de água entorno de dois meses sem receber 

água por uma rede geral de abastecimento. Foram usadas palavras como: “vexame”, 

“horrível”, e “colapso crítico” para descrever os dias em que o município ficou sem água.   

Entrevistas revelam que nas reuniões do comitê de bacias, foi alertado sobre a 

possibilidade do fechamento das comportas do Açude Araras, que pereniza o rio Acaraú, e que 

Forquilha ficaria sem água se medidas alternativas de captação não fossem tomadas.  

Mas há certo desentendimento entre os entes que formam a gestão e o 

abastecimento de Forquilha quanto a responsabilidade pela falta de água na área urbana. 

Alguns dos gestores responsabilizavam governo municipal por não ter agido antecipadamente, 

outros acusavam os órgãos responsáveis pelo monitoramento (COGERH) por não terem 

informado com antecedência, há ainda a responsabilidade direcionada a empresa 

concessionária de água (CAGECE): 

  

 “(...) essa demora foi exatamente porque tinha um ponto de captação no açude, e a 

CAGECE de forma irresponsável, retirou o ponto de captação e levou pra outra 

cidade, não passou pela cabeça dos gestores que essa fonte lá poderia secar, quem 
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garantia que essa fonte poderia ser permanente, perene, pra sempre?” (Entrevista 

P04). 

Quem tomou atitudes de imediato foi a prefeitura, a concessionária que tem a 

autonomia, o poder e a liberação pelo município de fazer a entrega de água, não fez, 

deixou de fazer, porque não agiu, tanto é que precisou o governador vir até 

Forquilha e exigiu que fosse tomada uma atitude de forma emergencial, de forma 

rápida e eu lembro quando ele falou para o pessoal da SOHIDRA: “mais ação, quero 

Forquilha com água nas torneiras, água da CAGECE” (Entrevista P04) 

 

Em 2015, auge da crise hídrica no município, havia apenas dois poços com 

dessalinizadores para mais de 15.000 habitantes. Para a empresa responsável pelo 

abastecimento, não havia uma fonte segura para captar água.  

As entrevistas mostraram evidências de má qualidade da água fornecida pelo 

sistema de abastecimento (CAGECE), pois muitos dos entrevistados diziam que a água 

captada do rio Acaraú apresentava cor (barrenta), e a água captada do açude Forquilha possuía 

mau cheiro, como se observa no relato a seguir: “Ela tinha um mau cheiro, ninguém bebia 

dela não, a maioria bebia ou água mineral, quem tinha condições e quem não tinha, era dos 

poços que tem aí, que tem dessalinizador e bebem dessa água (Entrevista P09).” 

Quanto a água dos poços, um dos gestores afirmou que era própria para consumo 

e tratava-se de água mineral. Contudo, quando foi perguntado se realizam testes de análise da 

qualidade, o mesmo afirmou que havia apenas a análise para verificar a salinidade da água. 

A incerteza do desabastecimento futuro era de conhecimento de todos os gestores. 

Alguns temiam que a CAGECE não seria capaz de tratar a água no segundo semestre do ano, 

como mostra o relato: “(...) o que ficou questionado, inclusive pelo próprio representante da 

CAGECE (...) que eles iam vivenciar dia-a-dia até quando eles conseguiriam tratar essa água 

(Entrevista P05)”. Já em termos de quantidade todos relataram que o reservatório só teria 

água por mais seis meses. 

As afirmações acima refletem a significância, propriedade e aspecto dado a 

categoria “insegurança hídrica”, confirmando a configuração de uma insegurança hídrica 

doméstica no município de Forquilha durante o período pesquisado a partir da inferência das 

entrevistas, o que corrobora que os gestores da água estavam conscientes que o município 

estava vivenciando a insegurança hídrica doméstica.  

A Figura 20 mostra alguns registros de campo do ano de 2016. É possível 

observar as formas de transporte de água, as filas formadas nos poços e alguns tipos de 

recipientes usados para guardar a água. 
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Figura 20 – Imagem captadas de algumas situações realizadas para captar água na área urbana do município de Forquilha 

     

     

Fonte: Organizada por Tomaz, (2016;2017) 

Nota: Todas as imagens acima foram captadas no momento em que as pessoas estavam obtendo água dos poços públicos na área urbana de Forquilha 
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Ao se questionar sobre a alternativa de captação de água no caso de mais um ano 

de estiagem em 2017, em que se imaginava a exaustão de todas as fontes superficiais de água, 

um dos entrevistados respondeu que a única alternativa seria a perfuração de mais poços. 

A mesma situação de insegurança hídrica não é verificada na área rural, um dos 

entrevistados afirmou que apesar das chuvas abaixo da média dos últimos anos, ainda foi 

capaz de encher as cisternas. No entanto, outras atividades ainda dependiam de poços 

localizados na área rural. Nesse cenário as famílias com cisternas nos agregados, possuíam 

mais independência e certeza de que teriam água suficiente para beber e cozinhar até as 

próximas chuvas. 

A realidade é que o município estava passando por várias oscilações de fontes de 

abastecimento de água, além de conviver com a incerteza se haveria água nos meses que 

antecedia a quadra chuvosa. Os próprios gestores reconheciam que o açude Forquilha não 

apresenta volume de água suficiente para abastecer a cidade, o que agrava o quadro de 

insegurança para o abastecimento. 

Na categoria “Prováveis Causas da Insegurança Hídrica” no município de 

Forquilha, foi apontado o uso da água para as outras atividades como a agricultura irrigada; a 

infraestrutura de abastecimento de água que é considerada insuficiente para atender a toda 

população urbana, além do evento de seca que os gestores não estavam preparados mais 

longos anos consecutivos de estiagem.  

Falhas na gestão foram identificadas e contribuíram com o agravamento dos 

problemas acerca da água no município. Neste aspecto, cada gestor ausenta suas instituições 

das responsabilidades pelo ocorrido. As consistências das entrevistas mostraram uma 

população urbana totalmente dependente do sistema de rede geral de abastecimento público, 

apesar da existência de poços na cidade, estes funcionavam apenas como medidas 

emergenciais. O quadro de insegurança hídrica também expôs a população à situação de 

constrangimento e agravava mais a situação econômica tendo em vista que a população 

precisava destinar parte de sua renda para comprar água.  

O Quadro 09 apresenta a inferência realizada a partir da análise de conteúdo onde 

foi possível destacar as categorias a serem investigadas. As palavras chave foram as mais 

repetidas dentro do contexto das entrevistas e que representa as características da categoria. 

As citações no contexto referem-se as falas dos entrevistados que representam e dão 

significado das categorias.  
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Quadro 10 – Inferência realizadas nas entrevistas a partir da análise de conteúdo 

CATEGORIA 
PALAVRAS 

CHAVE 
CITAÇÕES NO CONTEXTO 

Gestão da Água 

e Infraestrutura 

do 

Abastecimento 

Doméstico 

Gestão 

compartilhada 

COGERH 

CAGECE 

COMITÊ DE 

BACIAS 

GOVERNO 

processo em 

formação 

“(...) após o final do período chuvoso é feito toda uma 

simulação pela COGERH que é apresentada ao comitê de 

bacias, ele estipula o mínimo e o máximo que aquele açude 

teria condições de ofertar, isso avaliando a condição de 

volume do açude e as demandas existentes, é feito um 

levantamento de demanda e baseado nesses dados é tomada 

essa decisão pelo comitê e nós enquanto COGERH, somos 

secretaria do colegiado, nós levamos isso para locação, (...) e 

nessa locação, essa água é distribuída para diversos usos e 

inclusive o abastecimento humano, então nós negociamos para 

definir exatamente o volume que vai ser utilizado do 

reservatório e quanto desse volume é para abastecimento 

humano.” 

“Então, é um processo que ainda está em formação, que as 

pessoas não estão acostumadas a participar, a decidir, é tanto 

que na locação muitas vezes a gente leva os dados e eles 

dizem: - E aí, que vocês dizem? O que a gente faz? 

A gente diz: -Não, a gente já apresentou (...).  

-Não, mas a COGERH acha que é melhor o quê? 

 

Fontes de 

Abastecimento 

Açude 

Forquilha 

Poços 

Carro pipa 

Cisternas 

Adutora 

“(...) infelizmente lá, na área de Forquilha, não favorece a 

oferta hídrica razoável através de poços e vários poços foram 

perfurados e muitos deles têm vazão muito baixa e água 

salobra.” 

“Então com a perfuração de poços não dando o resultado que 

esperava e a cidade entrando em colapso crítico, teve-se que 

fazer uma avaliação mais detalhada, mais apurada da 

qualidade da água do Forquilha, então, eu acho que avançou 

no estudo, acredito que a CAGECE fizeram análise e a partir 

daí houve a possibilidade de se começar a trabalhar com o 

Forquilha, desde o ano passado, 2015 que a gente vem 

trabalhando com o Forquilha.” 

“A gente ficou dependendo de poços (...)” 

“(...) agora nós estamos com problemas porque o lençol 

freático diminuiu a capacidade, os poços não estão com as 

mesmas vazões. Em 2007 tinha muita água, agora não está 

tendo, a vazão, todo mundo diz que caiu dos poços”. 

 

Insegurança 

Hídrica 

Colapso crítico 

Racionamento 

Seca 

Falta de água 

Água barrenta 

Água com 

mau cheiro 

Abastecimento 

irregular 

“Ficou sem água, passaram aqui um mês, dois meses sem, 

todo mundo loco, era gente cavando poços (...), então foi uma 

coisa horrível (...).” 

“A gente nota quando está tomando banho, tem um fedorzinho 

na água, mas pelo menos para tomar banho, essa coisa, está 

dando, e mesmo tratada está vindo com mau cheiro, eu não sei 

se é problema da CEGECE, eles não querem gastar dinheiro 

com produtos químicos, porque hoje as facilidades são muito 

grandes, até de esgoto a pessoa trata a água, eles têm um fator 

financeiro de lucro, eu acredito que seja isso”. 

“Forquilha teve o primeiro colapso quando o rio Acaraú não 
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podia mais abastecer”  

“(...) a vazão, todo mundo diz que caiu dos poços. Com 

certeza nós vamos ter (...) a água que temos hoje, segundo o 

pessoal da COGERH que veio também aqui, disse que nós 

temos água até novembro com tranqüilidade, mas com 

dificuldade em tratamento”. 

“Tem bairro aqui que não é atendido a altura, não consegue 

receber 100%, então isso é uma falha, e essa falha está na 

distribuição, porque nós só temos esse elevado para distribuir 

para a cidade e tem canto que ele não chega com pressão 

suficiente, então tem que fazer manobras, ela fecha uma parte 

do bairro para dar pressão para subir na parte mais  alta (...)”. 

“A gente passou uma crise ano passado (2015) aqui de água, 

eu não esqueço nunca. A gente hoje tem que pedir a Deus que 

chova cedo (...)” 

Prováveis 

Causas da 

Insegurança 

Hídrica 

Infraestrutura 

Seca 

Exploração da 

água 

Falta de 

planejamento 

“(...) essa demora foi exatamente porque tinha um ponto de 

captação no açude, e a CAGECE de forma irresponsável, 

retirou o ponto de captação e levou pra outra cidade, não 

passou pela cabeça dos gestores que essa fonte lá poderia 

secar, quem garantia que essa fonte poderia ser permanente, 

perene, pra sempre?” 

“(...) quando o Araras parou de liberar, foi um impacto grande, 

até porque nos anos anteriores, estavam fazendo grande 

esforço de se atender o distrito de irrigação do baixo Acaraú. 

A perspectiva era de boas chuvas para 2014, então até um 

dado momento se tentou abastecer o distrito de irrigação do 

baixo Acaraú e meio que se deu uma explorada em alguns dos 

açudes da bacia para fazer com que essa água chegasse a aí de 

repente, (...) ou a gente fechava ali ou o açude poderia 

prejudicar outros usos, é tanto que ano passado a gente 

conseguiu atender o distrito de irrigação do Araras Norte (...) e 

esse ano não tem água, nem para manter as culturas perenes 

do Araras Norte.” 

“(...) a CAGECE, a sua estrutura em si, não atende as 

demandas que o município, que a sede hoje necessita (...). Ela 

deveria ter outro reservatório elevado, distribuindo de forma 

que essas águas se encontrassem, uma numa ponta da cidade e 

outra no final da cidade, para que elas se encontrassem e 

assim tivesse vazão total, só assim vai ser resolvido”. 

 “(...) quando foi feito essa estação de tratamento aqui, com 

essa caixa naquele tamanho ali, a cidade tinha um número de 

habitantes (...) a cidade cresceu e hoje a demanda de água que 

aquela caixa recebe, já não é suficiente para abastecer a 

cidade, deixar em um nível normal, sempre vai faltar, alguma 

rua falta, falta em bairro, as vezes passa 2 a 3 dias para chegar 

em outro (...)” 

Fonte: Organizado por Tomaz (2017) a partir dos dados da pesquisa 
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6.3 Perfil dos respondentes e do agregado familiar 

 

Neste tópico, busca-se representar as principais características dos indivíduos que 

responderam o inquerido sobre a (in)segurança hídrica, traçando o perfil da população do 

município responsável pela casa, pelas responsabilidades domésticas assim como a obtenção 

de água para o lar.  

Dos que responderam o questionário, 70,5% foram do sexo feminino e 29,5 % do 

sexo masculino. O maior número de mulheres respondentes é justificável, pois, na área de 

estudo é comum a simbologia do homem como a pessoa provedora do lar, que trabalha fora 

da residência, enquanto a mulher precisa ficar em casa para realizar as atividades do agregado 

familiar, logo, elas são responsáveis por lidar com a maior parte de atividades relacionadas a 

água, como armazenar, realizar o pagamento, resolver problemas dentre outras atividades.  

A média de idade dos respondentes na área urbana foi de 44,64 e 45,49 na área 

rural. A idade dos respondentes foi bastante heterogênea, com desvio padrão alto para ambas 

as áreas. Acredita-se que a abrangência de pessoas com idades diversificadas é positiva, à 

medida que cada faixa etária possui experiências diferenciadas com a água e assim pode tecer 

críticas diferentes a partir de seu amadurecimento e contribuir com um melhor entendimento 

das experiências vividas. 

As atividades remuneradas exercidas pelos respondentes são em diversas áreas, 

todavia, é possível agrupá-las conforme as características ocupacionais e a 

formalidade/informalidade. No grupo “Empregado Formal” estão apenas 14,9 % dos 

respondentes da área urbana e 16,8 % na área rural. Este grupo está representado por pessoas 

que trabalham formalmente com carteira assinada.  

O grupo “Aposentados/Pensionistas” em sua maioria estão na área rural 30,7% 

com 22,6% na área urbana. No grupo dos empregados informais estão os que exercem alguma 

atividade remunerada, mas que não possuem registro, as funções exercidas são costureira, 

faxineira, pedreiro, comerciante e artesão. A proporção de pessoas nesse grupo foi similar em 

ambas as áreas com 20,4% para área urbana e 20,8% na rural. Já o número de respondentes 

que estão desempregados é considerado alto, representando 37,1% na área urbana e 29,7% na 

área rural, são pessoas que estão dependentes de outras integrantes da família ou de auxílio de 

programas sociais.  

Quanto às características do agregado familiar, a média de moradores por 

domicílio é de 3,48 na área urbana e de 3,65 na área rural, sendo que em mais de 50% das 
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residências existem pessoas menores de 18 anos, incluindo crianças.  

Referente ao gênero do chefe da família, 51,6% são homens e 40,3% mulheres, 

com apenas 8,1% indicando responsabilidade compartilhada. Na área rural os dados apontam 

para um percentual de 54,5% do sexo masculino e 25,7% de mulheres, já a responsabilidade 

compartilhada é maior, com 19,8% dos domicílios entrevistados.   

Apesar de 61,5% dos pesquisados na área urbana morarem em residência própria, 

o número de famílias que vivem em residências alugadas é considerado alto, 27% dos 

entrevistados. Nesse último grupo o valor dispendido com o aluguel foi indicado como sendo 

um dos principais itens a comprometer a renda familiar. Na área rural, a maior parte dos 

domicílios é próprio (81%).    

No que respeita ao rendimento total da residência, incluindo a renda de todos os 

residentes e dos programas de transferência de renda, a média foi de R$ 1.684,01(US$ 

511,85) na área urbana e R$ 1.437,10(US$ 436,80) na área rural, valores maiores que o 

salário mínimo em 2017 (ano da aplicação dos questionários) que era de R$ 937,00 (US$ 

284,80). O valor referente ao salário mínimo foi verificado na mediana dos questionários. O 

teste T de Studart foi usado para comparar a média de renda entre urbano e rural que 

demostrou não haver diferença estatisticamente significativa a um nível de confiança de 5% 

entre a média de renda da área urbana para a área rural com p-valor de 0,228.  

Analisando por percentil, foi verificado que até 10% dos agregados possui uma 

renda de até R$ 400,00 (US$ 121,58) (urbana) e R$ 315,00 (US$ 95,74) (rural); percentil 

25% mostra que  ¼ do agregado familiar urbano possui até 1 salário mínimo, já na área rural 

o valor é de até R$ 909,25 (US$ 276,36).  O número de agregados familiares ganhando abaixo 

de um salário mínimo é muito alto. A situação da renda dos agregados tende a influenciar na 

forma de aquisição da água de boa qualidade. As famílias além de terem que pagar pela água 

encanada e ainda precisam comprar água engarrafa. 

O bairro de maior renda dentro do agregado familiar foi Antônio Ferreira Gomes 

com média de 3.674,83 (US$ 1.116,96), o bairro Centro com 3.430,70 (US$ 1.042,76) e 

Francisco Martins Viana com 2.564,45 (US$ 779,46). O bairro que apresentou a menor renda 

média foi José Raimundo de Loiola, representado pelas comunidades Cidade de Deus com 

média de renda de 762,36 (US$ 231,72) e Pico da esperança com 768,50 (US$ 233,58) 

valores menores que um salário mínimo que no agregado familiar, é utilizado para todas as 

despesas da casa, inclusive para obter água. Os valores em dólar são referentes a cotação do 
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dia 19 de junho de 2017, referente ao período de aplicação dos questionários. 

A heterogeneidade das informações revela realidades diferentes entre os 

agregados, bairros, área urbana e rural no município. Análises dessas informações servem de 

subsídios para entender as fontes de água domésticas que as famílias possuem e para 

caracteriza-las além de fundamentar o índice de insegurança hídrica. A Tabela 11 apresenta, 

de forma geral, algumas estatísticas descritivas das variáveis analisadas.  

 

Tabela 11 – Estatística descritiva dos dados Sócio demográficas da área 

VARIÁVEIS URBANA RURAL 

IDADE   

Média 44,64 45,49 

Máximo 84 81 

Mínimo 18 18 

Desvio padrão 17,07 16,07 

   

FUNÇÃO REMUNERADA (%)   

Empregado Formal 14,9 16,8 

Empregado Informal 20,4 20,8 

Aposentado/Pensionista 22,6 30,7 

Desempregado 37,1       29,7 

   

RENDA DO AGREGADO   

Média 1.684,01 1.437,10 

Máximo 15.000,00 18.740,00 

Mínimo 80,00 85,00 

Desvio padrão 1860,80 1960,04 

   

RESIDENTES NO AGREGADO   

Média 3,48 3,65 

Máximo 10 9 

Mínimo 1 1 

Desvio padrão 1,5 1,52 

   

CRIANÇAS NO AGREGADO   

Média 0,98 1,01 

Máximo 5 7 

Mínimo 0 0 

Desvio padrão 1,08 1,15 

   

MANDATO DE HABITAÇÃO (%)   

Aluguel 27,15 6.0 

Compartilhada 0,9 3,0 

Emprestada 5,0 8,0 

Própria Quitada 61,54 81 

Própria (Hipotecada/Financiada) 3,61 1,0 

Outro 1,8 1,0 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 
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6.4    Panorama da infraestrutura hídrica do abastecimento de água de Forquilha 

 

A infraestrutura de abastecimento de água para o agregado familiar em Forquilha 

é realizada através de adutoras, canais de ligação, estação de tratamento e dessalinizadores, 

reservatório elevado, dentre outros equipamentos. A área urbana era caracterizada por um 

sistema único de fonte de água através da captação de água do rio Acaraú para o 

abastecimento residencial, disponibilizados pela CAGECE.    

As comunidades da área rural recebem a água encanada através do SISAR que 

capta água de pequenos reservatórios locais. Comunidades com poucas residências (< 50) não 

possuem um sistema público de abastecimento e muitas vezes não recebem água encanada. 

Essas comunidades obtêm água através de pequenos reservatórios próximos aos agregados 

familiares, ou através de carro-pipa, poços ou cisternas.     

Todavia, esses sistemas de abastecimento não são permanentes, tendem a mudar 

quando do acontecimento de algum evento, como no caso das periódicas secas. Na estiagem 

de 2012 a 2016, foi necessário dispor de diversas fontes de captação de água para o 

abastecimento doméstico em razão do comprometimento do sistema principal. A área urbana 

foi o que apresentou maior mudança nas fontes de obtenção de água, tendo em vista que esta 

possuía apenas uma única fonte.  

As principais fontes de abastecimento domiciliar estão apresentadas na Tabela 12, 

onde é possível verificar a fonte e a frequência que as referidas fontes foram indicadas. 

 

Tabela 12 - Fontes de água utilizada para o agregado familiar em Forquilha 

(Continua) 

FONTES ÁREA Possui esta 

fonte? 

Frequência Percentil Total 

F1 % 

Rede Geral de 

Abastecimento 

de Água Publico 

Urbana Sim 217 98,2 221 100 

Não 4 1,8 

Rural Sim 100 99,0 101 100 

Não 1 1,0 

Poço Protegido 

(público) 

Urbana Sim 166 75,1 221 100 

Não 55 24,9 

Rural Sim 8 7,9 101 100 

Não 93 92,1 

Cisterna Urbana Sim 0 0,0 221 100 

Não 221 100 

Rural Sim 82 81,2 101 100 

Não 19 18,8 



 

136 

Tabela 12 - Fontes de água utilizada para o agregado familiar em Forquilha 

(Coclusão) 

FONTES ÁREA Possui esta 

fonte? 

Frequência Percentil Total 

F1 % 

Cacimbão Urbana Sim 0 0,0 221 100 

Não 221 100 

Rural Sim 4 4,0 101 100 

Não 97 96,0 

Água da Chuva Urbana Sim 107 48,4 221 100 

Não 114 51,6 

Rural Sim 17 16,8 101 100 

Não 84 83,2 

Água de 

Superfície  

Urbana Sim 0 0,0 221 100 

Não 221 100 

Rural Sim 9 8,9 101 100 

Não 92 91,1 

Caminhão-

tanque (carro 

pipa) 

Urbana Sim 0 0,0 221 100 

Não 221 100 

Rural Sim 6 5,9 101 100 

Não 95 94,1 

Água 

Engarrafada 

Urbana Sim 113 51,1 221 100 

Não 108 48,9 

Rural Sim 20 19,8 101 100 

Não 81 80,2 

*Outro Urbana Sim 61 27,6 221 100 

Não 160 72,4 

Rural Sim 0 0,0 101 100 

Não 101 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: *A fonte denomina “Outro” refere-se a um comércio informal de venda de água em um caminhão 

guardada em contêiner de plástico 

 

A fonte “Rede Geral de Abastecimento de Água Público” refere-se aos sistemas 

de abastecimento gerenciado pela CAGECE e SISAR. Nos bairros urbanos, 98,2% dos 

respondentes possuem a ligação da CAGECE no agregado familiar e 99% possuem ligação do 

SISAR na área rural. No entanto, mesmo em face do fornecimento da água tratada a 

população não demonstra confiabilidade nessa fonte para o consumo humano, já que a grande 

parte dos respondentes disseram utilizar outra fonte para o consumo  

A segunda fonte mais citada na área urbana foram os chafarizes públicos (poço 

protegido) com 75% de pessoas que usam esta fonte e na rural apenas 7,9%. Na área urbana 

existem diversos chafarizes distribuídos pela cidade. O governo local tendo consciência da má 

qualidade e quantidade insuficiente da água disponibilizou poços públicos com formato de 

chafariz pela cidade desde 2015.    
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A cisterna foi a segunda fonte mais citada por residentes na área rural (81%). 

Apesar de não ser citada pelos residentes da área urbana, muitos lamentaram não possuir este 

reservatório, pois, sabem das vantagens de captar água da chuva como reserva estratégica e a 

economia que isso pode representar em relação aos custos de aquisição de água. O cacimbão 

(4%) e o Carro Pipa (5,9%) foram citados apenas na área rural.  

Quanto as águas particulares, identificou-se dois tipos no município, mas apenas 

uma delas tem a comercialização autorizada, esta refere-se à água engarrafada em recipiente 

de plástico de 20 litros. O outro tipo surgiu no período da crise da água e é transportadas em 

caminhão e guardada em contêineres de plástico de 100 litros. Nesta modalidade o comprador 

escolhe a quantidade. A água engarrafada de comercialização autorizada é usada por 51% dos 

residentes da área urbana e 19,8% da área rural, já o outro tipo de água é vendida apenas na 

sede do município (urbano) e consumida por 27,6%, especialmente nos períodos de escassez.  

Com efeito, para garantir fontes alternativas de água nos bairros urbanos, os 

agregados familiares possuem em média 3 fontes de água, na zona rural esse valor diminui 

para 2,41. Constatou-se que em alguns bairros urbanos, o número de fontes pode chagar a 5 

entre fontes particulares e improvisadas.  

 

Descrição das fontes - Área Urbana 

 

Os residentes costumam destinar usos diferentes para a água dependendo da fonte 

e da percepção do que consideram como confiável para o consumo. A Tabela 13 apresenta a 

frequência das respostas dos entrevistados quanto ao destino de cada fonte de água na área 

urbana, demonstrada em frequência absoluta da amostra (Fi) e em porcentagem (%). 

 

Tabela 13 - Usos destinados a determinada fonte de água na área urbana 

       Usos         

Fonte 

Beber Cozinhar Tarefas de Casa Banho 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

R. G. A. Público 4 1,8 101 45,7 217 98,2 217 98,2 

Poço Protegido 106 48 94 42,5 4 1,8 4 1,8 

Água Engarrafada 78 35,3 8 3,6 0 0,0 0 0,0 

Água da Chuva 22 9,9 5 2,3 0 0,0 0 0,0 

Outro 11 5 13 5,9 0 0,0 0 0,0 

Total 221 100 221 100 221 100 221 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 



 

138 

A principal água destinada ao consumo (beber) foi a água do poço (48%) que as 

pessoas pegam no chafariz. Observa-se que quase metade dos respondentes utilizam a água 

dessa fonte para o consumo mesmo tendo o domicílio ligado à rede geral de abastecimento 

público de água. O percentual de agregados familiares que compram água engarrafada para o 

consumo é alto, com 35% dos respondentes.  

A terceira fonte mais citada de água para beber foi a água da chuva (9,9%), nessa 

modalidade as pessoas captam e armazenam essa água em recipientes por alguns dias ou até 

messes. Outra fonte que representa 5% do total refere-se aos “caminhões de água” que 

vendem água informalmente. A Rede Geral de Abastecimento Público representa apenas 1,8 

% da fonte de água que as pessoas utilizam para beber. 

Os dados evidenciam que há preferência de fontes alternativas que não a rede 

geral de abastecimento para o consumo humano. Tal constatação suscita duas questões 

principais. A primeira é relativa ao custo de aquisição da água, e a segunda se refere à 

percepção dos moradores quanto à confiabilidade da água distribuída pela rede de 

abastecimento. 

As famílias utilizam múltiplas fontes de abastecimento. Especificamente no que 

se refere ao consumo humano, 52,48% dos agregados familiares citaram pelo menos 2 fontes 

de água e 18% citaram ao menos 3. A principal fonte de água utilizada para preparação de 

alimentos é a Rede Geral de Abastecimento (45,7%), seguida por água de poços com 42,5%. 

Sobre a fonte destinada as tarefas de casa, como lavar louças, roupas, limpar casa 

e etc. O resultado é que 98,2% dos lares usam água da Rede Geral de Abastecimento Público 

e 1,8% usam água do chafariz. O mesmo resultado foi obtido para a água destinada ao banho 

e à higiene pessoal.    

As razões que levam à população do município de Forquilha a escolha de uma 

fonte dentre outras são diversas. Se dão principalmente pela percepção que os responsáveis 

possuem em relação a sua qualidade e quanto ao uso a que a água é destinada. A Tabela 14 

traz as razões que levam a escolha das alternativas de abastecimento para a família 
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Tabela 14 - Razões de uso de determinada fonte de água na área urbana 

              Fontes 

 

Características 

Frequência Água da 

Chuva 

Água 

Engarrafada 

Poço 

Protegido 

Água do 

Carro 

R.G.A. 

Público 

Odor/sabor/ 

cor 

Fi 25 18 37 14 0 

% 11,31 8,14 16,74 6,33 0,0 

Quantidade 

disponível 

Fi 0 0 4 0 0 

% 0,0 0,0 1,81 0,0 0,0 

Facilidade de acesso Fi 1 0 9 0 216 

% 0,45 0,0 4,07 0,0 97,7 

Abastecimento 

constante 

Fi ,0 0 0 0 3 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

Qualidade/ 

percepção de 

saudável 

Fi 68 103 169 40 1 

% 30,76 46,61 76,47 18,09 0,45 

Preço Fi 1 0 3 0 72 

% 0,5 0,0 1,36 0,0 32,6 

Total** Fi 95 121 222 54 192 

% 43 54,75 100,45 24,43 132,1 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: ** Os dados faltantes para completar o total que as fontes foram citadas como uso, são referentes aos que 

não souberam responder ou por motivos maiores não quiseram responder e dados ultrapassando 100% é porque 

os respondentes poderiam eleger mais de uma opção para a escolha da fonte. 

 

O consumo da água de poço foi indicado por diversas razões, a principal está 

relacionada a qualidade, a percepção de que é saudável com 76,47%, e a segunda opção mais 

citada foi o “odor/sabor/cor” pois a ausência destas características passa a percepção de que é 

uma água saudável. Outras características menos citadas foram: facilidade de acesso (4,07%), 

quantidade disponível (1,80%) e o preço (1,35%) já que está fonte é pública e livre de 

cobrança. 

A rede geral de abastecimento público, que na área urbana é conhecido como a 

“água da cagece” foi escolhida em razão da facilidade ao acesso com 97,7% menções. Outra 

opção muito citada foi o preço (32,6%) que conforme a avaliação dos residentes é a fonte de 

água que possui o preço mais acessível, com exceção das fontes gratuitas. 1,4% disseram que 

escolheram essa fonte por ter abastecimento constante.  Do conjunto dos dados chama atenção 

o percentual que consideram a água da rede geral de abastecimento saudável, ou seja, segura 

para o consumo com apenas 0,5% dos entrevistados. 

Mesmo em sua maioria não consideram a água, em suas diversas fontes, segura 

para o consumo, 52,04% dos entrevistados não fazem nenhum tratamento para tornar a água 

mais segura. 
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Dos 46.15% que realizam algum tipo de tratamento visando tornar a água melhor 

para o consumo, 66,67% tratam a água que obtém do chafariz, 34,31% tratam a água da 

chuva, 11,76% tratam a água da CAGECE e 7,84% disseram realizar algum tratamento na 

água que compra do carro informal. A principal forma de tratamento é através do filtro de 

barro (FIGURA 21) com 51,96% dos domicílios utilizando desta técnica. A segunda opção 

mais mencionada foi a filtragem a partir de tecidos com 44,12%. Outra forma de tratamento é 

o adicionamento de cloro com 1,96% das respostas, percentual que também foi mencionado 

pelos respondentes que optam por decantação dos sólidos em suspensão, popularmente 

conhecido como “deixar descansar” a água. Apenas 0,98% fervem a água antes de usar.   

 

Figura 21 - Filtro usado para tornar a água mais segura para o consumo 

                    

Fonte: Tomaz, 2017 

 

 Disponibilidade das fontes de água 

Constatou-se que em média, as famílias ficavam 2,85 meses com escassez de água 

do abastecimento público e em 97% das vezes no segundo semestre, período de escassez de 

chuvas no Nordeste Brasileiro. O período mais citado foi de setembro a dezembro, os 

respondentes disseram que apesar de terem passado anos em que todos os meses tiveram 
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problemas com a água, os meses de setembro a dezembro foram os mais críticos, inclusive 

nos chafarizes. Com a falta de água no sistema de abastecimento há uma maior demanda nos 

chafarizes públicos, acarretando em aumento da fila e do tempo de espera, dificultando ainda 

mais o acesso à água.  

Quanto ao período do dia em que as famílias experimentavam escassez de água da 

rede geral, verificou-se que disponibilidade foi considerada como normal em 41,2% dos lares, 

32,2% revelaram que é comum faltar água o dia todo. 

A variabilidade das respostas é correspondente ao bairro de localização das casas. 

A Tabela 15 detalha as características da disponibilidade da água encanada e as frequências 

em porcentagem em que cada característica foi citada no perímetro urbano.  

 

Tabela 15 - Disponibilidade da água do abastecimento público conforme os bairros 

Variável 

 

 

Bairros 

Se a casa recebe água encanada, caracterizar a sua disponibilidade 

de água  como: 

Contínuo intermitência 

previsível 

intermitência 

irregular 

intermitência 

não confiável 

Total 

Antônio Ferreira Gomes 

Martins 

83,3 16,7 0,0 0,0 100 

Centro 60,0 40,0 0,0 0,0 100 

Mesquita Jerônimo 47,3 47,4 5,3 0,0 100 

Edmundo Rodrigues 42,0 53,0 5,0 0,0 100 

Francisco M.Viana 40,9 45,5 13,6 0,0 100 

Alto Alegre 40,0 28,6 31,4 0,0 100 

Padre Edson 25,0 37,5 37,5 0,0 100 

Cidade de Deus  7,1 21,4 42,9 28,6 100 

Pico da esperança 0,0 0,0 33,3 66,7 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: Contínuo: o abastecimento de água é contínuo com uma pressão de água relativamente constante; 

Intermitência Previsível: oferta caracterizada por cortes de água que ocorrem geralmente dentro de um 

cronograma previsível e antecipado, e com pressão de água relativamente constante durante cada entrega; 

Intermitência Irregular: fornecimento intermitente chegando a intervalos desconhecidos dentro de curtos 

períodos de tempo de não mais de alguns dias. Os consumidores podem esperar receber uma certa quantidade de 

água dentro da unidade de tempo, embora eles não podem antecipar precisamente quando a água vai chegar. A 

pressão da água pode ser inconsistente; Intermitência não confiável: oferta intermitente caracterizada por 

prazos de entrega incertos e o risco de quantidade de água insuficiente, muitas vezes exacerbada por 

armazenamento limitado e longos períodos de não entrega. A entrega é inconsistente e a pressão da água 

inconsistente pode se manifestar como fonte não confiável. 

 

Nos agregados familiares do bairro Antônio Ferreira Gomes Martins, 83,3% 

avaliaram a disponibilidade de água como continuo, outros 16,7% disseram que a água possui 

intermitência previsível. Da mesma forma, no bairro Centro os residentes citaram estas duas 
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características para a disponibilidade da água, 60% avaliaram a água como continuo e 40% 

como intermitência previsível.        

 A disponibilidade na localidade Cidade de Deus é pior, com apenas 7,1% avaliada 

como contínua, e 21,4 como intermitente previsível. Já avaliação como intermitente irregular 

chega a 42,9% e o de intermitência não confiável é de 28,6%. Contudo, a pior situação é da 

localidade Pico da Esperança que não possui nenhuma avaliação como continua ou 

intermitência previsível, 33,3% como intermitente irregular e 66,7% intermitência não 

confiável. 

Foi constatado que 1,8% dos entrevistados afirmaram que não estavam ligados a 

rede geral de abastecimento por considerar essa fonte irregular e imprevisível. 

 

Descrição das fontes - Área Rural 

 

Nas comunidades rurais, os residentes também fazem usos diferentes conforme os 

tipos de fontes. A Tabela 16 apresenta a frequência das respostas dos entrevistados quanto ao 

destino de cada fonte de água nas comunidades rurais. 

 

Tabela 16 - Usos destinados a determinada fonte de água na área rural 

       Usos         

Fonte 

Beber Cozinhar Tarefas de Casa Banho 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Cisterna 73 72,28 44 43,6 0 0,0 0 0,0 

R. G. A.  Público  1 1,0 49 48,5 100 99,0 100 99,0 

Poço Protegido 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 

Água Engarrafada 13 12,9 5 5,0 0 0,0 0 0,0 

Água da Chuva 11 10,9 2 2,0 0 0,0 0 0,0 

Água de superfície (rio) 2 1,98 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 101 100 101 100 101 100 101 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

Diferente da área urbana, a principal fonte de água para beber nas comunidades 

rurais são as cisternas. Elas representam 72,3% da escolha dos residentes e a principal 

justifica para escolha dessa fonte é a qualidade e o preço. A água engarrafada consiste na 

segunda principal fonte com utilização de 12,9% dos agregados e a água da chuva representa 

a terceira fonte mais citada de água para beber (10,9%). 

A utilização da água de superfície está restrita à comunidade de Trapiá, contudo, 
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seu alcance é bem limitado com apenas 2%. Quando do período de escassez os moradores 

escavam o leito para obter água, como pode ser verificado na Figura 22. O rio que serve de 

fonte de abastecimento para a comunidade está localizado a aproximadamente 1,5 km de 

distância das casas. 

 

Figura 22 - Imagem do rio utilizado como fonte de água para consumo na comunidade Trapiá 

    

Fonte: Tomaz (2017) 

 

Apenas 1% dos entrevistados disseram beber a água da rede pública de 

abastecimento no meio rural (SISAR). A justificativa para o baixo consumo, segundo os 

entrevistados, é devido a qualidade da água face a percepção da comunidade sobre a 

precariedade do tratamento desse sistema. A utilização de poços é restrita face o elevado valor 

para perfuração e necessidade de utilização de dessalinizadores.  

A fonte prioritária para a preparação de alimentos é a rede geral de abastecimento 

com 48,5%, seguida pela cisterna (43,6%).  

O principal uso da água proveniente do sistema de abastecimento é para a 

realização de atividades domésticas com 99% da população utilizando esta fonte para essa 

finalidade. As razões que levaram os residentes a escolher as fontes citadas, são diversas, 

assim como na área urbana.  

A Tabela 17 mostra a frequência das razões citadas para a escolha da fonte. 
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Tabela 17 - Razões de uso de determinada fonte de água na área rural 

             Fontes 

 

Características 

Frequên-

cia 

Cisterna R.G.A. 

Público 

Poço 

Protegido 

Água  

Engarrafada 

Água da 

Chuva 

Água de 

Superfície 

Odor/sabor/ 

cor 

F1 0 0 0 0 0 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Quantidade 

disponível 

F1 16 6 1 0 0 0 

% 15,8 5,9 1,0 0,0 0,0 0,0 

Facilidade de 

acesso 

F1 0 100 1 0 0 0 

% 0,0 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Abastecimento 

constante 

F1 0 6 1 0 0 0 

% 0,0 5,9 1,0 0,0 0,0 0,0 

Qualidade/ 

percepção de 

saudável 

F1 80 0 0 9 9 2 

% 79,2 0,0 0,0 8,6 8,6 1,9 

Preço F1 0 35 1 0 0 0 

% 0,0 34,7 1,0 0,0 0,0 0,0 

Total** F1 96 147 4 9 9 2 

% 96,0 145,5 4,0 8,6 8,6 1,9 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: ** Os dados faltantes para completar 100% são referentes aqueles que não souberam responder ou por 

motivos maiores, não quiseram responder e dados ultrapassando 100% é porque os respondentes poderiam eleger 

mais de uma opção para a escolha da fonte. 

 

A “percepção de saudável” foi citado por 79,2% dos entrevistados para a água da 

cisterna e 15,8% pela disponibilidade desta água. 

A rede geral de abastecimento público foi a que dispôs de maior diversidade de 

razões, 99% disseram que usam esta água principalmente pela facilidade de acesso já que esta 

é encanada diretamente para as residências, o preço também influenciou na escolha da fonte 

(34,7%). 5,9% a escolheram pela quantidade disponível e pelo abastecimento constante. 

Contudo, está fonte não foi escolhida em nenhuma das residências pela percepção dos 

entrevistados de que a água da rede era saudável. Referido aspecto demostra a baixa 

confiabilidade dos morados quanto a esta fonte. 

Para tornar a água mais saudável 78,1% dos residentes realizam algum tipo 

tratamento nas diversas fontes de água. Do total de entrevistados que tratam a água antes de 

beber 67,1% trata a água da cisterna, em algumas situações podendo a família utilizar mais de 

uma técnica de tratamento para a mesma água antes do consumo. Dos que tratam a água 

apenas, 13,6% disseram utilizar hipoclorito de sódio (NaClO) na desinfecção da água.  

Referente ao tratamento da água da cisterna 63,3% relataram que filtram a água com um 

tecido ou filtro de barro.   
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 Disponibilidade das fontes de água 

 

A disponibilidade de água das fontes citadas na área rural tende a variar ao longo 

do ano. As famílias costumam ter escassez de água doméstica de 2,25 meses, sendo que 

30,7% disseram ter pelo menos 1 mês de escassez ao longo do ano, 13,9% apontaram dois 

meses de escassez, 53,5% apontaram passar até 3 meses de escassez de água. 

A água da cisterna, independente de anos de seca, geralmente atende as 

necessidades da população por conta do uso racionado. A situação se agrava em domicílios 

onde há compartilhamento de água com vizinhos ou outros familiares.  

A Tabela 18 apresenta as características de disponibilidade água nas comunidades 

rurais segunda a percepção dos moradores.   

 

Tabela 18 - Disponibilidade da água do abastecimento público conforme as comunidades 

rurais 

Variável 

 

 

 

Comunidades 

Se a casa recebe água encanada, caracterizar a sua disponibilidade de 

água  como: 

Contínuo 

 

intermitência 

previsível  

intermitência 

irregular  

intermitência 

não confiável  

Total 

 

F1(%) F1(%) F1(%) F1(%) (%) 

Campo Novo 100 0,0 0,0 0,0 100 

Fazenda Cajazeiras 100 0,0 0,0 0,0 100 

Trapiá 100 0,0 0,0 0,0 100 

Cacimbinha 45,5 45,5 9,1 0,0 100 

Pocinhos 81,8 0,0 18,2 0,0 100 

São Lourenço 60,0 20,0 20,0 0,0 100 

Salgado dos Mendes 43,8 43,8 6,3 6,3 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Contínuo: o abastecimento de água é contínuo com uma pressão de água relativamente constante; 

Intermitência Previsível: oferta caracterizada por cortes de água que ocorrem geralmente dentro de um 

cronograma previsível e antecipado, e com pressão de água relativamente constante durante cada entrega; 

Intermitência Irregular: fornecimento intermitente chegando a intervalos desconhecidos dentro de curtos 

períodos de tempo de não mais de alguns dias. Os consumidores podem esperar receber uma certa quantidade de 

água dentro da unidade de tempo, embora eles não podem antecipar precisamente quando a água vai chegar. A 

pressão da água pode ser inconsistente; Intermitência não confiável: oferta intermitente caracterizada por 

prazos de entrega incertos e o risco de quantidade de água insuficiente, muitas vezes exacerbada por 

armazenamento limitado e longos períodos de não entrega. A entrega é inconsistente e a pressão da água 

inconsistente pode se manifestar como fonte não confiável. 
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Características das principais fontes de água (Urbana X Rural) 

 

Os dados obtidos permitem evidenciar que são utilizadas diversas fontes de água 

que estão, em sua maioria, associadas a diferentes usos. O Gráfico 08 ilustra as diferentes 

fontes na área urbana e rural do município de Forquilha conforme a importância estabelecida 

pelo agregado familiar. 

 

Gráfico 08: Frequência das fontes de água mais importante citadas no agregado familiar 

Urbano Rural Urbano Rural

Frequência Porcentagem

Rede Geral de Abastecimento de

Água Público
128 44 57,9 43,6

Água da Chuva 6 1 2,7 1

Água da Cisterna 0 52 0 51,5

Água Engarrafada 23 2 10,4 2

Poço Protegido 56 2 25,3 2

Outro 8 0 3,6 0
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Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2017) 

 

O teste Qui Quadrado (ꭓ2) apontou que há diferença de importância entre as fontes 

de água conforme área rural e urbana (p-valor = 0,00). Essa variabilidade significa que 

dependendo da área, uma fonte pode ser melhor que a outra em termos de qualidade, acesso 

ou disponibilidade da água conforme percepção dos residentes. 

Na área urbana, a rede geral de abastecimento público foi citada 57,9% como a 

mais importante, os residentes justificaram sua escolha devido ao uso nas atividades 

domésticas e em virtude da maior facilidade de acesso. 

A segunda mais citada foi a água do poço (25,3%), muitos moradores disseram 
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que esta fonte só não foi avaliada como a mais importante devido as dificuldades, pois, 

mesmo sendo gratuita, a água proveniente dos poços não é encana para as residências. A água 

engarrafada foi a terceira fonte mais citada, mas com um valor de 10,04% 

 Na área rural, a água da cisterna foi citada como a primeira mais importante 

(51,5%).  Para os respondentes a importância desta água está na qualidade, no fácil acesso e 

devido à ausência de custo de aquisição. A rede geral de abastecimento público foi a segunda 

mais citada com 43,6%. Já a água engarrafada e de poço representam apensa 2%. 

Quanto aos meios de transportes para conduzir a água do poço até as residências, 

41% usam moto, a pior situação é para aqueles que usa a bicicleta (30%) ou transporta a água 

a pé (13%) que além de terem que andar longas distância com o peso da água, ainda há o 

problema de não conseguirem transportar muitos recipientes. Apenas 11,8% utilizam carro 

para transportar a água. Por outro lado, pessoas que não utilizam carro, reclamam dos que 

utilizam, pois eles conseguem levar mais recipientes e com isso, aumenta o tempo de 

obtenção de água.  

Dos responsáveis por se deslocar até o poço para pegar água, 74,5% são do sexo 

masculino, 15,2% são do sexo feminino e 6,9% das residências disseram que a 

responsabilidade é compartilhada entre homens e mulheres. Durante a aplicação dos 

questionários, muitos reclamaram dessa responsabilidade, pois diziam ser um trabalho árduo, 

já que passam o dia trabalhando e ainda precisam pegar água no poço a noite.    

A idade dos responsáveis por obter a água do poço é entre 15 e 65 anos (89%), 

2,8% dos responsáveis possuem menos de 15 anos e 4% mais de 65 anos.  

A água do poço é utilizada praticamente todos os meses do ano. Segundo os 

resultados essa utilização se intensificou a partir do período de estiagem, posto que 97,9% dos 

entrevistados disseram que começaram a utilizar essa fonte de água a partir do início da crise 

hídrica em 2013.  

Em média, as pessoas realizam 2,37 viagens por semana até o poço, o mínimo 

observado foi de uma viagem geralmente realizada por quem possui carro e consegue obter 

água para a semana inteira e o máximo de 7 viagens, ou seja, existem agregados em que é 

preciso pegar água todos os dias, na maior parte dos casos, os responsáveis precisam ir várias 

vezes ao dia. O tempo médio despendido para obter água foi de 33,54 minutos, com o mínimo 

de 2 minutos e o máximo de 3 horas. A Tabela 19 mostra a frequência do tempo gasto na 

obtenção da água de poço conforme os bairros do perímetro urbano de Forquilha.     
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Tabela 19 - Frequência de tempo despendido para obter água na área urbana 

Quanto tempo (em minutos) leva para ir à fonte de água, obter água e voltar (incluindo o tempo de 

espera)? 

Bairros 
De 1 a 10  

minutos 

De 10 a 20 

minutos 

De 20 a 30 

minutos 

De 30 a 60 

minutos 

Acima de 

60 
Total 

Alto Alegre 30,4% 47,8% 4,3% 0,0% 17,4% 100,0 

Antônio Ferreira 

Gomes Martins 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0 

Centro 33,3% 0,0% 33,4% 0,0% 33,3% 100,0 

Cidade de Deus 12,5% 62,5% 12,5% 0,0% 12,5% 100,0 

Edmundo Rodrigues 12,7% 29,1% 30,9% 10,9% 16,4% 100,0 

Francisco Martins 

Viana 

11,1% 11,1% 44,4% 11,2% 22,2% 100,0 

Mesquita Jerônimo 41,2% 23,5% 23,5% 5,9% 5,9% 100,0 

Padre Edson 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0 

Pico da esperança 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

São muitas as variáveis que podem influenciar no tempo dispendido para a 

obtenção da água e algumas vezes, a família pode ser influenciada por mais de uma variável 

que vão desde a distância da casa até o poço, do horário, do meio de transporte e da 

funcionalidade do dessalinizador. 

Na área rural, as fontes de água em que os residentes precisam se deslocar para 

adquirir são das cisternas, do poço e do rio. Das residências que possuem cisterna, todos nesse 

grupo não citaram nenhum tipo de problema em relação ao tempo dispendido para adquirir 

essa água.  

Dos responsáveis por pegar água, 32% são do sexo masculino e 24,3% feminino 

sendo que em 39,8% das residências a responsabilidade é compartilhada. Especificamente 

quanto a água da cisterna, 29,1% da responsabilidade é dos homens, 24,1% das 

responsabilidades é das mulheres e 46,8% da responsabilidade é compartilhada entre homens 

e mulheres.  

Se comparado com a área urbana, a responsabilidade por pegar a água fora de casa 

é bem distribuída entre gêneros na área rural, diferente da área urbana onde mais de 70% da 

responsabilidade é do sexo masculino e apenas pouco mais de 6% da responsabilidade é 

compartilhada. Todavia, na área urbana, essa responsabilidade recai sobre os homens em 

razão da maior distância da casa até a fonte e da exigência de maiores esforços para conseguir 

água do poço.   
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Quanto a idade dos responsáveis em buscar água na área rural, 88,4% possuem 

entre 15 a 65 anos e 8,8% possuem mais de 65 anos Diferente da área urbana, não foi 

observado nenhum menor de 15 anos responsável por providenciar a água.  

O tempo gasto para pegar água também foi diferente do tempo apontado na área 

urbana, em média as pessoas precisam de 6,45 minutos. A Tabela 20 apresenta o tempo gasto 

para aquisição de água na área rural conforme as fontes de água.  

 

Tabela 20 - Frequência de tempo despendido para obter água na área rural 

Quanto tempo (em minutos) leva para ir à fonte de água, obter água e voltar (incluindo o 

tempo de espera)? 

Fontes de Água 
Nenhum 

minuto 

1 a 10 

minutos 

10 a 20 

minutos 

Acima de 60 

minutos Total 

Água da Cisterna 
60 19 0 0 79 

75,9% 22,8% 0,0% 0,0% 98,7% 

Água de Superfície 
0 0 2 0 2 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Poço Protegido 
1 2 1 3 7 

14,3% 28,6% 14,3% 42,9% 100,0% 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 
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7 INDICE DE INSEGURANÇA HÍDRICA DOMICILIAR – FORQUILHA 

 

A avaliação da segurança hídrica pode ser realizada mediante a construção de 

índice sintético. Este evidenciará os aspectos mencionados no capítulo anterior, bem como 

estabelecerá as relações existentes entre os indicadores. Intenta-se, também, proceder a 

comparação entre as áreas rural e urbana de modo a compreender a insegurança hídrica 

doméstica em contexto semiárido cearense, tomando como base o município de Forquilha. 

As análises procedidas pautam-se essencialmente da análise fatorial. A técnica 

contribuiu para uma melhor investigação e avaliação das múltiplas variáveis existentes no 

questionário já que a técnica agrupa (formação dos fatores) variáveis inter-relacionadas com 

perda mínimo de informação das variáveis originais. Com os fatores formados, aplicou-se um 

modelo matemático, agrupando-as em apenas um único valor atribuindo-lhe uma categoria, 

ou seja, medindo a insegurança hídrica domiciliar.  

 

7.1 Análise Fatorial na avaliação da Insegurança Hídrica Doméstica  

 

Os pressupostos requeridos para a aplicação da análise fatorial foram avaliados de 

modo a contribuir com a compreensão da insegurança hídrica domiciliar. Após os testes de 

Bartlett, teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Medida de Adequação da Amostra (MSA), foram 

selecionadas 22 variáveis que apresentaram elevada correlação. As descrições seguintes 

apresentam os testes (pressupostos) realizados e seus resultados. 

Através do teste de Bartlett verificou-se que os dados suportam uma análise 

fatorial com significância de 5% (p-valor = 0,000). Referido indicador valida a utilização da 

análise ao rejeitar a hipótese nula de que a matriz de correlação é uma matriz identidade. Após 

a finalização do primeiro teste verificou-se que há correlações suficientes. No teste KMO o 

resultado foi 0,707, valor acima do ponto crítico (< 0,50) para a adequação a análise fatorial, 

indicando que os fatores encontrados são capazes de descrever satisfatoriamente as variações 

nos dados originais.  

A matriz MSA foi usada para quantificar a intercorrelações entre as variáveis e a 

adequação a AF. Os valores na matriz foram superiores a 0,50 (Tabela 21) que sinaliza o quão 

adequado é a aplicação da técnica. O banco de dados atendeu todos os pressupostos 

estatísticas inerente a análise fatorial, com isso, pode-se extrair os fatores.   
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Tabela 21 - Resultado da Medida de Adequação da Amostra (MSA) para o banco da insegurança hídrica domiciliar 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 

X1 ,798a                      

X2 -,470 ,799a                     

X3 ,028 -,063 ,735a                    

X4 ,030 -,093 ,014 ,919a                   

X5 ,009 -,135 -,044 -,045 ,801a                  

X6 ,015 ,005 ,002 ,070 ,062 ,559a                 

X7 -,202 -,149 ,006 -,032 ,074 ,048 ,845a                

X8 -,178 -,002 ,011 -,105 -,188 ,014 -,329 ,765a               

X9 ,075 -,031 -,066 -,097 -,313 ,024 ,026 -,154 ,748a              

X10 -,096 -,018 -,040 -,143 -,047 -,451 -,019 -,035 -,018 ,683a             

X11 -,055 -,042 -,144 -,045 ,051 ,026 -,035 ,010 ,027 ,040 ,696a            

X12 -,003 ,022 -,086 -,071 ,033 -,049 ,054 -,114 ,010 ,026 -,053 ,660a           

X13 -,009 -,111 ,067 ,015 -,147 ,027 ,010 ,167 -,174 -,011 -,072 -,368 ,706a          

X14 -,010 ,018 -,075 ,038 ,032 ,030 ,012 -,067 ,045 -,082 -,002 ,136 -,294 ,822a         

X15 -,102 ,041 ,052 -,006 ,032 -,041 -,071 ,085 -,029 ,030 -,253 -,317 -,034 -,164 ,683a        

X16 ,052 ,039 ,003 ,034 ,015 ,013 -,091 -,069 ,064 -,058 -,087 ,012 -,109 -,028 -,043 ,608a       

X17 -,049 -,039 -,068 -,026 ,004 ,029 ,051 ,070 -,092 ,046 ,125 -,027 ,060 ,048 ,013 -,889 ,602a      

X18 -,027 ,006 -,059 -,098 -,042 ,005 -,039 ,064 ,091 -,034 ,033 ,023 -,009 ,085 ,007 -,160 ,175 ,634a     

X19 ,013 ,001 ,084 -,056 ,052 -,068 ,035 -,010 -,129 ,035 -,081 -,013 ,021 -,111 ,060 ,180 -,240 -,888 ,642a    

X20 ,007 ,056 -,021 -,083 ,007 -,034 -,002 -,134 -,133 ,109 ,027 ,128 -,110 -,043 ,005 -,122 ,115 -,138 ,128 ,683a   

X21 -,044 -,025 ,014 -,015 -,074 ,051 -,065 ,149 ,137 -,074 ,002 -,193 ,140 -,145 ,041 ,097 -,129 ,159 -,188 -,853 ,656a  

X22 -,037 ,038 -,354 -,217 ,045 -,112 ,014 -,164 ,105 -,033 ,089 ,089 -,087 -,065 -,043 -,006 ,026 ,023 -,072 -,029 ,063 ,731a 

 Fonte:  Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 
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Após o cumprimento dos pressupostos, aplicou-se a análise fatorial obtendo 8 

fatores que agruparam as diversas variáveis. No total, os fatores explicam 71,06% da 

variância, os fatores extraídos, suas variâncias e o método de rotação aplicados estão 

representados na Tabela 22.   

 

Tabela 22 - Autovalores e variância compartilhada pelas variáveis originais para a formação 

de cada fator; Extração dos fatores pelo método Componentes Principais 

Fatores Solução 

Inicial Rotacionada 

Autovalor λ2 % de Variância Autovalor λ2 % de Variância 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Total 

4,968 

2,144 

1,927 

1,606 

1,402 

1,302 

1,192 

1,094 

22,581 

9,747 

8,761 

7,298 

6,372 

5,916 

5,416 

4,973 

2,505 

2,240 

2,222 

2,002 

1,933 

1,741 

1,500 

1,492 

11,387 

10,180 

10,099 

9,100 

8,787 

7,912 

6,816 

6,781 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

Usando apenas os fatores rotacionados, 11,387% da variância está sendo 

compartilhada para a formação do primeiro fator; 10,180% para a formação do fator 2; 

10,099% para formar o fator 3; 9,100% para fator 4; 8,787% para fator 5; 7,912% para o fator 

6; 6,816 para formar o fator 7; e 6,781% para formar o fator 8. O fator 1 possui o maior poder 

de explicabilidade para a insegurança hídrica pois este possui a maior variância 

compartilhada. 

As cargas fatoriais representadas na Tabela 23, determinam em quais fatores as 

variáveis mais se adequam a partir de seu relacionamento, logo, para definir em quais fatores 

as variáveis devem ficar, elege-se a tiver maior carga dentro de m fator em detrimento de 

outro. Para a seleção das variáveis em cada fator, aceitou-se a variável que tivesse a carga 

fatorial acima de 0,50.  
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Tabela 23 - Cargas fatoriais das variáveis em cada fator gerado 

Variável 
Carga Fatorial 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

X10 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

X16 

X17 

X18 

X19 

X20 

X21 

X22 

0,809 

0,735 

0,063 

0,276 

0,222 

-0,049 

0,768 

0,642 

0,080 

0,197 

0,184 

0,023 

-0,006 

0,056 

0,110 

0,098 

0,071 

0,039 

0,030 

0,158 

0,148 

0,132 

0,072 

0,094 

0,015 

0,520 

0,033 

0,102 

0,040 

-0,021 

0,149 

0,082 

0,193 

-0,006 

-0,001 

0,025 

-0,113 

0,112 

0,170 

0,927 

0,917 

0,205 

0,214 

0,179 

0,093 

0,004 

0,051 

0,226 

0,131 

-0,040 

0,164 

0,100 

0,024 

0,045 

-0,087 

0,135 

0,195 

0,632 

0,037 

0,129 

0,125 

0,124 

0,181 

0,876 

0,885 

0,084 

0,166 

0,150 

0,105 

0,044 

-0,005 

0,018 

0,039 

-0,083 

0,075 

-0,005 

0,636 

0,697 

0,608 

0,283 

0,756 

0,100 

0,049 

-0,017 

-0,001 

-0,011 

0,017 

-0,018 

0,033 

0,035 

0,136 

0,020 

-0005 

-0,058 

0,112 

0,001 

0,103 

0,029 

-0,108 

0,121 

0,119 

0,014 

0,043 

0,937 

0,939 

0,127 

0,163 

0,130 

0,154 

-0,024 

0,012 

0,193 

0,076 

0,256 

0,775 

-0,090 

-0,027 

0,307 

0,796 

0,080 

-0,181 

0,181 

0,428 

0,054 

-0,092 

0,053 

0,074 

0,043 

0,062 

0,132 

0,058 

0,006 

0,101 

0,056 

-0,006 

0,094 

-0,009 

0,843 

-0,023 

0,033 

-0-025 

0,808 

0,061 

0,061 

0,075 

0,107 

0,028 

-0,011 

-0,024 

0,090 

0,088 

-0,058 

-0,038 

0,196 

0,014 

0,004 

0,808 

0,271 

0,038 

0,060 

0,065 

0,257 

0,046 

0,111 

-0,021 

-0,021 

0,036 

0,198 

0,018 

0,076 

0,055 

0,056 

0,049 

0,031 

-0,024 

0,779 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

Quanto a Comunalidade, que representa a “quantia de variância explicada pela 

solução fatorial para cada variável” (HAIR, et al., 2009. p. 121). Todas estão acima do valor 

aceitável (>0,50) de explicação suficiente. As variáveis que possuem maior variância 

explicada pelo fator são X16, X17, X18, X19, X20 e X21 (TABELA 24).  

 

Tabela 24 - Resultado da comunalidade para cada variável 

(continua) 

SÍMBOLO VARIÁVEIS COMUNALIDADE 

X1 Nos últimos 4 meses, com que frequência sua casa não teve 

água para uso diário (cozinhar, limpar, beber)?  

0,708 

X2 Nos últimos 4 meses, com que frequência o abastecimento de 

água da sua principal fonte de água foi interrompido? 

0,613 

X3 Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou alguém de 

sua família deixou comprar outras coisas ou de realizar um 

pagamento para guardar dinheiro de pagar água? 

0,695 

X4 Nos últimos 4 meses, com que frequência, o tempo gasto na 

obtenção de água, impediu você ou alguém de sua casa de 

fazer tarefas domésticas (como cozinhar, preparar alimentos, 

lavar roupa, etc.) ou outras atividades? 

0,547 
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Tabela 24 - Resultado da comunalidade para cada variável 

(conclusão) 

SÍMBOLO VARIÁVEIS COMUNALIDADE 

X5 Nos últimos 4 meses, com que frequência as crianças deixaram 

de ir a escola por falta de água? (Ex: não tinham água para 

banho, para preparar comida, para lavar a roupa da escola) 

0,669 

X6 Nos últimos 4 meses, com que frequência as limitações físicas 

(porque é idoso, criança ou deficiente) impediram você ou 

alguém da família de obter água? 

0,741 

X7 Nos últimos 4 meses, com que frequência não houve água 

suficiente na casa para lavar roupa? 

0,638 

X8 Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou alguém de 

sua família teve que ficar sem tomar banho porque não havia 

água suficiente? 

0,592 

X9 Nos últimos 4 meses, com que frequência os problemas com a 

água impediram você ou qualquer pessoa de sua família de 

participar de eventos sociais em sua comunidade (igreja, 

funeral, reuniões comunitárias, etc...) 

0,682 

X10 Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou alguém de 

sua casa não conseguiu água onde queria porque estava muito 

doente ou fraco para conseguir água? 

0,72 

X11 Nos últimos 4 meses, a qualidade da água destinada ao 

consumo humano foi inaceitável para o consumo? 

0,562 

X12 Nos últimos 4 meses, você observou sujeira ou outros 

pequenos flutuadores na água do abastecimento público? 

0,555 

X13 Nas últimas 4 meses, você sentiu mau cheiro ou forte cheiro 

vindo da água do abastecimento público? 

0,613 

X14 Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou alguém de 

sua casa beberam água que tinha um gosto ruim? 

0,537 

X15 Nos últimos 4 meses, você notou que a água era de uma cor 

diferente ou turva? 

0,61 

X16 Nos últimos 4 meses, você ou alguém de sua casa esteve 

incomodado, preocupado ou temeroso de não ter água 

suficiente para todas as suas necessidade domésticas? 

0,935 

X17 Com que frequência você ou alguém de sua casa esteve 

incomodado, preocupado ou temeroso de não ter água 

suficiente para todas as suas necessidade domésticas? 

0,942 

X18 Nos últimos 4 meses, você tem se incomodado, preocupado ou 

temeroso sobre a segurança da pessoa que sai para obter água 

para casa? 

0,906 

X19 Com que frequência, você tem se incomodado, preocupado ou 

temeroso sobre a segurança da pessoa que sai para obter água 

para casa? 

0,915 

X20 Nos últimos 4 meses, você esteve incomodado, preocupado ou 

temeroso de beber ou usar a água? 

0,873 

X21 Com que frequência você ficou incomodado, preocupado ou 

temeroso de beber ou usar a água? 

0,88 

X22 Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou alguém de 

sua família não tinha o dinheiro necessário para comprar água? 

0,702 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 
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Os fatores gerados a partir da análise fatorial, referem-se ao agrupamento das 

variáveis a partir de sua combinação linear, todas as variáveis (22 variáveis) inseridas na 

técnica, serão representadas agora pelos fatores (8 fatores). Com isso, há de se nomear os 

fatores conforme as características das variáveis inseridas neles e considerando as cargas 

significantes. O Quadro 11 mostra os fatores formados e as variáveis que obtiveram cargas 

significativas que serviram de base para a nomeação de cada fator.  

 

Quadro 11 - Variáveis correlacionada a cada fator 

FATOR VARIÁVEL QUE COMPÕE O FATOR NOMEAÇÃO 

DO FATOR 

Fator 1 Nos últimos 4 meses, com que frequência sua casa não teve água para 

uso diário (cozinhar, limpar, beber)?; 

Nos últimos 4 meses, com que frequência o abastecimento de água da 

sua principal fonte de água foi interrompido?; 

Nos últimos 4 meses, com que frequência não houve água suficiente 

na casa para lavar roupa?; 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou alguém de sua 

família teve que ficar sem tomar banho porque não havia água 

suficiente? 

 

 

Disponibilidade: 

abastecimento 

insuficiente 

Fator 2 Nos últimos 4 meses, com que frequência, o tempo gasto na obtenção 

de água, impediu você ou alguém de sua casa de fazer tarefas 

domésticas (cozinhar, preparar alimentos, lavar roupa, etc.) ou outras 

atividades?; 

Nos últimos 4 meses, você tem se incomodado, preocupado ou 

temeroso sobre a segurança da pessoa que sai para obter água?; 

Com que frequência, você tem se incomodado, preocupado ou 

temeroso sobre a segurança da pessoa que sai para obter água para 

casa? 

 

Estresse 

vivenciados no 

acesso 

Fator 3 Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou alguém de sua casa 

beberam água que tinha um gosto ruim?); 

Nos últimos 4 meses, você esteve incomodado, preocupado ou 

temeroso de beber ou usar a água?); 

Com que frequência você ficou incomodado, preocupado ou 

temeroso de beber ou usar a água?). 

Estresse 

vivenciados por 

má qualidade 

Fator 4 Nos últimos 4 meses, a qualidade da água destinada ao consumo 

humano foi inaceitável para o consumo?); 

Nos últimos 4 meses, você observou sujeira ou outros pequenos 

flutuadores na água do abastecimento público?); 

Nos últimos 4 meses, você sentiu mau cheiro ou forte cheiro vindo da 

água do abastecimento público?); 

Nos últimos 4 meses, você notou que a água era de uma cor diferente 

ou turva?). 

Má qualidade da 

água 
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Fator 5 Nos últimos 4 meses, você ou alguém de sua casa esteve 

incomodado, preocupado ou temeroso de não ter água suficiente para 

todas as suas necessidades domésticas? 

Com que frequência você ou alguém de sua casa esteve incomodado, 

preocupado ou temeroso de não ter água suficiente para todas as suas 

necessidade domésticas? 

Estresse 

vivenciados pela 

Indisponibilidade 

 

Fator 6 Nos últimos 4 meses, com que frequência as crianças deixaram de ir a 

escola por falta de água? (Ex: não tinham água para banho, para 

preparar comida, para lavar a roupa da escola 

Nos últimos 4 meses, com que frequência os problemas com a água 

impediram você ou qualquer pessoa de sua família de participar de 

eventos sociais em sua comunidade? 

Disponibilidade: 

restrições de 

mobilidade 

Fator 7 Nos últimos 4 meses, com que frequência as limitações físicas 

(porque é idoso, criança ou deficiente) impediram você ou alguém da 

família de obter água? 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou alguém de sua casa 

não conseguiu água onde queria porque estava muito doente ou 

fraco? 

Acesso: 

limitações físicas 

Fator 8 Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou alguém de sua 

família deixou comprar outras coisas ou de realizar um pagamento 

para guardar dinheiro de pagar água?) 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou alguém de sua 

família não tinha o dinheiro necessário para comprar água?). 

Acesso e 

restrições 

financeiras 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

7.2 Medindo a insegurança hídrica: classificação e espacialização 

 

De forma geral, os governos têm se preocupado em manter a água no ambiente 

para as diversas atividades através de investimentos em infraestrutura hídrica, aumento nas 

taxas do número de pessoas atendidas e estímulo a formação e participação nos comitês de 

bacias hidrográficas. Contudo, Jepson (2014) destaca que mesmo com essas iniciativas pouco 

se sabe das experiências complexas vividas com águas inadequadas e serviços não confiáveis 

experimentados em comunidades marginalizadas. 

Busca-se avaliar os efeitos que os problemas com a água causam no agregado 

familiar. Uma medida de segurança da água doméstica combina em um modelo numérico, 

informações de acesso, qualidade e quantidade da água para o agregado familiar a partir das 

relações e experiências culturais e situacionais das pessoas com a água.  

A noção subjacente de segurança hídrica por conta da presença de infraestrutura 

hídrica como reservatórios, canais de integração, adutora, água encanada ou mesmo por conta 

da gestão da água de forma participativa, não significa acesso a água de qualidade e 
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quantidade suficiente. As percepções no agregado familiar vão para além das infraestruturas 

implantadas, passando pela percepção das famílias, do que elas entendem por uma água de 

qualidade, quantidade e acessibilidade suficiente a fim de manterem seu agregado familiar 

seguro e saudável.  

O Índice de Insegurança Hídrica Domiciliar criado, transcende as avaliações 

tradicionais de acesso a água, taxas de cobertura de população atendida ou dos índices de 

avaliação de qualidade da água. Se debruça sobre questões essenciais da água para o agregado 

familiar, na água para o desenvolvimento de suas atividades domésticas diárias mais simples. 

No decorrer das análises, percebe-se que a realização destas atividades tem se tornado 

complexas em certos períodos do ano.   

Cada agregado recebeu um valor de insegurança hídrica que varia de 0,00 a 1. Por 

tratar-se de 321 amostras, estes foram agrupados através da aplicação técnica multivariada de 

agrupamento (método não hierárquico k-médias), assim o índice foi organizado em 4 clusters 

e classificados quanto: Insegurança Hídrica Muito Baixa; Insegurança Hídrica Baixa; 

Insegurança Hídrica Média; e Insegurança Hídrica Alta.  

O agrupamento do índice capta o máximo de diferenciação entre os locais e 

agregados. A Tabela 25 apresenta os grupos formados com os valores limiares do índice de 

insegurança hídrica para o município de Forquilha. 

 

Tabela 25 - Valores limiares do índice de insegurança hídrica no município de Forquilha 

Classes de Insegurança Hídrica IHD Cluster 
Agregados  

N % 

Insegurança Hídrica Muito Baixa 0,00 ≤ 0,19 Cluster 1 146  45,34 

Insegurança Hídrica Baixa 0,20 ≤ 0,39 Cluster 2 109  33,85  

Insegurança Hídrica Média 0,40 ≤  0,63 Cluster 4 48 14,91 

Insegurança Hídrica Alta  0,64  ≤ 1  Cluster 3 19  5,9  

Total   322 100 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: Resultado ANOVA (p-valor = 0,000); para o nível de significância adotado (p<0,05), rejeita-se a hipótese 

nula e define-se que os valores médios das variáveis diferem em pelo menos um dos clusters. 

 

Os valores do Índice de Insegurança Hídrica Domiciliar de 0 a 0,19 representam 

uma situação de confortabilidade com a água, onde os residentes não apontaram problemas 

em nenhuma das quatro dimensões avaliadas (disponibilidade, qualidade, acessibilidade e 

estresse) ou apresentaram pequenos problemas. Famílias nestas condições apresentam 
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insegurança hídrica muito baixa. Identificou-se 146 domicílios nesta classe que representam 

45,34 % da amostra total. 

Nos domicílios que apresentam Insegurança Hídrica Baixa, o índice varia de 0,20 

a 0,39, nesta classe estão 33,85% dos domicílios. Pessoas neste grupo demostraram possuir 

alguns problemas com a água que violam os direitos contidos nas dimensões avaliadas, 

mesmo que o problema apresentado se refira a apenas uma das dimensões. 

A Insegurança Hídrica Média representa uma situação de instabilidade, em que 

famílias convivem com a falta de água no agregado familiar que impacta nas atividades 

domésticas. Esses problemas são de múltiplas origens e podem se relacionar com qualidade, 

acessibilidade dentre outras adversidades. Os valores do índice neste grupo variam de 0,40 a 

0,63 que representam a proporção de 14,91 dos domicílios. 

Na Insegurança Hídrica Alta, o índice variou de 0,64 a 1 que abrange 5,9% dos 

domicílios. Este grupo apresenta a realidade mais precária de insegurança hídrica domiciliar. 

Famílias nesta situação apresentam praticamente insegurança em todas as dimensões 

avaliadas, comprometendo a saúde das pessoas, a renda familiar e o bem-estar psicológico, 

social e familiar.   

A Figura 23 mostra no mapa a espacialidade do índice de insegurança hídrica 

domiciliar no município de Forquilha. 
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Figura 23 – Mapa de espacialização do índice de insegurança hídrica domiciliar em Forquilha 

 

Fonte: Elaborado por Tomaz (2019) por meio dos dados da pesquisa 
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Conforme observado, mais de 50% dos agregados, que estão entre insegurança 

hídrica baixa a alta apresentaram algum problema com a água, 20,81 possuem valores 

elevados de insegurança hídrica (entre média a alta), podendo afirmar com 90% de confiança 

que o município possui insegurança hídrica.  

Todavia, há de se analisar o índice separadamente para as áreas rural e urbana 

afim de se obter um melhor detalhamento, posteriormente há a comparação entre ambas as 

áreas para se identificar áreas mais inseguras.  

 

7.2.1 Insegurança hídrica domiciliar urbana 

 

Realizando a proporção de agregados com insegurança hídrica apenas da 

amostragem populacional urbana, observou-se que o número de agregados classificados 

enquanto insegurança hídrica muito baixa e baixa é de 75,11%, evidenciando que a maior arte 

da população possui alguns poucos problemas com a água para o agregado familiar. A Tabela 

26 mostra a proporção de domicílios na área urbana e sua classificação no índice.  

 

Tabela 26 - Valores limiares do índice de insegurança hídrica para a área urbana de Forquilha 

ÁREA URBANA 

Classes de Insegurança Hídrica IHD 
Número de agregados 

N % 

Insegurança Hídrica Muito Baixa 0,00 ≤ 0,19 84 38,01 

Insegurança Hídrica Baixa 0,20 ≤ 0,39 82 37,10 

Insegurança Hídrica Média 0,40 ≤ 0,59 40 18,10 

Insegurança Hídrica Alta  0,64  ≤ 1 15 6,79 

Total  221 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

O número elevado de agregados com insegurança hídrica entre média e alta 

(24,89) justifica as informações retratadas anteriormente, quanto as características das fontes 

de água. Pois com mais insegurança hídrica, os residentes têm sido levados a buscar outras 

fontes de água, além de destinar usos diferentes para cada fonte utilizada devido a qualidade e 

disponibilidade da água.   

O Índice de Insegurança Hídrica Domiciliar tende a se concentrar espacialmente, 

prevalecendo valores elevados em alguns bairros em detrimento de outros. A Tabela 27 

resume a distribuição em percentil do índice de insegurança hídrica domiciliar nos bairros.  
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Tabela 27 - Distribuição percentual do índice de insegurança hídrica domiciliar na área urbana 

Índice 

 

 

Bairros 

Índice de Insegurança Hídrica Domiciliar (%) 

Insegurança 

Hídrica 

Muito Baixa  

Insegurança 

Hídrica 

Baixa 

Insegurança 

Média 

Insegurança 

Hídrica Alta 

Total 

Antônio F. G. Martins 0,0 83,33 16,67 0,0 100 

Centro 63,63 27,27 9,1 0,0 100 

Mesquita Jerônimo 57,90 26,31 15,79 0,0 100 

Padre Edson 62,5 12,5 25,0 0,0  

Francisco M. Viana 69,56 21,73 4,34 4,34 100 

Alto Alegre 20,58 50,0 20,6 8,82 100 

Edmundo Rodrigues 36,36 44,44 17,17 2,03  

José 

Raimundo 

de Loiola 

Cidade de 

Deus 

14,28 21,42 50,0 14,3 100 

Pico da 

Esperança 

0,0 0,0 0,0 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

No bairro Antônio Ferreira Gomes Martins não se identificou nenhum agregado 

na classe de Insegurança Hídrica Muito Baixa. O bairro Centro foi classificado em três 

grupos, onde a maior parte (63,63%) apresentam Insegurança Hídrica Muito Baixa, assim 

como Mesquita Jerônimo e Padre Edson.   

Os bairros Francisco Martins Viana, Alto Alegre, Edmundo Rodrigues e José 

Raimundo de Loiola, apresenta agregados nas quatro classes de insegurança hídrica, sendo 

que este último, possui a maior proporção de agregados com elevados valores de insegurança 

hídrica.  

José Raimundo de Loiola trata-se do bairro que possui os piores serviços de 

distribuição de água, especialmente nas comunidades Cidade de Deus e Pico da Esperança. 

Na comunidade Cidade de Deus, apenas 14,28 % estão inseridos na insegurança hídrica muito 

baixa, 50% estão com insegurança média e 14,3% possuem insegurança alta. Na comunidade 

Pico da Esperança, 100% dos agregados apresentaram insegurança hídrica elevada. Observa-

se que a elevada insegurança hídrica muito se relaciona com sua localização  

Conforme as dimensões analisadas (disponibilidade, qualidade e acessibilidade) 

lançados pelas Nações Unidas para o monitoramento da segurança hídrica, incluindo ainda a 

dimensão “Estresse” (JEPSON, 2014) juntamente com informações acerca das fontes de 

abastecimento de água, constatou-se violações a todas essas dimensões no município de 

Forquilha no período de estiagem.  
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QUANTO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA 

 

O princípio da disponibilidade resguarda o direito a quantidade de água suficiente 

a cada pessoa, tanto para o uso pessoal como doméstico. Variáveis que tratam desse princípio 

para esta pesquisa estão representadas nos fatores 1 (Disponibilidade: abastecimento 

insuficiente) e 6 (Disponibilidade: restrições de mobilidade) gerados pela análise fatorial.  

Durante o período analisado (janeiro a junho de 2017) 35,7% dos agregados 

familiares não tiveram água suficiente para o uso diário como cozinhar, limpar, beber dentre 

outros usos. Esse número é maior quando se analisa a frequência com que a água tem faltado 

somando um total de 38%. 

Apesar de maior parte dos entrevistados (64,3%) revelar que não faltou água para 

as atividades domésticas, estes ressaltaram que na verdade, sabem que é constante a falta de 

água da rede de abastecimento público, contudo, não percebem porque possuem caixas d’água 

que armazena água suficiente para vários dias. Outros disseram que não falta água para o 

agregado porque possuem dinheiro suficiente para comprar água quando volta água. Além da 

questão financeira, o local de moradia também influencia, uma moradora salientou que:    

 
“Aqui não tem problema com falta de água porque o bairro é mais alto, faltou água 

alguns dias no ano passado, mas as pessoas aqui tinham caixa de água e dava para 

manter, mas em outros bairros foi bem crítico, a água também veio impropria para 

consumo, mas quem tinha dinheiro comprava, pior foi nos bairros mais pobres. As 

pessoas nos bairros pobres também não têm costume de tratar a água, a forma mais 

simples de filtro de barro é bem eficaz, que é a filtração, os pobres não tinham, 

muitas vezes eles tinham televisão e outros objetos menos importantes, mas bem 

caros nas casas, mas não tinham o filtro que é mais importante para eles.” (ID 01). 

 

 

A falta de água para a realização das atividades domésticas é devido ao 

interrompimento constante da principal fonte de água da população (rede geral), usada 

principalmente para atividades como a limpeza da casa, o banho, a lavagem de roupa e louças. 

Pra conviver com essa situação as pessoas criaram rotina de armazenamento de água, como 

relatado pelos moradores: “ (...) é preciso guardar água na caixa d’água porque as vezes falta 

água da cagece.” (ID 02); “Ano passado faltou água para tudo”. (ID 200); “Ano passado 

faltava água o dia todo durante vários dias.” (ID 217). 

Alguns residentes inclusive tiveram que mudar sua rotina para resolver algum 

problema por conta da água. 22,2% dos residentes entrevistados foram a sede da CAGECE na 

cidade em 2017 para tratar de problemas referentes ao abastecimento. Uma moradora 
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reclamou com a empresa porque a própria CAGECE estava desperdiçando água através de 

uma encanação quebrada, como mostra o relato: “(...) mas esse ano, quebrou um cano aqui na 

rua da cagece e ela passou muito tempo para consertar, mas pede para a gente economizar e 

deixou o cano derramando água por vários dias.” (ID 29). 

Com a constante falta de água da rede geral de abastecimento (CAGECE), 

algumas atividades domésticas são interrompidas, como no caso das lavagens de roupa, uma 

respondente lembrou que: “acordava de madrugada para lavar roupa ano passado porque 

durante o dia não tinha água” (ID 02); “Ano passado queria fazer as coisas, mas não podia 

porque não tinha água” (ID 11). 

Em outras situações, alguns residentes lavaram as roupas sujas em casas de 

familiares ou amigos, um dos respondentes explicou que teve que se deslocar para a área 

rural, para lavar roupa na casa de parentes, porque havia maior disponibilidade de água. Outro 

respondente revelou que no bairro Cidade de Deus sempre falta água, sendo necessário lavar a 

farda do colégio no trabalho para não faltar aula 

Alguns bairros são piores em relação a outros em questão da disponibilidade de 

água, como revelaram alguns moradores: “Nesta rua não tem problema”(ID 19); “Neste 

bairro (Pico da Esperança) só temos água a noite. Todos os dias é assim. (193)”. Na 

comunidade Pico da Esperança, por exemplo, onde todos os agregados possuem insegurança 

hídrica alta, 50% dos entrevistados acumulam água devido as constantes faltas. Mesmo os que 

disseram que não falta água para lavar roupa.  

Com a falta de água, o consumo de alimentos também muda, pois algumas vezes, 

o agregado não possui água para preparar alimentos, pelo menos em 7,7% dos agregados já 

mudaram o tipo de refeição porque não havia água suficiente, como relataram os residentes: 

“(...) tivemos que preparar suco ou vitamina para jantar porque não havia água para 

preparar alimentos. (23)”; “Ano passado (2016) chegou a faltar água até para fazer 

comida.” (45); “(...) já faltou água para preparar alimentos.” (92). 

Em alguns lares, faltou água inclusive para a higiene corporal com 11,8% dos 

entrevistados confidenciando ter ficado sem tomar banho porque não havia água: “(...) fiquei 

sem tomar banho porque não tinha água.”(ID 107); “Ano passado (2016”) já fui tomar 

banho no açude várias vezes pois não tinha água em casa.” (ID 193).  

Problemas com a disponibilidade de água também tem afetado o deslocamento 

das pessoas e sua participação em manifestações culturais como igrejas, festas e a escola, 
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como nos exemplos citados: “ano passado as pessoas da igreja faltavam ao culto porque não 

havia água para tomar banho ou lavar roupa” (ID 99). Pelo menos, 6% dos estudantes 

deixaram de ir à escola: “Ano passado (2016) as crianças não iam a escola porque não tinha 

água para o banho nem para escovar os dentes.” (ID 81); “(...) as crianças já ficaram sem ir 

à escola porque não tinham roupa limpa e nem água para tomar banho.” (ID 85).  

No ano de 2017, alunos deixaram de ir à escola em razão da falta de agua, pelos 

menos 6% faltaram aula mais de uma vez, como explicitado: “às vezes, meu menino deixa de 

ir à escola porque precisa pegar água.” (ID 177); “Meu filho deixou de ir à escola porque 

estava trabalhando na igreja e quando chegou, não havia água para tomar banho.” (ID, 04). 

Como alternativa para se obter água, pessoas precisam pegar nos poços públicos 

ou comprar água de empresas privadas. Uma moradora lembra que antes da crise da água, se 

usava a água da rede geral de abastecimento para tudo, inclusive para beber:   

 

“A água da cagece era usada para tudo, até para beber, mas com a crise da água 

que teve no município, além dela faltar muito, ela vinha com gosto ruim, mal cheiro 

e barrenta, então, teve-se que comprar água para beber e pegar do poço para as 

coisas da casa. (ID 52)”. 

 

 

Com a necessidade de pegar água nos poços, algumas responsabilidades pessoais 

têm sido afetadas. Foi perguntado aos residentes se “o tempo gasto na obtenção de água já o 

impediu de cuidar de crianças no lar”, 8,3% apontaram que sim, alguns comentários relevam 

que é uma prática constante: “Sempre deixo as crianças sozinhas em casa quando vou pegar 

água. (154); “Já deixei de pegar a criança na escola porque estava na fila do poço (194)”. 

Em outros casos, os responsáveis preferem levar as crianças, pois, não confiam em deixá-las 

sozinhos em casa.  

Diante de tantas adversidades, muitos residentes ficam sujeitos a pedir água a 

vizinhos ou familiares, 27,2% já pediram água emprestado no ano de 2017. A maior parte dos 

pedidos de água foram aos vizinhos (12,2%), outros pediram a família (11,8%), há aqueles 

que pediram a família e aos vizinhos (2,7%) e ao vendedor de água (0,5%).  

Verificou-se que o número de pessoas que pediram água é bem maior quando 

perguntado se o residente ou alguém da casa já emprestou água a alguém, o somatório foi de 

39,8%. Vale ressaltar que para eles não existe a concepção de emprestar água, muitos 

disseram que a água é um bem divino e essencial a vida, por isso deve ser dado e não 
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emprestada, sem esperar nada em troca, como na fala de uma moradora:  “Às vezes eu dou 

água as pessoas que passam aqui pedindo, tem gente que anda pelas ruas com um balde 

pedindo água nas casas.” (ID 86)”. 

As finalidades para as quais as pessoas pediram água foram principalmente para 

beber e preparar alimentos, a maioria justificou que não tiveram tempo de pegar água no poço 

devido ao trabalho, pelo menos 16,2% disseram não ter tido água suficiente para esta 

finalidade no ano de 2017.   

A Tabela 28 mostra um resumo das frequências de respostas quanto as questões 

relacionadas a disponibilidade da água na área urbana.  

 

Tabela 28 - Frequência das respostas sobre questões que envolvem a “disponibilidade” da 

água na área urbana 

VARIÁVEIS  

(Nos últimos 4 meses com que frequência......) 
FREQUENCIA (%) Total 

0 1 2 3 4 
 

sua casa não teve água para uso diário (cozinhar, 

limpar, beber)? 
64,3 16,3 13,1 5,4 0,9 100 

o abastecimento de água da sua principal fonte de água 

foi interrompido? 
62,0 18,1 12,2 6,3 1,4 100 

o tempo gasto na obtenção de água impediu você ou 

alguém de sua família de cuidar de crianças no lar? 37,6 2,3 3,2 1,4 1,4 45,9 

as crianças deixaram de ir à escola por falta de água? 94,0 2,3 2,3 1,4 
 

100 

não houve água suficiente na casa para lavar roupa? 73,7 12,7 8,6 3,2 1,8 100 

você ou alguém de sua família teve de mudar o 

consumo de alimentos porque não havia água 

suficiente? 

91,9 2,7 3,2 0,9 0,9 99,5 

você ou alguém de sua família teve que ficar sem tomar 

banho porque não havia água suficiente? 88,2 6,3 3,6 1,4 0,5 100 

você ou alguém de sua família pediu água emprestada 

de outras pessoas? 
72,4 10,4 10,9 4,1 2,3 100 

você ou alguém na sua família emprestou água para 

alguém? 
59,7 18,1 15,8 3,6 2,3 99,5 

não houve água suficiente para beber como você 

gostaria para você ou alguém da sua casa? 83,7 8,1 5,4 1,8 0,9 100 

com que frequência você ou alguém de sua família 

mudou a sua rotina porque teve que resolver um 

problema por conta da água?  

77,8 16,3 5,4 0,5 
 

100 

os problemas com a água impediram você ou qualquer 

pessoa de sua família de participar de eventos sociais 

em sua comunidade. 

96,8 0,9 0,9 1,4 
 

100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: 0 = Nunca; 1= Raramente (1-2 vezes); 2 = Às vezes (3-10 vezes); 3 = Muitas vezes (11-20 vezes); 4 = 

Sempre (> 20 vezes). 
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QUANTO A QUALIDADE DA ÁGUA 

 

O princípio da qualidade da água foi abrangido nas variáveis que formaram o fator 

4 gerados na análise fatorial. As variáveis correlacionadas ao fator 4 apreendem os aspectos 

da qualidade da água, referidos aspectos se relacionam a cor, ao cheiro e a existência de 

microorganismos. No questionário, as questões sobre qualidade da água se referiam apenas a 

água do abastecimento público, que são a água da rede geral de abastecimento público e a 

água do poço.  

Entre os meses de janeiro a junho, 78% dos residentes receberam água inaceitável 

ao consumo em suas residências. A rede geral de abastecimento foi a fonte de água mais 

citada (57,5%) como a que, na maior parte das vezes, foi considerada como inaceitável ao 

consumo humano. 19,5 apontaram como inaceitável ambas as fontes (água da rede geral de 

abastecimento do Poço) e 0,9% citaram apenas a água do poço como imprópria ao consumo. 

Se antes dos problemas com a falta de água e a má qualidade, os residentes 

utilizavam a água da rede geral de abastecimento (CAGECE) para todas as atividades da casa, 

inclusive beber e preparar alimentos, durante a aplicação dos questionários descobriu-se que 

há mais de dois anos, que eles utilizam apenas para a limpeza da casa: “Antes de todos os 

problemas, usava da cagece até para beber (...)” (ID 63); “A água da cagece só serve para a 

limpeza da casa.” ID (222); “A água da cagece é apenas para as atividades domésticas, 

limpar a casa, lavar roupa, tomar banho, porque ano passado essa água estava vindo 

impropria para consumo.” (ID 12)”  

A percepção quanto a qualidade da água proveniente dos poços públicos 

apresentou bastante heterogeneidade, posto que cerca de 20% responderam que a água em 

algum momento estava impropria para o uso, como pode ser exemplificado: “A água da 

cagece é impropria para beber e do poço as vezes vem salobra.” (ID 70); “A água da cagece 

não dá para beber, vem com cor diferente, até o começo do ano, vinha muito ruim, mas a do 

poço é boa.” (ID 79); “A água da cagece tem gosto ruim, mas a do poço é boa.” (ID 98; ID 

106); “Nem do poço nem da cagece é boa para beber, tem que comprar água.” (138). 

Os motivos para a inaceitabilidade da água ao consumo são diversos, 

compreendendo a aparência, cheiro, sabor, falta de informação por parte dos responsáveis 

pela gestão da água quanto a qualidade da água e pelo próprio conhecimento da população da 

fonte de capitação da água (açude Forquilha) que está poluído. 45,8% responderam que já 

observaram algum tipo de sujeira na água, incluindo larvas de insetos, como eles disseram: 
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“Ano passado a água vinha com cabeça de prego. (200)”; “encontramos até “cabeça de 

prego.  Então tivemos que pegar água do poço para beber e cozinhar, mas essa água as vezes 

vem salobra.” (23); “Água da cagece não é boa para consumo, vem suja, bebe água do 

poço.” (189).  

A cor da água também mostra evidências de que os tratamentos são inadequados e 

a água possui elementos impróprios. 61,6% dos residentes já receberam água com cor 

diferente do padrão adequado ou turva, como mostra os comentários: “Às vezes, a água fica 

bem amarela, igual suco de manga.” (ID 21); “A água da cagece estava impropria para 

consumo, por isso tivemos que comprar, tinha cor barrenta, gosto ruim e mau cheiro” (ID 

13); “Às vezes, a da cagece ainda vem barrenta ou verdosa, mas a do poço é boa” (149); “A 

água da cagece estava muito barrenta até este ano. Ano passado, a qualidade era ruim, por 

isso se teve que pegar do poço” (ID 55). 

Muitos residentes (50,2%) sentiram cheiro forte ou odor vindo da água desta 

fonte, nenhuma residente citou a água do poço com estas características, como pode ser 

destacado nos relatos que se seguem: “a água da cagece vinha com cheiro de podre.” (ID 

74); “(...) da cagece não é boa para beber, vem suja com mau cheiro” (119); “A água da 

cagece não dá para beber, até o começo do ano a água vinha podre, parecia lama, tinha 

cheiro de peixe morto.” (ID 36); “A água da cagece vinha podre” (ID 09). 

O cheiro forte da água, é resultado da adição de cloro e demais produtos químicos 

utilizados no tratamento para eliminar patógenos. Schur 2017 encontrou a mesma situação em 

comunidade que ficam nas bordas entre Estados Unidos e México, onde a água que as pessoas 

recebiam estavam contaminadas. 

Em outras circunstancias, a água da rede geral de abastecimento foi impropria 

inclusive para atividades domésticas. Em 22,6% das residências, a qualidade da água do 

abastecimento público foi inaceitável para uso em tarefas domésticas, a principal reclamação 

era com a lavagem de roupa: “A água é ruim até para as atividades domésticas, o sabão não 

faz espuma por causa do sal” (ID 160); “(...) para lavar roupa, gasta muito sabão.” (ID 

164); “(...) a água da cagece corta a espuma do sabão, por conta do sal.” (169). 

Nos primeiros meses de 2017 a qualidade da água segundo a percepção dos 

moradores era muito crítico, conforme a lembrança dos residentes: “No começa das primeiras 

chuvas, a água da cagece estava podre” (ID 99); “Sente cheiro de podre na água da cagece 

no começo do ano.” (ID 140); “No começo do ano a água vinha com cor de lama.” (ID 108); 
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“Até o começo deste ano a água da cagece vinha podre” (ID 99). Somente a partir do mês de 

maio que a qualidade da água começou a melhorar, conforme os relatos dos respondentes: 

“Atualmente a da cagece está boa, mais não sabe se pode beber dela” (ID 180); “A água da 

cagece está boa, mas não confia” (ID 109); “A água da cagece está melhor, mas não confia 

para beber.” (ID 112). 

Apesar da significativa melhora na qualidade da água, as pessoas ainda não estão 

seguras e confiantes para usarem a água da CAGECE. A presença de “sujeiras”, 

microorganismos, cor, odor e sabor na água é uma das principais reclamações. 

Observa-se uma quebra de confiança entre os clientes e o sistema abastecimento 

público administrado pela CAGECE, a expressão “não confio” foi pronunciado diversas vezes 

para enfatizar porque não utilizam a água da CAGECE: “Não confio na qualidade da água da 

cagece para beber.”  (ID 96; 100; 1001; 110; 149; 197); “Não confia na água da cagece por 

conta dos problemas do ano passado.” (116; 135); “(...) apesar de agora vir aparentemente 

boa, as pessoas criaram o hábito de comprar a água porque não confia mais.” (ID 03).  

Abaixo está a Tabela 29 com a frequência das respostas acerca das questões 

realizadas sobre a qualidade da água do abastecimento doméstico da área urbana.   

 

Tabela 29 - Frequência das respostas acerca das questões de qualidade da água do 

abastecimento doméstico da área urbana. 

VARIÁVEIS 

(Nos últimos 4 meses ...) 
FREQUÊNCIA (%) 

TOTAL 
0 1 2 3 4 

a qualidade da água destinada ao consumo 

humano foi inaceitável para o consumo? 22,2 5,0 38,0 25,3 9,5 100 

a qualidade da água do abastecimento 

público foi inaceitável para uso em tarefas 

domésticas e limpeza? 

77,4 6,3 14,0 1,8 0,5 100 

você observou sujeira ou outros pequenos 

flutuadores na água do abastecimento 

público? 

54,3 13,6 25,8 5,0 1,4 100 

você sentiu mau cheiro ou forte cheiro 

vindo da água do abastecimento público? 
49,3 10,4 32,1 6,3 1,8 100 

você notou que a água era de uma cor 

diferente ou turva? 
38,5 13,6 34,8 11,8 1,4 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: 0 = Nunca; 1= Raramente (1-2 vezes); 2 = Às vezes (3-10 vezes); 3 = Muitas vezes (11-20 vezes); 4 = 

Sempre (> 20 vezes). 
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QUANTO O ACESSO À ÁGUA 

 

Apesar das infraestruturas implementadas muitas famílias no estado do Ceará 

precisam exercer esforços diariamente para obter água. De modo a compreender em suas 

múltiplas facetas, a dimensão “Acesso” está subdividida em: acessibilidade física; 

acessibilidade econômica; Não-discriminação; Acessibilidade à informação. Os fatores que 

abrangem esta dimensão são: Fator 7 (Acesso: limitações físicas) que está correlacionado com 

variáveis que analisam se as instalações e serviços de abastecimento de água estão ao alcance 

de todos considerando a acessibilidade física; Fator 8 (Acesso e restrições financeiras) que 

verifica se os custos e encargos dos serviços de água são igualmente acessíveis sem ameaçar 

outras necessidades dos agregados.   

Neste tópico, as variáveis referem-se basicamente as fontes de água engarrafada 

do setor privado e aos poços públicos, pois estas resultam como fontes alternativas a água 

encanada do abastecimento público. As fontes alternativas também possuem características 

negativas que contribuem para situações de insegurança hídrica e seu agravamento.    

As fontes alternativas de abastecimento público não estavam dentro do alcance 

físico para a maior parte dos agregados, em muitas ocasiões, ou era muito distante das 

residências, ou o tempo desperdiçado nas filas era muito grande, o que causava sérios 

transtornos na rotina dos agregados.   

Em situações piores, pessoas revelaram que o tempo despendido para se obter 

água tem lhes impedido de realizar trabalhos remunerados ou de irem ao trabalho: “Às vezes, 

perco muito tempo ao ir pegar água no poço, trabalho por produção (artesanato de chapéu 

de palha) e enquanto estou na fila dos poços, poderia está ganhando dinheiro.” (ID 183); 

“(...) eu trabalhava de bico e estava precisando de trabalho e algumas vezes vinha alguém me 

chamar para trabalhar e eu estava no poço.” (ID 26); “Já deixei de trabalhar para pegar 

água” (ID 92); “ano passado (2016) faltei trabalho porque estava na fila do poço para pegar 

água.” (ID 93). 

Em média o tempo dispendido na fila para buscar água gira em torno de 30 

minutos. Contudo, em anos anteriores, durante os períodos de crise hídrica, o tempo 

dispendido era muito maior, como está explicito nos relatos: “Ano passado, as filas eram tão 

grandes e demoradas que deixava o balde na fila e voltava para casa.” (ID 163); “Ano 

passado saia ás 6 horas da tarde para pegar água no poço e chegava só ás 10 da noite. 

Ficava acordada de madrugada esperando a água chegar para guardar porque a água não 
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conseguia subir para as caixas.” (135); “Ano passado já sai ás 7 da manhã de casa para 

pegar água e voltei as 7 da noite.” (106). 

Por conta do longo tempo que passam nas filas, alguns residentes decidiram pegar 

água de madrugada, como nos relatos que se seguem: “Ano passado tivemos que pegar água 

de madrugada e mesmo assim era lotado, tinha que passar mais de 3 horas.” (ID 26); “Ano 

passado já ficamos a madrugada inteira no poço para pegar água.” (195); “(...) ano 

passado, tinha que pegar água do poço de madrugada, porque não tinha água da cagece de 

boa qualidade e os poços eram lotados.” (ID 44). Até mesmo para conseguir água da rede 

pública de abastecimento nos anos anteriores, muitos residentes passavam a madrugada 

acordados devido à falta de reservatórios apropriados na residência (caixa d’água) e porque a 

água só adquiria pressão suficiente para chegar as torneiras durante esse período. 

Se assegurar água para o agregado familiar tem sido laborioso, o que dizer de 

quem possui limitações físicas. Limitações físicas têm impedido a obtenção de água, 15,4% 

dos entrevistados em algum momento não conseguiram buscar água por conta de 

impedimentos físicos, os principais acometidos eram idosos. Para esse grupo a única 

alternativa era comprar a água de fornecedores avulsos.  

Um dos entrevistados possuía 66 anos e disse que até o ano de 2016, pegava água 

em “carrinho de mão” mas que na atualidade não consegue mais pegar e gostaria de não ter 

mais necessidade de precisar ir ao poço (ID 71). Outro respondente deficiente físico disse que 

todas as responsabilidades referentes a água eram da esposa, pois ele não conseguia ajuda-la 

devido à falta de acesso para os deficientes (ID 150).  

Acessibilidade a água de qualidade também é restrita nas instituições de ensino, as 

escolas da área urbana ficaram sem água e tiveram que adotar medidas como a suspensão de 

aulas ou designar funcionários para pegar água no poço, como pode ser verificado nos relatos: 

“Na escola não tinha aula porque não tinha água e os vigias da escola tinham que pegar 

água do poço para as crianças.” (ID 26); “ano passado as crianças tiveram que levar água 

para escola, se não, não tinha aula, ainda hoje elas continuam levando, pois os pais ainda 

não confiam na água.” (ID 75); “Ano passado a escola já mandou as crianças de volta para 

casa porque não havia água.” (210). 

A restrição ao acesso não se dá apenas em decorrência da distribuição, mas 

também pela desigualdade socioeconômica da população (CEARÁ, 2008). Há agregado em 

que as pessoas deixam de realizar outras compras ou de fazer outros pagamentos para dar 
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prioridade ao pagamento da água como no caso de 35,2% dos agregados. 

Os moradores reclamam que além de terem que pagar a água da rede pública de 

abastecimento ainda precisavam comprar água para beber, como no relato abaixo:  

 

“Os últimos dois anos tem tido problema com a água, isso tem feito com que as 

pessoas tenham que gastar mais dinheiro com a água, comprando água, além de 

pagar a água da cagece e esta não está vindo com qualidade e nem quantidade 

suficiente.” (ID 02). 

 

Mesmo economizando, 36,2% disseram que em algum momento do ano de 2017, 

não tiveram dinheiro suficiente para comprar água: “Sempre falta dinheiro para pagar a água 

da cagece.” (ID 42); “ (...) quando um dos dessalinizadores quebram, fica sem água porque 

tem que ir para outro poço e a fila fica bem maior, então demora. As vezes preciso comprar 

água fiado.” (ID 95); “Ano passado as pessoas passavam a noite nas filas dos poços, eu 

tinha que comprar porque eu não podia pegar e tinha que trabalhar mais para ter dinheiro. 

As vezes compro água fiado.” (ID 121). 

Para poder manter os recursos para a compra da água, alguns moradores tem 

dedicado mais tempo ao trabalho, como relevou esta moradora: “O meu marido faz extra 

direto para manter a casa com os gastos de água que aumentou.” (ID 15).  

As despesas com água na área urbana são em média de 6,35% retirados da renda 

do agregado familiar, o desvio padrão é de 8,46, demonstrando que os gastos com a água 

variam bastante entre os agregados. Esses gastos ultrapassam o indicado pelas Nações Unidas 

de 3% da renda familiar nos princípios de acessibilidade econômica.  

Se avaliarmos apenas a média absoluta das despesas com a água verificaríamos 

que os agregados que possuem maior renda também possuem maiores gastos com a água. 

Todavia, analisando o quanto da renda é destinada a água, percebe-se que os agregados mais 

pobres tendem a comprometer mais o rendimento da família com a obtenção de água, como 

mostra o Gráfico 09.  
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Gráfico 09 – Média da renda do agregado familiar destinado a obtenção de água na área 

urbana 
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Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

No município de Forquilha, famílias pobres têm destinado mais de 9% de sua 

renda para obtenção de água para as atividades básicas. Muitos entrevistados moradores da 

comunidade de Pico da Esperança disseram não saber porque a conta de água é tão elevada se 

na verdade, eles só recebem água em um pequeno período de 3 a 4 horas sempre na 

madrugada.  

O princípio da não discriminação ao acesso a água (ONU, 2010) de qualidade tem 

sido violado a medida que se observa-se que a água não está distribuída de forma igualitária a 

todos, discriminando principalmente os mais vulneráveis socialmente. São justamente as 

comunidades de maior vulnerabilidade social da área urbana que possuem os piores serviços 

de água e que mais comprometem a renda da família com aquisição. 

De forma geral, as pessoas convivem com insegurança hídrica, sendo que a 

população marginalizada é a mais afetada devido a sua baixa capacidade de resposta. Os 

estresses que os problemas com a água têm causado na população também foram objeto de 

investigação e serão tratados no próximo item. 

A Tabela 30 mostra as frequências das respostas dos agregados quanto as variáveis 

discutidas sobre o acesso a água. 
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Tabela 30 - Frequências das respostas quanto as questões de acesso a água na área urbana 

VARIÁVEIS 

(Nos últimos 4 meses, com que frequência ...) 

FREQUÊNCIA  
Total 

0 1 2 3 4 

o tempo gasto na obtenção de água impediu você ou 

alguém de sua casa de ganhar dinheiro? 63,8 3,2 5,9 3,2 0,5 76,5 

você ou alguém de sua família deixou comprar 

outras coisas ou de realizar um pagamento para 

guardar dinheiro de pagar água? 
64,7 7,2 15,8 9,5 2,7 100 

você ou alguém de sua família não tinha o dinheiro 

necessário para comprar água? 63,8 5,4 13,6 13,1 4,1 100 

as limitações físicas (porque é idoso, criança ou 

deficiente) impediram você ou alguém da família de 

obter água? 
84,6 5,4 2,3 0,9 6,8 100 

você ou alguém de sua casa não conseguiu água 

onde queria porque estava muito doente ou fraco ? 83,7 7,7 5,9 0,9 1,8 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: 0 = Nunca; 1= Raramente (1-2 vezes); 2 = Às vezes (3-10 vezes); 3 = Muitas vezes (11-20 vezes); 4 = 

Sempre (> 20 vezes). 

 

ESTRESSES VIVENCIADOS  

 

Em muitas das residências da área urbana, quando a equipe de trabalho explicava 

o projeto ao morador, muitos já falavam sobre a gravidade dos problemas com a água. As 

principais palavras pronunciadas por eles que evidenciavam estresse, eram, preocupação, 

medo, raiva, ansiedade e incômodo. Os fatores que abrange esses efeitos são o fator 2, 3 e 5 

que estão correlacionados a variáveis que captam efeitos negativos do estresse causado. 

Dos efeitos estressantes que envolvem a má qualidade da água, 34,8% dos 

residentes disseram que já beberam água com gosto ruim, 10% revelaram que era da rede 

geral pública de abastecimento, 1,4% disseram tanto beberam da rede geral pública como do 

poço e 23,5% beberam apenas água do poço com gosto ruim.  

Alguns dos entrevistados relataram ter tentado beber a água da rede de 

abastecimento para reduzir os gastos, o tempo e o trabalho para obter água, mas que aspectos 

relacionados ao gosto foram impedimentos, como pode ser verificado nos relatos “Este ano já 

tentei beber a água da cagece mas não gostei do gosto e nem me sente segura, tenho que 

comprar água para beber.” (ID 15); “Não me sento segura para beber a água da cagece, já 

tentei, mas não gostei” (ID 15). 

Quanto a água do poço, a principal reclamação relativa ao sabor é devido a 
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salinidade da água, as pessoas declararam: “(...) tivemos que pegar do poço, mas as vezes vem 

salobra, a gente bebe e bebe, mas não mata a sede” (ID 21); “(...) às vezes, a do poço é 

salobra, aí tem que comprar água mineral ou do carro.” (ID 27); “A água do poço já veio 

salobra e tive que comprar.” (ID 163); “Nem do poço nem da cagece é boa para beber, tem 

que comprar água.” (ID 138). 

Para alguns residentes, mesmo que a água não esteja salobra, há preocupações 

relativas ao possível impacto do consumo dessa água na saúde. Alguns citam que tem medo 

de causar cálculo renal por conta dos sais da água, outros disseram que já adoeceram por 

conta da água, um residente revelou que o médico o orientou a não tomar água do poço.  

Os principais comentários foram sobre a água do poço, sendo que o maior receio 

era da água causar doenças, como se observa nas falas dos respondentes: “Bebo água do 

poço, mas me preocupo por conta dos problemas nos rins”. (ID 131); “Bebo água do poço, 

mas fico com medo de fazer mal porque pode dar pedra nos rins.” (ID 154). “Bebo água do 

poço, mas tenho medo de causar problemas nos rins.” (ID 163).  

A sensação de beber água com gosto ruim no ano de 2017 faz com que 8,1% já 

tenham se sentido incomodados por beber a água; 23% sentiram-se preocupados; e 2,7% 

ficaram temerosos. Sendo que todos esses efeitos foram sentidos diversas vezes.  

Para além dos transtornos causados devido a qualidade da água, é maior a 

proporção de pessoas que sofrem com a insegurança que sentem quando precisam pegar água. 

Alguns moradores expressaram preocupação com segurança pessoal ou do responsável por 

pegar a água. Moradores relataram a ocorrência de roubos e brigas nos poços ou no caminho 

até os poços. Mulheres evitam pegar água a noite porque se sentem mais vulneráveis. 

 Pelo menos 41,6% vivenciaram algum efeito estressante entre incômodo, 

preocupação ou temor sobre a segurança das pessoas que saem para pegar água nos poços, 

assim expresso: 7,7% sentiram incômodo, 31,2% ficaram preocupados e 2,7% temerosos. 

Mais de 30% tiveram o sentimento de insegurança diversas vezes. O temor com o possível 

desencadeamento de conflitos e furtos na fila pela água é intenso, como está descrito nas falas 

dos residentes: “Quando meu filho fica muito tempo no poço, eu fico querendo ir deixar 

merenda, tenho medo de briga na fila e minha pressão sobe.” (ID 21). “Lá no poço as 

pessoas assaltavam até os baldes.”  (ID63); “(...) Já no outro poço mais distante, tinha 

assalto.” (ID 03) 

Quanto a indisponibilidade da água, os problemas de estresse foram 
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diagnosticados em maior número de residentes, 7,7% sentiram incomodo em pensarem que 

não teriam água suficiente para as necessidades domésticas, 48,4 ficaram preocupados e 8,6 

sentiram-se temerosos.  

Na Tabela 31 estão as variáveis relacionadas ao estresse causados com os 

problemas de água, assim como as expressões e respostas das pessoas quanto as questões.   

 

Tabela 31 - Frequência de respostas quanto aos problemas relacionados ao efeito estressante 

devido problemas com a água na área urbana 

(continua) 

VARIÁVEIS ALTERNATIVAS F (%) TOTAL 

Nos últimos 4 meses, você ou alguém de sua 

casa esteve incomodado, preocupado ou 

temeroso de não ter água suficiente para todas 

as suas necessidade domésticas? 

Não 35,3 

100 
Incomodado 7,7 

Preocupado 48,4 

Temeroso 8,6 

Quantas vezes aconteceu de você ou alguém de 

sua casa ficar incomodado, preocupado ou 

temeroso de não ter água suficiente para todas 

as suas necessidade domésticas? 

Nunca 35,3 

100 

1 à 2 vezes 13,1 

3 à 10 vezes 36,7 

11 à 20 vezes 9,0 

> 20 vezes 5,9 

Nos últimos 4 meses, você tem se incomodado, 

preocupado ou temeroso sobre a segurança da 

pessoa que sai para obter água para casa? 

Não 58,4 

100 
Incomodado 7,7 

Preocupado 31,2 

Temeroso 2,7 

Quantas vezes aconteceu de você ter se 

incomodado, preocupado ou temeroso sobre a 

segurança da pessoa que sai para obter água 

para casa? 

Nunca 58,4 

100 

1 à 2 vezes 7,7 

3 à 10 vezes 24,9 

11 à 20 vezes 5,0 

> 20 vezes 4,1 

Nos últimos 4 meses, você esteve incomodado, 

preocupado ou temeroso de beber ou usar a 

água? 

Não 66,1 

100 
Incomodado 8,1 

Preocupado 23,0 

Temeroso 2,7 

Quantas vezes aconteceu de você ficar 

incomodado, preocupado ou temeroso de beber 

ou usar a água? 

Nunca 66,1 

100 

1 à 2 vezes 13,5 

3 à 10 vezes 16,3 

11 à 20 vezes 2,7 

> 20 vezes 1,3 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você 

ou alguém de sua família teve problemas com 

água eu causou conflitos dentro de casa? 

Nunca 87,3 

100 

1 à 2 vezes 3,2 

3 à 10 vezes 6,8 

11 à 20 vezes 1,8 

> 20 vezes 0,9 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você 

teve problemas com água que causaram 

conflitos com o vendedor ou fornecedor de 

água? 

 

Nunca 98,2 

100 
1 à 2 vezes 0,5 

3 à 10 vezes 0,9 

11 à 20 vezes 0,5 
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Tabela 31 - Frequência de respostas quanto aos problemas relacionados ao efeito estressante 

devido problemas com a água na área urbana 

(conclusão) 

VARIÁVEIS ALTERNATIVAS F (%) TOTAL 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você 

ou alguém de sua família se sentiu inseguro em 

buscar água fora de casa? 

Nunca 71,5 

100 

1 à 2 vezes 10,0 

3 à 10 vezes 11,3 

11 à 20 vezes 5,0 

> 20 vezes 2,3 

Nos últimos 4 meses, com que frequência, o 

tempo gasto na obtenção de água, impediu 

você ou alguém de sua casa de fazer tarefas? 

Nunca 72,9 

100 

1 à 2 vezes 6,8 

3 à 10 vezes 14,0 

11 à 20 vezes 3,1 

> 20 vezes 3,1 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você 

ou alguém de sua casa beberam água que tinha 

um gosto ruim? 

Nunca 65,2 

100 

1 à 2 vezes 14,0 

3 à 10 vezes 14,0 

11 à 20 vezes 5,9 

> 20 vezes 0,9 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você 

pensou em deixar porque não havia água 

suficiente? 

Nunca 90,5 

100 
1 à 2 vezes 5,0 

3 à 10 vezes 2,3 

11 à 20 vezes 2,3 

Nos últimos 4 meses, você ou alguém de sua 

casa teve problemas com água que causaram 

problemas com vizinhos? 

Nunca 

  

100,0 

 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

7.2.2 Insegurança hídrica domiciliar rural 

 

Ao contrário da zona urbana, na área rural 61,39% foram classificados enquanto 

insegurança hídrica muito baixa, agregados concentrados entre insegurança hídrica muito 

baixa e baixa somam um total de 88,11% que representa um grande contingente da população 

da área rural, apesar dessa população possuir menor número de fonte de água (média de 2,41) 

do que a área urbana (média de = 3).  

A Tabela 32 mostra a distribuição dos agregados em cada classe do índice de 

insegurança hídrica na área rural.    
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Tabela 32 - Valores limiares do índice de insegurança hídrica para a área rural de Forquilha 

ÁREA RURAL 

Classes de Insegurança Hídrica IH Cluster 
Número de agregados 

N % 

Insegurança Hídrica Muito Baixa 0,00 ≤ 0,19 Cluster 1 62 61,38 

Insegurança Hídrica Baixa 0,20 ≤ 0,39 Cluster 2 27 26,73 

Insegurança Hídrica Média 0,40 ≤ 0,59 Cluster 4 8 7,92 

Insegurança Hídrica Alta  0,64  ≤ 76 Cluster 3 4 3,96 

Total  101 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

Assim como na área urbana, alguns locais demonstraram possuir mais segurança, 

todavia, o maior nível de segurança não está relacionado diretamente à renda, mas 

principalmente as fontes de água dos agregados como se observou nos questionários, nas 

conversas informais e entrevistas. A Tabela 33 apresenta a distribuição das comunidades na 

classificação da insegurança hídrica.  

 

Tabela 33 - Distribuição percentual do índice de insegurança hídrica domiciliar na área rural 

Índice 

 

 

Bairros 

Índice de Insegurança Hídrica Domiciliar (%) 

Insegurança 

Hídrica Muito 

Baixa   

Insegurança  

Hídrica 

Baixa  

Insegurança 

Hídrica 

Média 

Insegurança 

Hídrica 

Alta  

Total 

Fazenda Oriente 100 0,0 0,0 0,0 100 

Fazenda Cajazeiras 100 0,0 0,0 0,0 100 

Trapiá 81,80 18,2 0,0 0,0 100 

Pocinhos 77,27 22,73 0,0 0,0 100 

Salgado dos Mendes 56,25 37,5 6,25 0,0 100 

Campo Novo 25,0 50,0 25,0 0,0 100 

São Lourenço 50,0 30,0 5,0 15,0 100 

Cacimbinha 59,09 18,18 18,18 4,55 100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

Conforme as informações obtidas a partir da coleta primária de dados, observou-

se que a população mais segura é justamente a que possui maior independência de um sistema 

público de abastecimento de água, como no caso do agregado da comunidade de Fazenda 

Oriente e da Fazenda Cajazeiras onde apresentaram Insegurança Hídrica Muito Baixa. 

Especificamente nenhum desses agregados possui água da Rede Geral de Abastecimento 

Público (SISAR). Campo Novo está em pior situação apresentando uma proporção de 25% 

dos agregados nesta classe.      
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Dos agregados que apresentaram as piores situações de insegurança hídrica, 

55,26% deles não possuem cisterna. Desses agregados, 63,15% possuem renda domiciliar de 

0 a 1 salário mínimo e 32% tem renda domiciliar abaixo de 1 salário.  

Essas informações contribuem para o entendimento da insegurança hídrica a que 

estas famílias estão expostas, pois, as opções de fontes de água não são confiáveis e possuem, 

em alguns casos, qualidade duvidosa.  Nesse contexto, o direito ao acesso a água de qualidade 

e quantidade suficiente a uma vida adequada na área rural do município Forquilha não tem 

sido preservado, assim como na área urbana, dando margem a violação das demais dimensões 

propostas pelas Nações Unidas (2002) e Jepson (2014). 

 

QUANTO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA 

 

Os fatores formados com as variáveis que descrevem a dimensão 

“Disponibilidade” são os mesmos fatores analisados para a área urbana, assim como os 

fatores que descrevem as demais dimensões.    

A água do abastecimento público destinada as comunidades analisadas, 

proveniente do SISAR, assim como a água da CAGECE na área urbana, é frequentemente 

interrompida. De janeiro a junho de 2017, houve interrompimento da água do SISAR diversas 

vezes para 44,6% dos agregados, o que contribui para baixa confiabilidade, como revelaram 

os entrevistados: “O abastecimento não é confiável, toda semana falta” (ID 11CA); “Quase 

todo dia falta água do Sisar” (ID 01SM). “Sempre falta água pela manhã.” (ID 13CA). “Às 

vezes, a água falta durante o dia.” (ID 02SL). 

Todavia, os agregados fazem questão de afirmar que a situação está melhor se 

comparado com anos anteriores em que a frequência de falta de água era maior: “Ano 

passado ficávamos o dia todo sem água do Sisar” (ID 06SL); “Ano passado faltava água o 

dia todo”. (ID 08SL); “Ano passado foi pior, melhorou este ano porque choveu”. (ID 01SM); 

“Ano passado ia pegar água do rio porque não tinha do Sisar”. (ID 02CA).  

Verificou-se que para alguns domicílios a capacidade de armazenamento nem 

sempre é suficiente para atender todo o período de estiagem: “A água da cisterna acaba cedo 

e a do sisar sempre falta” (ID 12CA); “Tivemos falta de água ano passado, tanto água da 

cisterna acabou como do Sisar faltava, tivemos que pedir carro pipa e pegar de outra 

cisterna” (ID 01SL).  
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A falta de água tem prejudicado os residentes de diversas formas, inclusive 

impedido as pessoas de realizarem atividades domésticas, pelo menos, 34,7% dos residentes 

disseram que não teve água para uso diário (cozinhar, limpar, beber) da casa: “Antes do açude 

pegar água, não tinha água para uso da casa” (ID 03CN). “Ano passado já ficamos sem 

comer porque estava faltando água, tivemos que esperar chegar” (ID 10SM). Inclusive para 

o consumo humano com 12,9% indicando que não houve água suficiente para beber como 

gostariam e 6% tiveram que mudar o consumo de alimentos porque não havia água para 

preparar alimentos. 

Apesar da falta de água para diversas atividades, os principais compromissos e 

responsabilidades das pessoas foram mantidos, como por exemplo ir à escola, apenas 2% dos 

agregados passaram por esta privação. Quando se perguntou se a participação dos residentes 

em eventos sociais tem sido afetado com os problemas da água, apenas 3% responderam 

afirmativamente.      

Outra questão foi relacionado ao cuidado com as crianças, um pequeno percentual 

(4%) respondeu que os cuidados com as crianças tem sido prejudicado devido o tempo 

despendido para pegar água. A pouca representatividade é em decorrência dos poucos 

residentes que precisam sair de casa para obter água, já que as cisternas são no próprio terreno 

ou no terreno dos vizinhos. 

Por conta dos problemas com a água, 8% dos residentes responderam que já 

tiveram que mudar a rotina para resolver algum problema por conta da água, na maior parte 

das vezes foi relacionado a qualidade e a frequência do interrompimento da água do SISAR 

devido a problemas nas estações de tratamento próximas às suas comunidades 

Com problemas de qualidade e de falta de água, pessoas precisam pedir água 

emprestada, com 40,6% dos agregados afirmando que utilizaram dessa estratégia no ano de 

2017. De outro lado, 28,7% indicaram que já emprestaram água no mesmo período.  

Aspectos quanto a indisponibilidade tem causado problemas domiciliares em 

ambas as áreas. Na falta da água, famílias precisam adquirir outras fontes alternativas, muitas 

vezes não confiável e muito laborioso. Na Tabela 34 está posto as frequências com que as 

pessoas na área rural, enfrentaram problemas de acessibilidade da água.   
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Tabela 34 - Frequência das respostas dos agregados quanto aos problemas de disponibilidade 

de água na área rural 

VARIÁVEIS 

(Nos últimos 4 meses, com que frequência ...) 

FREQUÊNCIA Total 

0 1 2 3 4 
 

sua casa não teve água para uso diário? 65,3 9,9 16,8 8,0 
 

100 

o abastecimento de água da sua principal fonte de 

água foi interrompido? 55,4 12,9 21,8 9,9 
 

100 

o tempo gasto na obtenção de água impediu você 

ou alguém de sua família de cuidar de crianças no 

lar? 

48,5 2,0 
 

1,0 1,0 52,5 

não houve água suficiente na casa para lavar 

roupa? 
69,3 11,9 16,8 2,0 

 
100 

você ou alguém de sua família teve que ficar sem 

tomar banho porque não havia água suficiente? 86,1 3,0 8,9 2,0 
 

100 

você ou alguém de sua família teve de mudar o 

consumo de alimentos porque não havia água 

suficiente? 

94,0 2,0 4,0 
  

100 

você ou alguém de sua família pediu água 

emprestada de outras pessoas? 59,3 4,0 7,9 5,0 23,8 100 

você ou alguém na sua família emprestou água 

para alguém? 
71,3 6,9 11,9 4,0 5,9 100 

não houve água suficiente para beber como você 

gostaria para você ou alguém da sua casa? 87,1 5,9 4,0 3,0 
 

100 

você ou alguém de sua família mudou a sua rotina 

porque teve que resolver um problema por conta 

da água? 
92,0 2,0 4,0 2,0 

 
100 

as crianças deixaram de ir à escola por falta de 

água? 
98,0 1,0 1,0 

  
100 

os problemas com a água impediram você ou 

qualquer pessoa de sua família de participar de 

eventos sociais em sua comunidade? 
97,0 1,0 2,0 

  
100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: 0 = Nunca; 1= Raramente (1-2 vezes); 2 = Às vezes (3-10 vezes); 3 = Muitas vezes (11-20 vezes); 4 = 

Sempre (> 20 vezes). 

 

QUANTO A QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A dimensão Qualidade envolveu apenas a água de abastecimento público, 

disponibilizado pelo SISAR, retratadas nas variáveis relacionadas ao fator 4 que abrangem 

aspectos quanto a má qualidade da água.  

Foi perguntado a frequência com que água foi inaceitável ao abastecimento 

humano conforme a percepção dos moradores. Em 79,2% dos lares a água da rede pública foi 

considerada como inaceitável ao consumo em 2017, sendo que 29,7% disseram que essa 
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situação era recorrente. A justificativa para essa percepção reside em aspectos como o cheiro, 

a cor, a presença de organismos ou partículas em suspensão.   

Dos que disseram que já observaram alguma partícula ou outros pequenos 

flutuadores na água do abastecimento público foi 53,5%, assim descrito: “Ano passado a 

água do Sisar vinha só a lama. Sempre limpa a caixa, mas a água vem só a lama.” (ID 

11SM); “A água do Sisar as vezes vinha com cabeça de prego” (ID 10CA). “(...) do Sisar 

não é boa para beber, é amarelada, pega água da cisterna da vizinha” (ID 03SL); “A água 

do Sisar é amarelada” (ID “04SL); “No início do ano a água estava barrenta e com gosto 

ruim.” (ID 03SM); “A água do sisar no começo do ano vinha barrenta.” (ID 10SM). 

As sujeiras ou microorganismos na água também causam turbidez, atribuindo-lhe 

cor, no caso da água do SISAR, 66,4% dos agregados disseram que a água já veio de cor 

diferente ou turva:  

A Figura 24 possibilita a visualização da turbidez da água na comunidade 

Cacimbinha no ano de 2018. 

  

Figura 24 - Aspecto da água da rede de distribuição na comunidade de Cacimbinhas 

     

Fonte:  Tomaz, 2018 

 

As figuras acima mostram recipientes com água coletada da torneira na 

comunidade de Cacimbinha, apesar da diferença de quase um ano das imagens, a situação de 

má qualidade da água permanece. Sabe-se que água com este aspecto não deveria ser 

destinada ao abastecimento doméstico pois infringem o padrão organoléptico de qualidade da 

água, casando rejeição a água.  
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Da mesma forma os entrevistados relataram problemas quanto ao odor da água: 

“Às vezes veio com cheiro de peixe.” (ID 11SM); “A água do Sisar não é boa para beber, tem 

cheiro de esgoto.” (ID 14CA); “A água do começo do ano tinha mau cheiro” (ID 06CN).  

A expressão “não confio” foi muito usada para justificar o não uso da água do 

SISAR para beber. Outro aspecto evidenciado é a experiência dos moradores posto que 

muitos aliam a má qualidade da água a falta de chuvas e a situação dos reservatórios de 

captação de água: “A água do Sisar não dá para beber porque o açude não sangrou.” (ID 

15SM); “Não confia na água do Sisar porque o açude não sangrou.” (ID 05CN); “A água do 

Sisar não é apropriada porque o açude está com 7 anos que não sangra” (ID 01FC); “A água 

do sisar não dá para beber porque o açude não sangrou.” (ID 09PO). 

O resumo das questões acerca da qualidade da água na área rural está apresentado 

na Tabela 35.  A tabela mostra que na maioria das questões, a maior parte dos agregados 

tiveram problemas de qualidade da água e com muita frequência.  

 

Tabela 35 - Frequência das indicações sobre a má qualidade da água na área rural de 

Forquilha 

VARIÁVEIS 

(Nos últimos 4 meses ...) 

FREQUENCIA TOTAL 

0 1 2 3 4 
 

a qualidade da água destinada ao consumo 

humano foi inaceitável para o consumo? 20,8 
 

15,8 33,7 29,7 100 

a qualidade da água do abastecimento público foi 

inaceitável para uso em tarefas domésticas e 

limpeza? 

97,0  2,0 1,0  100 

você observou sujeira ou outros pequenos 

flutuadores na água do abastecimento público? 46,5 
 

39,6 12,9 1,0 100 

você sentiu mau cheiro ou forte cheiro vindo da 

água do abastecimento público?); 60,4 
 

26,7 10,9 2,0 100 

você notou que a água era de uma cor diferente 

ou turva?). 
33,6 

 
40,6 12,9 12,9 100 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: 0 = Nunca; 1= Raramente (1-2 vezes); 2 = Às vezes (3-10 vezes); 3 = Muitas vezes (11-20 vezes); 4 = 

Sempre (> 20 vezes). 

 

QUANTO O ACESSO À ÁGUA 

 

Além dos problemas quanto a disponibilidade e qualidade da água, alia-se a estes, 

os relacionados ao acesso, onde muitos não conseguem obter água de qualidade, seja por 
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condições econômicas ou simplesmente por limitações físicas e falta de informação. Na área 

rural as variáveis que descrevem esta dimensão referem-se basicamente à água da cisterna, e 

uma pequena proporção dos que usam a água do rio, dos poços que representam apenas 7,9% 

e água engarrafada de empresas particulares.       

Na área rural, a fonte alternativa de água mais usada pela população é a cisterna 

de placa onde as instalações sempre está localizada dentro do terreno do proprietário. Apenas 

4% dos residentes responderam que as fontes alternativas utilizadas não estavam acessíveis as 

suas limitações físicas.  

A Figura 25 mostra aspectos típicos das cisternas nas comunidades em Forquilha, 

é possível observar as cisternas próximo às residências.   

 

Figura 25 - Imagem das cisternas de placas, fontes de água para consumo na área rural de 

Forquilha 

  

Fonte: Tomaz, 2019 

 

Quanto a água da cisterna, observa-se que a acessibilidade física é assegurada 

neste requisito. Inclusive nas instituições de ensino onde muitas escolas das comunidades 

rurais possuem cisternas para garantir água aos alunos.  

Os maiores problemas identificados de acesso a água na área rural são 

relacionados aos custos, que envolvem a renda doméstica dos agregados. 19,9% dos 

agregados não tiveram dinheiro necessário para comprar água entre janeiro a junho de 2017. 

Essas pessoas representam aqueles que não possuem cisterna e precisaram de fontes 

alternativas de água de qualidade para beber, mas não tiveram condições financeiras de 

adquirir. Uma residente relatou o desejo de comprar água porque não possui cisterna e precisa 
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pegar no poço da área urbana, a mais de 10Km de distância: “Gostaria de comprar água 

mineral, mas não tem dinheiro.” (ID 15SM; ID 08CN). 

Quanto a questão de deixar de privar-se de outras coisas devido aos gastos com 

aquisição de água, 46,6% disse que já deixou de comprar outras coisas ou de realizar um 

pagamento para guardar dinheiro de pagar água.  

Com relação ao comprometimento da renda familiar com a compra de água, 

obteve-se uma média de 5,48%, com desvio padrão de 7,93 representando heterogeneidade nos 

dados, enquanto há agregados que não destinam nenhum valor da renda para a compra de 

água, outros destinam mais de 30%.  

O Gráfico 10 apresenta a média de renda das comunidades rurais e a proporção 

desta renda que é destinada a água.   

 
 

Gráfico 10 - Média da renda do agregado familiar destinado a obtenção de água na área rural 
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Algumas comunidades têm ultrapassado o limite ideal, definido pela ONU, de 3% 

da renda familiar com aquisição de água. Apesar do preço da água distribuída na área rural ser 

menor que a área urbana deve-se considerar que em muitas famílias a renda domiciliar total 

proveniente de programas sociais alcançando apenas R$ 300,00. 

Abaixo está a Tabela (36) que apresenta a frequência com que os problemas de 

acesso têm acometido os agregados familiares.  
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Tabela 36 - Frequência com que os problemas relacionados ao acesso a água têm acometido 

os agregados familiares na área rural 

VARIÁVEIS  

(Nos últimos 4 meses, com que frequência ...) 
FREQUENCIA TOTAL 

0 1 2 3 4 
 

o tempo gasto na obtenção de água impediu 

você ou alguém de sua casa de ganhar 

dinheiro? 

94,1 3,0 1,0 
  

99,0 

você ou alguém de sua família não tinha o 

dinheiro necessário para comprar água? 78,2 5,0 6,9 4,0 4,0 98,0 

você ou alguém de sua família deixou comprar 

outras coisas ou de realizar um pagamento para 

guardar dinheiro de pagar água? 
53,5 1,0 26,7 13,9 5,0 100 

as limitações impediram você ou alguém da 

família de obter água? 96,0 1,0 3,0 
  

100 

você ou alguém de sua casa não conseguiu 

água onde queria porque estava muito doente 

ou fraco? 

95,0 4,0 1,0 
  

100 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: 0 = Nunca; 1= Raramente (1-2 vezes); 2 = Às vezes (3-10 vezes); 3 = Muitas vezes (11-20 vezes); 4 = 

Sempre (> 20 vezes). 

 

ESTRESSES VIVENCIADOS 

 

 As variáveis que captam a dimensão “estresse” estão correlacionadas ao fator 2 

(Estresse vivenciados no acesso), fator 3 (Estresse vivenciados por má qualidade) e fator 5 

(Estresse vivenciados pela indisponibilidade).  

Um dos transtornos causado a população, é o tempo despendido para obter água 

que tem feito com que pessoas deixem de realizar suas atividades domésticas, 12,9% dos 

agregados da área rural deixaram de fazer atividades domésticas porque estavam pegando 

água. Dos que usam a água da cisterna disseram que usam não apenas em anos extremos de 

seca, mas todos os anos. 

Dos que precisam pegar água fora de casa, foi perguntado se o residente já chegou 

a ficar incomodado, preocupado ou temeroso sobre a segurança da pessoa que sai para obter 

água para casa. 5% disseram que ficam apenas incomodados, 1% disseram que se preocupam 

e 2% disse que ficam temerosos.  Dos respondentes que são os responsáveis por buscar a 

água, apenas 4% responderam afirmativamente.  

A indisponibilidade da água aparece como um dos principais problemas nos 

agregados, 43,5% apontaram algum estresse emocional por pensarem que poderia não ter 

água suficiente para as atividades domésticas: “Na época da seca, se preocupa de não ter 
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água suficiente para as atividades da casa.” (ID 02SM); “Ano passado ficou preocupada de 

não ter água suficiente para todas as necessidades domésticas.” (ID 01TR). 

Os residentes temiam ficar sem água inclusive para o desenvolvimento das 

atividades agropecuárias, principal atividade econômica da área rural, como está implícito em 

algumas falas: “Ano passado as plantações morreram todas, ficava muito preocupado com a 

falta de água, se preocupava até com os animais.” (ID 12SM); “(...) cheguei a dar água da 

cisterna para os animais” (ID 11SL). 

Dos que responderam já ter consumido água com gosto ruim, 20% se referiram à 

água do abastecimento público (SISAR): “(...) bebi a água do sisar ano passado e era muito 

ruim” (ID 02SL); “No começo do ano a água do Sisar vinha péssima” (ID 11CA); “A água 

do Sisar não dá para beber, já tentei, mas não gostei” (ID 19CA); “A água do Sisar nós 

temos nojo de beber.” (ID 01 TR); “A água do Sisar tem gosto ruim, nós bebemos da 

cisterna.” (ID 03CN); “A água do Sisar vinha muito ruim até o começo do ano, não usa esta 

água para beber” (ID 04TR). 

Conforme as entrevistas, o número de pessoas que beberam água com gosto ruim 

não é maior porque mais de 70% dos agregados usam a água da cisterna para beber e todos 

faziam questão de qualificar a água da cisterna: “Todos aqui usam cisterna para beber e 

reclamam da qualidade da água do Sisar” (ID 01PO); “A água do Sisar é escura e por isso 

não confia, mas da cisterna é boa” (ID 18CA). Mesmo esses que beberam a água da cisterna, 

revelaram que em algum momento tiveram que beber a água do SISAR durante o período de 

seca, isso porque a água da cisterna acabou antes do período de chuvas e não tinham dinheiro 

para comprar outra água de qualidade.  

Assim como na área urbana, muitos residentes recordaram os anos anteriores e os 

primeiros meses de 2017 para falar da má qualidade da água, pois esse foi o período mais 

crítico do abastecimento público.  

O número de residentes que ficaram incomodados, preocupados ou temerosos por 

terem consumido água ruim é considerado baixo, apenas 10% tiveram esse efeito negativo. 

Esse resultado pode ser comparado com os que beberam água com gosto ruim, onde 80% 

responderam negativamente 

Se os problemas com a água têm causado algum desafeto com os vizinhos, apenas 

2% respondeu que sim. Uma residente disse ter problemas com a vizinha porque ela quer 

pegar água da sua cisterna, mas por outro lado, ela não economiza. 3% revelaram que já 
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tiveram problemas dentro de casa por conta da água, mas sempre eram pequenas discussões 

para economizar a água, principalmente com as crianças. Comportamentos semelhantes foram 

verificados na Bolívia por Wutich (200b) em que mães brigavam com os filhos porque 

desperdiçavam água que era mito difícil de conseguir.  

Também foram verificados problemas com o fornecedor de água, onde 4% dos 

respondentes indicou ter tido problemas com o fornecedor. A Tabela 37 mostra a frequência 

com que os problemas foram sentidos.  

 

Tabela 37: Frequência das respostas dos agregados quanto aos problemas da água relacionado 

ao efeito estressante devido problemas com a água na área rural  

(continua) 

VARIÁVEL ALTERNATIVAS F (%) TOTAL 

Nos últimos 4 meses, você ou alguém de sua casa 

esteve incomodado, preocupado ou temeroso de não 

ter água suficiente para todas as suas necessidade 

domésticas? 

Não 56,4   

100 

  

Incomodado 5,9 

Preocupado 28,7 

Temeroso 8,9 

Quantas vezes aconteceu de você ou alguém de sua 

casa ficar incomodado, preocupado ou temeroso de 

não ter água suficiente para todas as suas 

necessidade domésticas? 

Nunca 56,4   

  

100 

  

1 à 2 vezes 11,9 

3 à 10 vezes 22,8 

11 à 20 vezes 4,0 

> 20 vezes 5,0 

Nos últimos 4 meses, você tem se incomodado, 

preocupado ou temeroso sobre a segurança da pessoa 

que sai para obter água para casa? 

Não 92,1   

100 

  

Incomodado 5,0 

Preocupado 1,0 

Temeroso 2,0 

Quantas vezes aconteceu de você ter se incomodado, 

preocupado ou temeroso sobre a segurança da pessoa 

que sai para obter água para casa? 

Nunca 92,1   

100 

  

  

1 à 2 vezes 4,0 

3 à 10 vezes 3,0 

11 à 20 vezes 1,0 

> 20 vezes   

Nos últimos 4 meses, você esteve incomodado, 

preocupado ou temeroso de beber ou usar a água? 

Não 90,1   

100 

  

Incomodado 3,0 

Preocupado 4,0 

Temeroso 3,0 

Quantas vezes aconteceu de você ficar incomodado, 

preocupado ou temeroso de beber ou usar a água? 

Nunca 90,0   

  

100 

   

1 à 2 vezes 4,0 

3 à 10 vezes 4,0 

11 à 20 vezes 1,0 

> 20 vezes 1,0 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou 

alguém de sua família teve problemas com água eu 

causou conflitos dentro de casa? (Ex: brigas com 

familiares, desentendimentos) 

Nunca 97,0   

  

100 

  

1 à 2 vezes   

3 à 10 vezes 3,0 

11 à 20 vezes   

> 20 vezes   

Nos últimos 4 meses, com que frequência você teve 

problemas com água que causaram conflitos com o 

vendedor ou fornecedor de água? 

Nunca 90,1   

94,1 1 à 2 vezes 3,0 

3 à 10 vezes 1,0 

11 à 20 vezes 
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Tabela 37: Frequência das respostas dos agregados quanto aos problemas da água relacionado 

ao efeito estressante devido problemas com a água na área rural  

(conclusão) 

VARIÁVEL ALTERNATIVAS F (%) TOTAL 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou 

alguém de sua família se sentiu inseguro em buscar 

água fora de casa? 

Nunca 96,0   

  

100  

1 à 2 vezes 1,0 

3 à 10 vezes 1,0 

11 à 20 vezes 1,0 

> 20 vezes 1,0 

Nos últimos 4 meses, com que frequência, o tempo 

gasto na obtenção de água, impediu você ou alguém 

de sua casa de fazer tarefas domésticas (como 

cozinhar, preparar alimentos, lavar roupa, etc.) ou 

outras atividades? 

Nunca 84,2 

97 

1 à 2 vezes 2,0 

3 à 10 vezes 7,9 

11 à 20 vezes 2,0 

> 20 vezes 1,0 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você ou 

alguém de sua casa beberam água que tinha um gosto 

ruim? 

Nunca 80,2   

  

100   

1 à 2 vezes 4,0 

3 à 10 vezes 9,9 

11 à 20 vezes 1,0 

> 20 vezes 5,0 

Nos últimos 4 meses, com que frequência você 

pensou em deixar (nome da cidade) porque não havia 

água suficiente? 

Nunca 94,1   

100 

   

1 à 2 vezes 1,0 

3 à 10 vezes 3,0 

11 à 20 vezes 2,0 

Nos últimos 4 meses, você ou alguém de sua casa 

teve problemas com água que causaram problemas 

com vizinhos? 

Nunca 99,0 
100 

 
3 à 10 vezes 1,0 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

7.3 Análise comparativa da insegurança hídrica domiciliar nas áreas urbanas e rurais 

 

A área rural e urbana tem recebido atenção diferenciada ao longo dos anos no que 

diz respeito às políticas e projetos relacionados a manter a água disponível no ambiente e a 

água de abastecimento público. As diferenças têm sido identificadas através das fontes de 

abastecimento e no acesso à água. 

A média do índice de insegurança hídrica foi diferente para ambas as áreas, sendo 

de 0,27 na área urbana com desvio padrão de 0,189 e média de 0,20 na área rural e desvio 

padrão de 0,159. Para saber se realmente existe diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos (rural e urbano) é que utilizou-se o teste “T de Student” para dados independentes, 

que resultou no p-valor (= 0,001) estatisticamente significativo, dando evidências que há 

diferença do índice entre as áreas.  

Os indícios de identificação de qual área é mais insegura quanto a água doméstica 

foi verificado através da proporção de agregados em cada classe de insegurança hídrica, 

conforme o Gráfico 11 que apresenta a proporção entre área rural e urbana em cada classe. 
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Gráfico 11 – Proporção de agregados familiares em cada classe de insegurança hídrica 
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Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

 

Na classe de Insegurança Hídrica Muito Baixa, a área rural possui maior 

proporção de agregados se comparado com a área urbana, podendo-se afirmar que os 

residentes da área rural estão mais confortáveis na obtenção de água em quantidade e 

qualidade para o consumo e as atividades domésticas, mas quando se avalia as demais classes 

de insegurança hídrica mais elevada, a área urbana desponta com maiores proporções de 

agregados.  

A área rural possui uma maior proporção de agregados inseridos na classe de 

Insegurança Hídrica Muito Baixa se comparado com a área urbana. Nas demais classes, a área 

urbana apresentou maiores proporção de agregados, podendo observar que na classe de 

Insegurança Hídrica Média os agregados da área urbana apresentam o dobro da área rural. Na 

classe mais preocupante de insegurança (Insegurança Hídrica Alta), a proporção de agregados 

também é mais alta para a área urbana.    

As principais diferenças são observadas nas dimensões de avaliação da 

insegurança hídrica, essa análise foi realizada avaliando os escores fatoriais, transformados a 

partir da equação 10, ponderados pela porcentagem de variância explicada, considerando que 

cada fator está representando uma dimensão. O Gráfico 12 mostra a média dos valores obtidos 

pela análise dos escores fatoriais distribuídos conforme as dimensões de insegurança hídrica.  
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Gráfico 12 - Diferença da insegurança hídrica nas dimensões de avaliação entre área rural e 

urbana 
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Fonte: Dados da pesquisa organizados por Tomaz (2018) 

Nota: Disponibilidade: Test T para amostras independentes (p-valor= 0,611); Qualidade: Test T para amostras 

independentes (p-valor= 0,014); Acesso: Teste Mann-Whitney (p-valor= 0,090); Estresse: Teste Mann-Whitney 

(p-valor=0,000) 

 

Não há evidencia estatística significativa para afirmar que os problemas com 

disponibilidade de água sejam diferentes entre a área urbana e a área rural. Apesar de 

experimentarem mesmo nível de insegurança hídrica doméstica quanto a disponibilidade da 

água, houve alguns casos que as diferenciou. As experiências com os problemas de 

disponibilidade são diferenciadas, principalmente devido aos tipos de fontes de água. Rural e 

urbano apresentam diferentes fontes de água, as empresas que gerenciam diferenciam-se entre 

si, assim como as fontes alternativas.  

O tempo despendido para se obter água para consumo é menor na área rural, 

enquanto os residentes dos agregados urbanos precisam dispender boa parte do tempo para 

pegar água do poço. Na área rural, mais de 80% dos residentes utilizam a água da cisterna 

onde, na maioria dos casos, o reservatório é ao lado da casa. Já os residentes da área urbana 

que precisam pegar água do poço chegam a desprender mais de três horas. 

Assim como escreveu Jepson e Brow (2014), o transporte da água também pode 

ser uma carga física devido ao peso dos recipientes com água e das longas distâncias 

percorridas. Para os residentes da área urbana do município de Forquilha também exige muito 
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esforço e desgaste para conseguir água de poço, pessoas chegam a transportar recipientes de 

20 litros a pé e de 40 litros em meios de transportes não apropriados como bicicleta, “carrinho 

de mão”, moto, dentre outros, como visualizado na Figura 26.  

 

Figura 26 - Imagens de alguns meios de transporte improvisados que moradores da área 

urbana usam para transportar água dos poços 

   

Fonte: Tomaz, 2017 

 

O que se constatou de diferença entre rural e urbana, é que quanto a 

disponibilidade da água para necessidades básicas e nobres, como beber e cozinhar, a área 

rural estava mais segura, percepção comprovada em depoimentos de pessoas da área urbana: 

“Ano passado fomos morar no sertão porque tinha água” (ID 160); “No interior tem água 

para beber por causa das cisternas” (107); “Aqui só chega água de madrugada e para 

rápido. Todos os dias é assim. Já pensou em voltar para Trapiá porque lá tem água, aqui tem 

que comprar.” (196). 

Os recipientes que os residentes da área urbana utilizam para transportar e guardar 

a água do poço são considerados inadequados, uma vez que se trata de objetos reciclados e 

reaproveitados de produtos alimentícios e mesmo químicos. 

A Figura 27 mostra tipos de recipientes usados pelos residentes da área urbana 

para guardar a água, as imagens foram registradas nas filas dos poços no ano de 2016. 
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Figura 27 - Imagem de recipientes usados pelas famílias para transportar e guardar água 

    

    

Fonte: Tomaz, 2016 

 

Quanto a dimensão qualidade da água, a área rural indica possuir pior situação. O 

p-valor do teste T foi de 0,014, evidenciando diferença entre as áreas, apesar de que as 

informações obtidas com os questionários serem semelhantes, como por exemplo, quando os 

residentes descreviam a percepção que tinham da qualidade da água, ambos foram bem 

alarmantes ao citar que a água tinha cor amarelada, cor escura, cheiro de podre, de “peixe 

morto”, e observar larvas, popularmente chamados de “cabeça de prego” na água, sendo mais 

frequente na área rural. 

O documento do Pacto das Águas (CEARÁ, 2008) sinaliza que a operadora 

CAGECE é a única no Estado do Ceará que disponibiliza os relatórios de controle de 

qualidade da agua produzida e distribuída ao Sistema de Informação da Qualidade da Agua 

para Consumo Humano (SISÁGUA). No mesmo sistema constata-se a inexistência de dados 

referentes ao controle de qualidade da agua realizada pelas operadoras alternativas, como no 
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caso do SISAR. “Esse fato demonstra a precariedade e, em alguns casos, a inexistência de 

controle de qualidade da agua produzida e distribuída a população” (CEARÁ, 2008). 

Desse modo, evidencia-se que o controle da qualidade da água na área rural é 

realizado pela população por meio de sua percepção. Referido aspecto justifica o fato das 

famílias da área rural preferirem beber água da cisterna de placa durante todo o ano, mesmo 

em épocas de não estiagem, já que não confiam na água do sistema de abastecimento, como 

ficou comprovado nos questionários. 

Na dimensão “Acesso” a água, não há evidencia estatística para afirmar que os 

problemas são diferentes entre área urbana e rural. O Teste Mann-Whitney obteve p-valor 

igual a 0,090, o que não significa dizer que as situações são exatamente iguais, pois as áreas 

apresentam alguns cenários que se diferenciam entre si.  

Uma diferença entre as áreas é a alta dependência da área urbana aos serviços de 

venda de água, seja água engarrafada ou água do caminhão, o que não se verifica na área 

rural. Mais de 78% utilizam estes serviços na área urbana contra apenas 19,8% na área rural.  

Jepson e Brown (2014) argumentam que este processo de normalização governamental de 

venda de água e as práticas cotidianas de compra desloca a responsabilidade de fornecer água 

potável do Estado para o indivíduo, a ascensão da água vendida como a fonte de "água 

potável" tem efetivamente privatizado a qualidade da água porque não há outros meios para 

adquirir água potável. (WENDY; BROWN, 2014). 

Apesar do maior gasto com a água que a população da área urbana tem, quando se 

compara a porcentagem da renda destinada a obtenção de água, verifica-se que há evidencia 

de igualdade de média conforme o teste T (p-valor = 0,387) nos agregados das duas áreas, 

ambos destinam parte considerável da renda familiar com a água, seja na compra de água de 

empresas particulares ou no pagamento da prestadora de serviços do abastecimento público.  

Uma situação identificada na área urbana e que tem afetado o acesso a água, é a 

comercialização ilegal da água dos poços. Essa atividade desencadeia diversos problemas, 

além dos já existentes relacionados a água. Um dos problemas levantados foi o aumento das 

filas nos poços, pois as pessoas precisavam ficar horas para conseguir pegar água para suas 

casas, enquanto outros pegavam muitos litros para vender, aumentando assim o tempo na fila. 

Esse tipo de conflito em específico gerou várias brigas e discussões, terminando inclusive 

com ameaças contra agentes público que queriam proibir o ato de vender a água pública. 

Problemas como os descritos aqui, não foram captados na dimensão “Acesso”, 
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por isso, a igualdade de média entre as áreas, como como se observou, os agregados urbanos 

tiveram que enfrentar muito mais dificuldades no acesso a água de qualidade. Talvez a 

dimensão “Estresse” tenha captado melhor essas dificuldades, já que se refletiam diretamente 

na saúde mental dos entrevistados.  

O resultado para a dimensão “Estresse” foi estatisticamente significativo para 

diferença de média. O teste Mann-Whitney apresentou p-valor igual a 0,000. Uma diversidade 

de sentimentos, tais como de medo, raiva, indignação e preocupação foram verificados com 

maior frequência na área urbana.  

Os maiores efeitos estressantes têm sido desenvolvidos devido a incerteza e 

imprevisibilidade do futuro. Manifestações de ansiedade generalizada e preocupação foram 

verificadas quando se tocou na possibilidade de não haver água para a realização das 

atividades domésticas. Ambas as áreas apontaram algum estresse, todavia, a proporção de 

agregados com respostas emocionais negativa foi maior nos agregados urbanos para todas as 

questões relacionadas a dimensão “Estresse”.  

Mas questões relacionadas à segurança pessoal no processo de obter água foram 

as que apresentaram maior diferença entre rural e urbano. Receio, incômodo e temerosidade 

que as pessoas têm quando precisam pegar água nos poços, principalmente por conta da 

segurança pessoal, foram intensamente mencionados.    

Os problemas descritos caracterizam a insegurança hídrica e ameaçam o direito a 

água de qualidade, assim como os aspectos morais e dignos das pessoas gerando respostas 

psicológicas negativas que impactam na saúde mental. Apesar de urbano e rural possuírem 

insegurança hídrica, ambas apresentam diferentes graus. Segundo a percepção dos 

entrevistados a área rural se apresenta, aparentemente, menos insegura hidricamente se 

comparada com a área urbana  

As cisternas de placa foi o reservatório mais mencionado para os serviços 

domésticos na área rural. Em sua maioria as famílias que possuíam cisternas, não precisavam 

utilizar água não segura e não confiável do SISAR ou de poços distantes. Aspecto que mostra 

certa independência, como se observou no agregado das comunidades Fazenda Oriente e 

Cajazeiras, onde nenhuma das residências possui ligação da água do SISAR. Nessas 

localidades verifica-se a existência de vários tipos de cisternas além da cisterna de placa. As 

pessoas relatavam que antes das cisternas, tinham que realizar grandes esforços para obter 

água, mas que atualmente, estão confortáveis: “A construção da cisterna foi uma benção na 
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nossa família.” (06SL); “A cisterna mudou nossas vidas, foi uma das melhores coisas que já 

aconteceram.” (14SM); “A água da cisterna é muito boa, a cisterna aqui em casa é tudo.” 

(16SM). 

Outro aspecto que deve ser levantado é a solidariedade das pessoas da área rural 

que compartilham a água da cisterna com os agregados que não dispõem de cisternas.  

Dentre outros problemas, verifica-se que as políticas públicas sociais de cisternas têm 

contribuído com melhor disponibilidade de água no agregado familiar em direção ao acesso 

democrático da água sem custos financeiros e físicos elevados. Sabe-se que melhorias devem 

ser implementadas, seja nas políticas de distribuição de cisternas ou na melhor preparação da 

comunidade para receber e mantê-las. Essas devem estar associadas ao desenvolvimento de 

políticas públicas sociais que contemplem aspectos que influenciem na aquisição da água 

como renda, escolaridade, saneamento e etc.    
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8 IMPACTOS DA VULNERABILIDADE SOCIAL NA INSEGURANÇA HÍDRICA 

DOMICILIAR 

 

Por meio do índice de vulnerabilidade social e do índice de insegurança hídrica 

domiciliar, constatou-se que a população do município de Forquilha possui diversos 

problemas relacionados a serviços essenciais a manutenção da vida e das estruturais 

familiares, tais como problemas relacionados a água do abastecimento domiciliar, baixa renda 

do agregado familiar e dos chefes de família além de baixo nível educacional e ausência de 

serviços de saneamento básico.  

Contudo, tais problemas parecem se concentrar territorialmente. Resultados do 

índice de vulnerabilidade e insegurança hídrica identificada no município de Forquilha 

evidenciam padrões espaciais de distribuição e concentração. A aferição desses padrões foi 

executada mediante a análise estatística de correlação de Pearson para o coeficiente de 

correlação. Já as correlações espaciais se deram por meio da análise das matrizes de 

contiguidade do tipo Queen e Rook, utilizando o índice de Moran.  

  

8.1 Relação entre insegurança hídrica doméstica e vulnerabilidade social 

 

Este último capítulo, busca estabelecer a relação entre a insegurança hídrica e a 

vulnerabilidade social no município de Forquilha visando confirmar a hipótese de que a 

insegurança hídrica aumenta nos aglomerados de maior vulnerabilidade social. Para isso 

utilizou-se técnicas estatísticas de correlação a análise exploratória de dados espaciais. 

Os estudos de Sullivan, et. al. (2013), UNICEF (2015) e Schur (2017) sugerem 

que os grupos sociais mais pobres e vulneráveis são os mais acometidos pela insegurança 

hídrica. Segundo os autores essa correlação existe devido as limitações de acesso dessa 

população a serviços públicos, o que pode influenciar e contribuir na aquisição de água. O 

contrário também é verdadeiro, pois a gestão de recursos hídricos justo e confiável, reduz a 

vulnerabilidade social, o que, por sua vez, proporciona melhores meios de vida para a 

população (UNESCO, 212). 

O coeficiente de correlação de Person aplicado para o Índice de Insegurança 

Hídrica Domiciliar e o índice de vulnerabilidade social apontou correlação (p-valor = 0,071) a 

nível de significância de 10% entre os dois fenômenos, todavia, ao realizar o teste 

separadamente para as áreas rural e urbana, obteve-se algumas diferenciações.  
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Na área rural o índice de insegurança hídrica domiciliar não apresentou correlação 

com o índice de vulnerabilidade (p-valor = 0,133). Este achado vai de encontro a resultados 

anteriores (Capítulo cinco e sete) que apresentaram a área rural como a localidade de piores 

indicadores educacionais, de renda e de saneamento, resultando na área com maior 

vulnerabilidade social do município, contrapondo esses resultados, os níveis de insegurança 

hídrica foram menores, logo, há de se ressaltar a pequena amostra (12 setores), talvez em 

outra situação, com um maior número amostral resultasse em valores estatisticamente 

significativos de correlação.       

O Gráfico 13 apresenta a dispersão dos dados relacionados a insegurança hídrica 

doméstica e o IVS para a amostra da área rural. No gráfico não se verifica padrão linear entre 

os dados, demostrando dispersão entre os valores dos fenômenos. Ou seja, a probabilidade de 

ocorrência de vulnerabilidade social não significa a ocorrência de insegurança hídrica 

doméstica.   

 

Gráfico 13 – Gráfico de dispersão envolvendo o insegurança hídrica domiciliar e 

vulnerabilidade social na área rural 

 
Fonte: Tomaz (2019), com base nos dados da pesquisa. 

 

Comprovando-se a não relação entre tais fenômenos, surge a questão sobre quais 

determinantes estão vinculados e poderiam explicar os baixos valores de insegurança hídrica 

na área rural. Apesar da literatura indicar que populações mais vulneráveis possuem mais 

insegurança hídrica, como os não alfabetizados (SCHUR, 2017) e os de baixa renda 
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(HADELY; WUTICH 2009), os resultados para Forquilha mostram exatamente o contrário.  

Uma das explicações sugeridas para menor insegurança hídrica rural foram as 

políticas públicas sociais despontadas nos anos 2000, principalmente a política relacionada às 

cisternas de placa. Algumas residências possuem total independência da água do 

abastecimento público e ausência de ligação de seus domicílios à rede pública de 

abastecimento de água.   

Apesar de os resultados indicarem maior segurança hídrica nas áreas rurais outras 

questões de pesquisa podem ser elencadas, posto que, geralmente, essa área é a que dispõe de 

piores condições sociais, econômicas, educacionais de infraestrutura. Já que muito dos 

domicílios nem mesmo são ligados a uma rede geral de abastecimento e há precariedade 

quanto à oferta, acessibilidade e qualidade da água. Mediante esse quadro, por que os dados 

revelam que os residentes das áreas rurais se classificam em situação de baixa insegurança 

hídrica? Embora fuja do escopo da presente pesquisa a referida questão suscita hipóteses que 

se relacionam às precariedades desses grupos sociais (conforme os resultados da 

vulnerabilidade) e a implementação de infraestruturas em áreas que anteriormente eram 

totalmente desprovidas dessas estruturas, a exemplo a construção de cisternas. Aspectos que 

demandam investigações específicas. 

Por outro lado, o cenário de investigação desta pesquisa ocorreu em período de 

seca intensa no município de Forquilha onde a dimensão “Estresse” mostra-se como principal 

componente diferencial entre área urbana e rural. O que se questiona é o tipo de relações 

desenvolvidas entre a população rural e água, que transita no âmbito cultura e no imaginário 

das pessoas, estando relacionadas as capacidades dos indivíduos quanto a gestão, a equidade, 

a participação nas políticas públicas sociais e na democratização da água, apresentando-se 

como uma população resiliente as adversidades aceca da água.     

Nesse sentido, Jepson et al., (2017) argumenta que uma nova abordagem analítica 

para a segurança hídrica deve estar para além dos aspectos da qualidade e quantidade, mas 

deve considerar relações sociais e políticas mais ampla entorno dos benefícios da água, desde 

a água do abastecimento doméstico, para recreação, práticas culturais até findar no 

empoderamento humano. “In other words, water security is less about obtaining water, and 

more about fostering human capabilities as they relate to water.” (JEPSON et al., 2017, p. 50). 

As relações com a água na área rural em Forquilha parecem se configurar na 

perspectiva descrita por Jepson et al., (2017) posto que os agregados mostram certa 
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independência dos sistemas de abastecimento público. Compreende-se que a percepção dos 

entrevistados pode ser influenciada por diversos aspectos, fazendo com que a (in)segurança 

hídrica domiciliar possa ser analisada ou percebida de forma muito complexa. 

Especificamente em Forquilha essa interferência pode se dar por práticas culturais de 

solidariedade com o próximo, como o compartilhamento da água, e devido a lembrança viva 

na memória da população da área rural sobre as dificuldades de se obter água antes da 

implantação das cisternas.  

Contudo, o nível de insegurança hídrica domiciliar mais baixa na área rural, não 

significa exatamente melhores condições dessa população. Tratam-se dos grupos mais 

vulneráveis socialmente, possuem os piores indicadores de renda, educação e saneamento 

ambiental. Além do mais, a situação confortável quanto a água para o abastecimento, não se 

dá da mesma forma que a água para as atividades produtivas.    

Quanto a área urbana, esta apresentou um cenário diferente do rural. A 

vulnerabilidade social e a insegurança hídrica apresentaram significância estatística (p-valor = 

0,000/r=0,699) para correlação, sendo considerada correlação moderada. O Gráfico 14 mostra 

a relação entre o Índice de Insegurança Hídrica Domiciliar e o IVS para o perímetro urbano.   

 

Gráfico 14 – Gráfico de dispersão envolvendo o insegurança hídrica domiciliar e 

vulnerabilidade social na área urbana 

 
Fonte: Tomaz (2019), com base nos dados da pesquisa. 
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Como se observa no gráfico, há correlação linear entre os fenômenos analisados 

no ambiente urbano, a medida em que aumenta a vulnerabilidade a insegurança hídrica 

também tende a ser mais alta. Logo, variáveis como renda, educação e saneamento básico 

influenciam diretamente no acesso a água de qualidade e em quantidade significativa. 

A população urbana não possui fonte do tipo “Sistema Público e Social de 

Abastecimento”, as duas únicas fontes disponibilizadas pelo sistema de abastecimento 

público, tanto pela rede geral (operada pela CAGECE) como os sistemas de poços públicos 

(operados pelo município) que segundo a percepção dos morados apresentam problemas 

quanto à confiabilidade e qualidade. Por sua vez, famílias com melhores condições 

financeiras, compram água do “Sistema Privado de Abastecimento”, nesse momento, se 

manifestam as desigualdades sociais no acesso a água e que estão no imaginário das pessoas.  

O poder aquisitivo de obter água de determinada fonte tem se configurado na 

percepção da população urbana como acesso a água de qualidade. Este tem sido avaliado 

como segurança hídrica para muitos agregados, o simples e ao mesmo tempo dispendioso ato 

de comprar água.  

Ainda há outros condutores para a explicação da segurança hídrica domiciliar que 

podem apontar novas respostas além das questões de disponibilidade, acesso e qualidade 

como supõe Jepson et al. (2017). Fato é que realidades diferentes estabelecidas entre área 

rural e urbana, seja por conta das políticas públicas implantadas e da infraestrutura hídrica tem 

proporcionado resultados diferentes acerca dos fenômenos e suas relações nas áreas 

verificadas.   

 

8.2 Relações espaciais entre insegurança hídrica doméstica e vulnerabilidade social 

 

Com o intuito de verificar os espaços em que se dão as correlações entre 

vulnerabilidade social e insegurança hídrica, aplicou-se o I de Moran para medir a 

dependência espacial de cada fenômeno separadamente. Esse procedimento objetiva 

caracterizar a região e indicar de forma geral, o grau de associação para posteriormente 

aplicar a Estatística Local de Moran. 

A Tabela 38 mostra os resultados obtidos para a estatística I de Moran Global de 

cada variável separadamente, levando-se em consideração as convenções “Queen”, “Rook”.  
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Tabela 38 - Estatística de Moran (univariada) para o índice de insegurança hídrica domiciliar 

e o índice de vulnerabilidade social por setor censitário, conforme as convenções Queen e 

Rook 

VARIÁVEL 

CONVENÇÃO 

Queen Rook 

I de Moran p-valor I de Moran p-valor 

Índice de Insegurança Hídrica 

Domiciliar 

0,2627 < 0,05 0,2942 < 0,05 

Índice de vulnerabilidade Social 0,7463 < 0,05 0,7478 < 0,05 

Fonte: Tomaz (2019), com base nos dados da pesquisa. 

Nota: Pseudo-significância baseado em 999 permutações aleatórias. 

 

Nota-se que valores obtidos de Moran Global para as variáveis IVS e insegurança 

hídrica domiciliar faram positivos com significância de 5%, mostrando indícios de 

autocorrelação espacial, logo, rejeitando a hipótese nula. Através do diagrama de 

espalhamento de Moran (FIGURA 28) pode-se visualizar a dependência espacial das variáveis 

dentro dos quadrantes. A representação se refere a matriz de contiguidade do tipo “Queen” por 

apresentar maior adequação a captação de dependência espacial.  

 

Figura 28 – Imagem do diagrama de dispersão da medida I de Moran Global (univariada) para 

o índice de insegurança hídrica domiciliar e o índice de vulnerabilidade social, conforme as 

convenções Queen 

 

               

                   Índice de vulnerabilidade social                               Índice de insegurança hídrica 

Fonte: Tomaz 2019, com base nos dados da pesquisa 
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O IVS apresenta alta correlação espacial do tipo Alto-Alto (AA) que se refere a 

regiões com altos valores de IVS cercados por vizinhos que em média também possuem 

valores elevados. Isto implica na definição de que setores com alta vulnerabilidade são 

vizinhos de setores que possuem as mesmas características. Para a autacorrelação do tipo 

Baixo-Baixo (BB) estão os baixos valores de IVS onde seus vizinhos em média, também 

possuem baixa vulnerabilidade.  

Na correlação espacial da insegurança hídrica, há forma positiva do tipo Alto-Alto 

onde tem-se regiões com agregados que possuem alto valores do índice vizinha de regiões 

com as mesmas características. A correlação positiva também foi confirmada quanto a setores 

que apresentam valores Baixo-Baixo de insegurança hídrica vizinhos de agregados com 

baixos valores do índice. O padrão inverso também foi identificado, onde regiões com 

residências de baixa insegurança estão vizinhas de domicílios com alta insegurança hídrica, 

demonstrando correlação negativa.     

Comprovando-se a existência de correlação espacial, é necessário verificar os 

territórios onde ocorrem os clusters com os índices similares. O I Moran Local Bivariado foi 

utilizado em todo o banco de dados para identificar padrões de correlação espacial entre as 

duas variáveis, visando explicitar as relações entre os fenômenos e sua compreensão espacial.  

O resultado identificou setores estatisticamente significativos (ao nível de 5%) 

apesar de baixa correlação (-0,2778). Indicam também a existência de um padrão de 

autocorrelação espacial na área urbana e rural, o que não foi identificado na estatística 

tradicional (correlação de Pearson).  

Dessa forma, hipótese de que a insegurança hídrica está diretamente associada a 

vulnerabilidade, à medida que populações mais vulneráveis tendem a ter maiores dificuldades 

ao acesso a água em qualidade e quantidade suficiente a uma vida saudável, não pode ser 

comprovada, pois a relação foi estabelecida apenas em um setor restrito da área urbana. Logo, 

essa assertiva não pode ser confirmada de forma geral, para todo o município. A maior parte 

dos setores não influenciam e não são influenciados pelos vizinhos.  

Na Figura 29 estão apresentados os resultados do teste em um mapa, 

comprovando a existência da correlação espacial entre os fenômenos em locais restritos. Por 

associar as informações do diagrama de dispersão e das medidas de associação local são 

apresentadas apenas as áreas que foram classificadas como estatisticamente significativas 

(ALMEIDA, 2012). 
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Figura 29 - Mapa de significância e de Cluster - I Moran Local Bivariado para o Índice de 

Insegurança Hídrica Doméstica e o Índice de Vulnerabilidade Social. 

 

Fonte: Tomaz, 2019 
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A figura indica as áreas onde os diferentes padrões significativos se estabelecem. 

O índice de insegurança hídrica tem associação positiva do tipo Alto-Alto (AA) com o IVS na 

área urbana, no bairro José Raimundo de Loiola. Tal relação era esperada visto que este bairro 

possui as piores condições de infraestrutura, saneamento, educação e renda. Resultados 

indicam que os residentes deste bairro não estão preparados para enfrentar problemas de 

grandes proporções, como as últimas seca (2012-2016).   

Outro agrupamento formado na área urbana foi do tipo Baixo-Alto, demostrando 

correlação negativa entre os fenômenos onde regiões com baixa vulnerabilidade social são 

vizinhos a regiões que em média, possuem elevada insegurança hídrica. Nesses casos a 

insegurança hídrica não pode ser explicada pela vulnerabilidade social. As áreas do tipo 

Baixo-Alto compreendem o bairro Mesquita Jerônimo e parte do bairro Edmundo Rodrigues. 

A correlação negativa entre os fenômenos aponta que o nível de vulnerabilidade 

social não é causa para os altos índices de insegurança hídrica desses setores.  

Há evidencias que independentemente do período de seca os bairros periféricos 

(José Raimundo de Loiola, Mesquita Jerônimo e Edmundo Rodrigues) possuem problemas 

com o abastecimento de água devido a insuficiência do sistema de abastecimento do 

município. A expansão da rede de abastecimento doméstico não ocorreu na mesma proporção 

da área urbana.    

No último quadrante significativo, do tipo Alto-Baixo, formado por três setores da 

área rural, evidenciam-se agrupamentos de correlação negativa onde regiões com alta 

vulnerabilidade social são vizinhos de região que em média, apresentam baixa insegurança 

hídrica.  

Nesse quadrante estão as comunidades Pocinhos, Trapiá e a sede do distrito de 

Trapiá. Estas localidades apresentam maior proporção dos agregados no nível de insegurança 

hídrica muito baixa. Apesar dessas localidades apresentarem ausência de alguns equipamentos 

do saneamento básico e baixos indicadores de renda e educação, essas adversidades parecem 

não influenciar na percepção dos moradores quanto a sua insegurança hídrica.  

Conjetura-se que as fontes de água dessas comunidades é uma das possíveis 

variáveis explicativas para a situação de baixos valores de insegurança hídrica. A comunidade 

Pocinhos, por exemplo, apresentou disponibilidade de água regular em mais de 80% dos 

agregados pelo Sistema de Abastecimento Público. Contudo, 100% dos domicílios utilizam 

água das cisternas e fazem uso de outras fontes gratuitas de água.    
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Por outro lado, na localidade de Trapiá, 100% dos domicílios estão ligados à rede 

geral de abastecimento, sendo o fornecimento considerado contínuo. A água utilizada para 

beber é engarrafada, posto que poucos domicílios possuem cisternas. Nesse contexto a baixa 

insegurança hídrica pode estar relacionada ao fácil acesso a água encanada. 

A predominância da dependência espacial negativa pode representar que a 

vulnerabilidade social tem papel secundarizado na explicação da insegurança hídrica, 

indicando que outras razões poderiam influenciar e melhor explicar tal fenômeno. Jepson e 

Vandewalle (2015) encontraram resultados parecidos com estes. As autoras esperavam que a 

pobreza aumentaria o nível de insegurança hídrica. Contudo, suas investigações, realizadas 

em colônias localizadas na fronteira dos Estados Unidos da América com México, mostraram 

que o grau de pobreza pouco influenciava a insegurança hídrica da população. 

A existência de uma rede geral de distribuição de água, de infraestruturas de 

armazenamento e assistência social, associado crises anteriores à implantação dessas 

estruturas podem contribuir para ampliar a percepção das comunidades sobre o seu grau de 

segurança hídrica. Tal realidade difere da área urbana onde as desigualdades sociais são 

melhor evidenciadas, inclusive nas formas de adquirir água.  

Perante as diversas situações de limitação a serviços básicos, inclusive a água para 

consumo, emerge os padrões espaciais de desigualdade. As análises de correlação e correlação 

espacial conseguiram representar os padrões espaciais com que a vulnerabilidade e a 

insegurança hídrica têm se estabelecido, revelando que a insegurança hídrica não pode ser 

explicada exclusivamente pela pobreza ou a vulnerabilidade social a que as pessoas estão 

expostas.  
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9 CONCLUSÃO 

 

A insegurança hídrica doméstica é um desafio a ser enfrentado no semiárido 

nordestino, principalmente nos períodos de seca, como ficou explicito em uma das mais 

extensas secas que acometeu o nordeste brasileiro de 2012 a 2016. No município de Forquilha 

foram identificados diversos problemas relacionados ao abastecimento de água durante esse 

período, o que tem contribuído com elevados níveis de insegurança hídrica doméstica nos 

agregados familiares.   

Com base no que foi apresentado, o município de Forquilha tem sido beneficiado 

com ampla infraestrutura hídrica e com avanço de políticas públicas sociais visando o acesso 

a água para população urbana e população difusa da área rural. O município conta um sistema 

de gestão da água compartilhada onde vários entes participam nas principais decisões com 

relação a água. Também possui ampla rede de água encanada através do sistema de 

abastecimento público. Esse sistema está bem consolidado em grande parte do município 

como uma água mais barata e de fácil acesso. Todavia, verificou-se que este sistema não pode 

ser considerado totalmente eficiente.  

Os principais problemas com relação a água foram sentidos com mais intensidade 

a partir de 2015. A área urbana conviveu com mais de dois meses sem água encanada, sendo 

obrigada a utilizar de poços para o abastecimento, impondo a realização de grandes esforços 

para se obter água.     

Fontes emergenciais foram disponibilizadas pelo governo local, como poços com 

dessalinizadores e água disponibilizada pelo carro pipa na área rural, além dos sistemas de 

abastecimento privado, como no caso da água engarrafada. Todavia, nenhuma dessas fontes 

mostrou-se segura, seja por conta da qualidade, disponibilidade da água, dos esforços físicos, 

estresse ou mesmo recursos financeiros para aquisição de água.   

Os resultados evidenciam uma realidade em que a maior parte dos residentes 

possui baixa renda e apresenta dificuldades de acesso a serviços básicos de saneamento e 

educação. A infraestrutura hídrica de abastecimento de água, por outro lado, apresenta falhas 

quanto a disponibilidade e qualidade da água.  

Mensurou-se a insegurança hídrica e a vulnerabilidade social com técnicas 

estatísticas de análise multivariada. Assim, alcançou o principal objetivo que era compreender 

a insegurança hídrica doméstica no município e estabelecer as diferenças entre a área rural e 

urbana.  
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Os principais resultados, a partir da percepção dos entrevistados, mostram que na 

área urbana há maior proporção de domicílios (24,89%) com insegurança hídrica doméstica 

entre média e alta se comparado com a área rural (11,88%). 

As diferenciações foram prevalentes também nas dimensões avaliadas 

(disponibilidade, qualidade, acesso e estresse). Falhas no serviço prestado pela rede geral de 

abastecimento da área urbana tem provocado elevados transtornos no acesso a água. 

Agregados familiares na área urbana apresentaram alta dependência dos serviços de venda de 

água, consumindo parte da renda familiar ou mesmo pela necessidade de longos 

deslocamentos para buscar água nas fontes públicas alternativas (poços). Tais problemas não 

foram sentidos na mesma proporção na área rural. A maior parte dos residentes não precisam 

se deslocar para obter água, apesar da irregularidade da água da rede geral de abastecimento, 

já que mais de 80% das famílias consomem água da cisterna.    

Esses resultados permitiram a comprovação da hipótese de que as áreas rurais do 

município possuem maior segurança hídrica para as atividades domésticas se comparado com 

as áreas urbanas em períodos de seca extrema. Acredita-se que as políticas públicas sociais 

desenvolvidas para as áreas rurais do semiárido, principalmente após os anos 2000, tenham 

colaborado para mudanças no contexto social dessas comunidades, sendo a política de 

implementação das cisternas de placas, uma das mais importantes para tal resultado. No 

entanto, há de se destacar que se trata da “percepção” dos entrevistados. Foge ao escopo desta 

investigação aprofundar essa temática, contudo, há de se considerar que, geralmente, 

comunidades em situação de vulnerabilidade quando passam a ter acesso a serviços públicos 

(como o de abastecimento de água) tendem a comparar com a situação anterior de ausência do 

serviço, passando a ter percepção de maior segurança. 

O aspecto anteriormente indicado se pauta na intensa vulnerabilidade social das 

comunidades rurais, com precariedades nos serviços básicos e baixos níveis de escolaridade e 

renda.  

Por meio da análise exploratória de dados espaciais foram identificados padrões 

de correlação entre a insegurança hídrica e a vulnerabilidade em alguns setores. O índice de 

insegurança hídrica tem associação positiva com o IVS na área urbana, justamente em bairros 

que apresentam elevada vulnerabilidade social. Nessa situação evidencia-se a relação entre 

elevada insegurança hídrica e alta vulnerabilidade social.   

Mesmo com a relação estabelecida para bairros carentes da área urbana, não foi 
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possível comprovar a segunda hipótese gerada. O conjunto de dados (amostra) e os resultados 

obtidos não permitem afirmar que há relação direta entre a insegurança hídrica e a 

vulnerabilidade social.   

No decurso da investigação foi possível identificar diversos fatores que poderiam 

associar essa relação, mas não estavam contemplados na proposta. Referidos aspectos 

perpassam desde a percepção da população entrevistada sobre o fenômeno, passando pela 

qualidade da água, regularidade do abastecimento e aspectos essenciais da urbanidade, como 

o abastecimento do domicílio por água encanada. Embora tenha sido mencionado em diversas 

oportunidades a avaliação do sistema de abastecimento e das políticas públicas não constitui 

objeto central da investigação. 

Apesar de se confirmar hipótese de a área rural do município de Forquilha possuir 

menor insegurança hídrica do que a área urbana, que ao longo dos anos foram contempladas 

com maiores infraestruturas hídricas. Essas afirmativas não devem ser generalizadas para 

todas as áreas, tendo em vista a realidade brasileira em que as políticas públicas não consegue 

alcançar toda a população e da mesma forma.       

Os resultados desta pesquisa reiteram que a implantação de infraestruturas 

hídricas não significa segurança hídrica, apesar dos benefícios dessas iniciativas. É necessária 

gestão eficiente dos recursos hídricos e maior participação da população no processo de 

abastecimento de água.  

As descobertas realizadas aqui, contribuem para a literatura sobre a (in)segurança 

hídrica doméstica por tratar do destino final e nobre do recurso hídrico que é a água para o 

consumo humano. É nesta perspectiva que as questões referentes a insegurança hídrica devem 

ser analisadas, contribuindo no entendimento das relações, ao mesmo tempo que indica 

caminhos futuros de investigação para o entendimento da insegurança hídrica domiciliar.  
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