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Ajusta-se sobre os sertões o cautério das secas; esterilizam-se os ares urentes; 
empedra-se o chão, gretando, recrestado; ruge o nordeste nos ermos; e, como um 
cilício dilacerador, a caatinga estende sobre a terra as ramagens de espinhos. Mas, 
reduzidas todas as funções, a planta, estivando em vida latente, alimenta-se das 
reservas que armazena nas quadras remansadas e rompe os estios, pronta a 
transfigurar-se entre os deslumbramentos da primavera. Euclides da Cunha 
(CUNHA,1985, p.18). 
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RESUMO 

 

A injustiça ambiental não acontece somente em países pobres, ocorre em nações desenvolvidas, 

principalmente, concentrada nas desigualdades de raça, gênero, apropriação de grupos 

minoritários, e conflitos de uso pela água. Entretanto, é fato que os conflitos socioambientais 

são mais visíveis e danosos nos países mais pobres. Esses, não adotam uma governança 

ambiental de forma integrada. Desta forma, um país que busca por segurança hídrica domiciliar 

deveria antes, assegurar as funções ecossistêmicas da natureza, com justiça ambiental. O 

objetivo da pesquisa é entender a segurança hídrica domiciliar no município serrano de Martins, 

localizado no Oeste do Rio Grande do Norte-RN, no contexto da governança e dos serviços 

ecossistêmicos (SE). Como metodologia, adotou-se: visitas à campo; levantamentos 

bibliográficos; consultou-se órgãos da gestão pública; aplicação de um questionário sobre 

Insegurança hídrica domiciliar IHD, e tratamento dos dados, com uso da estatística. A pesquisa 

é relevante por discutir a insegurança hídrica num “enclave úmido do sertão”, uma área de 

exceção, e que mesmo sendo um ambiente natural com predisposição hídrica das águas 

subterrâneas é assolado pela escassez e má distribuição dos seus recursos hídricos. Por fim, a 

pesquisa constatou, através de análise de agrupamento, que o grupo de maior 

representatividade, 70,36%, demostraram um nível de baixa e média IHD. Apesar dos conflitos 

distributivos de acesso à água. Comparando-os por comunidades no rural e no urbano, os 

domicílios urbanos apontaram maior média de Insegurança hídrica. Comparando-os, 

apresentaram no somatório de alta IHD a muito alta IHD, no urbano (33,91%), enquanto no 

rural (19,8%). Compreendeu-se que as áreas rurais que possuem menor Insegurança hídrica 

IHD, contraditoriamente, são as mais preocupadas com os recursos, dispostas a valorização 

ambiental. Quanto a metodologia da Disposição a pagar (DAP) para conservação da água, ao 

todo, 51,20% declararam não estarem dispostos a pagarem. Ao se comparar a DAP entre o rural 

e o urbano, no primeiro a população manifestou maior interesse em contribuir (56,44%), em 

detrimento da zona urbana (45,49%). Apesar das injustiças e conflitos no acesso à água, não há 

muita percepção da população quanto ao entendimento da Segurança hídrica na serra. Concluiu-

se, que o município de Martins não é seguro hidricamente, pois não existe uma governança 

eficiente e adaptada à realidade desse “enclave úmido”, e no tocante a conservação dos serviços 

ambientais, poderiam contribuir para uma melhor oferta d`água, o que não garante a Segurança 

hídrica domiciliar. Observou-se que a resposta não está na predisposição hídrica da serra, mas 

na tomada de decisões dos diferentes atores responsáveis por sua governança que não atuam 
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para compartilhar e distribuir, seguramente, os recursos hídricos a todos, independentemente 

de condições sociais e geográficas. 

Palavras-chave: Segurança Hídrica. Serviços ecossistêmicos. Justiça ambiental. Governança. 
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ABSTRACT 
 
Environmental injustice occurs not only in poor countries, also in developed nations, mainly 

focused on inequalities of race, gender, appropriation of minority groups, and conflicts over 

water use. However, it is a fact that socio-environmental conflicts are much more visible and 

harmful in the poorest countries, which do not adopt environmental governance in an integrated 

manner. In this way, a country that searches for household water security should previously 

ensure the ecosystem functions of nature, with environmental justice. This study aimed to 

understand the household water security in the municipality of Serra de Martins (Rio Grande 

do Norte, Brazil) in the context of governance and ecosystem services (SE).The method used 

consisted of field visits, bibliographic surveys, consultations with public management bodies, 

application of a questionnaire on household water insecurity (IHD), and statistical data 

treatment. This research is relevant because it addresses water insecurity in a “humid enclave 

in the Sertão”, which comprises an exception area and, despite being a natural environment 

with groundwater availability, it is characterized by the scarcity and poor distribution of water 

resources. Finally, through cluster analysis, it was found that the most representative group 

(70.36%) had low and medium IHD, despite distributive conflicts over access to water. 

Considering rural and urban communities, urban residences showed a higher level of water 

insecurity. Comparing them, it was observed a high IHD to very high IHD, in the urban area 

(33.91%), whereas the rural area accounted for 19.8%. It was understood that the rural 

population with lower IHD, contradictorily, is the most concerned with resources, willing to 

value the environment. Regarding the willingness to pay (DAP) for water conservation, 51.20% 

stated they are not willing to pay. Comparing the DAP in both areas, the rural population 

showed greater interest in contributing (56.44%), in comparison to the urban population 

(45.49%). Despite the injustices and conflicts over access to water, the population has little 

perception of water security in Serra de Martins. Given the above, it was concluded that the 

studied municipality has no water security, as there is no efficient governance adapted to the 

reality of this “humid enclave”. Concerning the conservation of environmental services, they 

could contribute to a better water supply, which does not ensure household water security. It 

was observed that the answer is not in the water availability in the mountain located in the study 

area, but it is in the decision-making by the different authorities responsible for its governance 

who do not act to share and distribute water resources safely to everybody, regardless of social 

and geographical conditions. 

Keywords: Water Security. Ecosystem services. Environmental justice. Governance. 



20 
 

 

 LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1 - As Dimensões do direito à água   .....................................................................            27 

Figura 2 - Esquema teórico de método avaliativo para segurança hídrica........................           28 

Figura 3 - Visão geral dos Princípios da OCDE para a Governança da Água...................            29 

Figura 4 - Encaminhamento conceitual sobre Segurança Hídrica.....................................            31 

Figura 5 - Os principais serviços ecossistêmicos..............................................................             45 

Figura 6 - Localização de Martins com formação geológica.............................................            57 

Figura 7 - Serras úmidas ou brejos de altitude...................................................................            58 

Figura 8 - Platô da serra e depressão sertaneja de Martins................................................             58 

Figura 9 - Localização das nascentes na serra de Martins.................................................            60 

Figura 10 - Formação de chuvas orográficas na serra........................................................           61 

Figura 11 - Formação Geológica do município de Martins...............................................            62 

Figura 12 -Etapas da Metodologia....................................................................................            64 

Figura 13 - Recorte das primeiras comunidades rurais visitadas na depressão sertaneja....           66 

Figura 14 - Espacialização de todos os domicílios visitados em Martins............................          72 

Figura 15 - Etapas do MVC (Método de Valoração Contingente).....................................            80 

Figura 16 - Possíveis Serviços ecossistêmicos na serra de Martins e a Valoração ambiental.     82 

Figura 17- Formação Serra dos Martins, com embasamento cristalino antigo......................       84 

Figura 18 - Mapa Hipsométrico do município de Martins....................................................       85 

Figura 19 - Mapa de declividade com porcentagem..............................................................       86  

Figura 20 - Unidades Geomorfológicas de Martins .............................................................       87 

Figura 21 - Solos encontrados em Martins............................................................................       89 

Figura 22 - Localização das fontes hídricas subterrâneas, os poços no município...............         90 

Figura 23 - Formas de armazenamento d`água....................................................................        93 

Figura 24 - Hierarquia da Gestão dos recursos hídricos no Estado....................................         95 

Figura 25 - O Plano Diretor da Política Nacional de Recursos.........................................           96 

Figura 26 - Localização de poços no município de Martins e cidades vizinhas.................            99 

Figura 27 - Comunidades visitadas na Depressão Sertaneja, dependentes das cisternas....        100 

Figura 28 - Mata nativa, floresta úmida preservada nos vales da serra dos Martins...........         102 

Figura 29 - Moto-pipa adaptado para o transporte e venda d’água na serra......................           114 

Figura 30 - Domicílios visitados nas comunidades Chapéu, Salva Vidas, Estaleiro e  

        Nogueira...........................................................................................................      120 

 



20 
 

 

Figura 31 - Açudes de uso das comunidades Estaleiro, Chapéu, Salva Vidas,  

                   Nogueira........................................................................................................         120 

Figura 32 - Barragem de Santa Cruz em Apodi e adutora alto oeste..................................         125 

Figura 33 - Fontes de água na zona rural..........................................................................          127 

Figura 34 - Domicílios visitados na comunidade do Poção................................................        132 

Figura 35 - Cisterna na comunidade Poção para captar água de beber..............................          132 

Figura 36 - Poços públicos e formas de acesso a água no urbano......................................        135 

Figura 37 - Distribuição de Poços em Martins.................................................................           136 

Figura 38 - Gráfico de Dendrograma..............................................................................            141 

Figura 39 - Domicílios visitados no município serrano de Martins...............................           144 

Figura 40 - Domicílios visitados no bairro Cohab..........................................................             149 

Figura 41 - Domicílios visitados na comunidade Picos dos Carros................................             152 

Figura 42 - Um Modelo da Valoração Ambiental..........................................................              154 

Figura 43 - Os Serviços Ecossistêmicos na serra e a prática de valoração.......................            156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - As principais fontes gerais de água nas zonas rurais.........................................       127 

Gráfico 2 - Principais fontes de água para beber e cozinhar no rural..................................        130 

Gráfico 3 - As principais fontes gerais de água na zona urbana..........................................        133 

Gráfico 4 - Principais fontes de água para beber e cozinhar no urbano...............................        138 

Gráfico 5 - Classificação da média de insegurança hídrica por grupo................................        143 

Gráfico 6 - Classificação geral da média de IHD no urbano..............................................         150 

Gráfico 7 - Classificação geral da média de IHD no rural................................................           151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1- Pontos principais e recomendações para Políticas Públicas...............................          32 

Quadro 2 - Autores que discutem a temática da governança e segurança hídrica.................        33 

Quadro 3 - Conceitual sobre Serviços ecossistêmicos (SE) e ambientais (SA)....................        41 

Quadro 4 - Valor de uso do meio ambiente.........................................................................          51 

Quadro 5 - Descrição dos serviços hidrológicos terrestres................................................            53 

Quadro 6 - Sumário das perguntas sobre Insegurança hídrica domiciliar-IHD..................           67 

Quadro 7 -  Descrição das técnicas usadas.........................................................................           74 

Quadro 8 - Principais atores na distribuição da água em Martins.......................................           91 

Quadro 9 - Programas e ações de amenização da seca no Nordeste..................................       97 

Quadro 10 - Variáveis usadas para Escala de acesso à água doméstica............................     110 

Quadro 11 - Objetivo de desenvolvimento sustentável - Agenda 2030............................      112 

Quadro 12 - Perfil das questões hídricas no rural e urbano..............................................      114 

Quadro 13 - Variáveis usadas para Escala da qualidade da água do agregado.................      119 

Quadro 14 -  Dados das instalações sanitárias no município............................................      122 

Quadro 15 - Variáveis usadas para Escala de estresse por causa da água do agregado.....     124  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Quantidade de questionários por zona rural e urbana........................................            71 

Tabela 2 - Índice confiabilidade dos dados......................................................................           104 

Tabela 3 - Teste de esfericidade de Bartlett e KMO...........................................................        104 

Tabela 4 - Autovalor e percentual da variância explicada....................................................      105 

Tabela 5 - Caracterização sociodemográfica.......................................................................      107 

Tabela 6 - Cargas fatoriais na composição da escala de acesso à água doméstica...............       110 

Tabela 7 - Cargas fatoriais na composição dos fatores na escala da qualidade da água 

                  do agregado  familiar......................................................................................          118 

Tabela 8 - Cargas fatoriais na composição dos fatores na escala de estresse por causa 

                  da água do agregado familiar..........................................................................          124 

Tabela 9 - Perfil geral das questões hídrica no rural..........................................................          129 

Tabela 10 - Perfil geral das questões hídrica no urbano....................................................       134 

Tabela 11 - Estatística descritiva dos fatores do acesso à água doméstica..........................        139 

Tabela 12 - Estatística descritiva dos fatores da qualidade da água do agregado familiar...       139 

Tabela 13 - Estatística descritiva dos fatores do estresse por causa da água do  

                   agregado familiar.........................................................................................            139 

Tabela 14 - Classificação da média de insegurança hídrica por grupo............................             141 

Tabela 15 - Classificação da insegurança hídrica por perfil sociodemográfico...............            146 

Tabela 16 - Classificação da insegurança hídrica por comunidades.................................          148 

Tabela 17 - Interesse no uso da DAP...............................................................................            155 

Tabela 18 - Estatística descritiva do valor da DAP.........................................................           155 

Tabela 19 - Os serviços ecossistêmicos ofertados na serra dos Martins RN....................         158 

Tabela 20 - Interesse no uso da DAP por perfil sociodemográfico...................................        159 

Tabela 21 - Interesse no uso da DAP por comunidades......................................................        161 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANA          Agencia Nacional das Águas 

ANVISA    Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

APPS         Área de Preservação Permanentes 

ANOVA    Análise de Variância 

CAERN     Companhia de Água e Esgoto do RN 

CPRM        O Serviço Geológico do Brasil 

CAAE        Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

CAPES       Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

DAP            Disposição a pagar 

DAR           Disposição a receber 

FAE            Fundo ambiental Ecossistêmico 

FSM            Formação Serra dos Martins 

GIRH          Gestão Integrada dos Recursos Hídricos 

GNSS          Sistemas Globais de Navegação por Satélite 

GWP           Global Water Partnership 

IBGE           Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IHD             Insegurança hídrica domiciliar  

IDHM         Desenvolvimento Humano Médio  

MEA           Avaliação Ecossistêmica do milênio  

MDR           Ministério de Desenvolvimento Regional 

O ITR          Imposto territorial rural 

OMS           Organização Mundial da Saúde  

OCDE         Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

ONU           Organização das Nações Unidas 

PSA             Pagamentos por Serviços Ambientais  

PNRH          Política Nacional de Recursos Hídricos 

PERH           Política Estadual de Recursos Hídricos 

PNPSA         Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 

PLANSAB    Plano Nacional de Saneamento Básico 

SETUR         Secretaria de Turismo e Meio ambiente  

SPSS             Software Statistica  

SE                 Serviços ecossistêmicos   



20 
 

 

SA              Serviços ambientais  

SRTM        Shuttle Radar Topography Mission 

SCIELO     Cientifica Electronic Library Online  

TSM          Temperatura da superfície do mar 

UNICEF    Fundo das Nações Unidas para a Infância  

VA            Valoração ambiental 

UFC          Universidade Federal do Ceará 

WOS         Web of Science  

ZCIT         Zona de Convergência Intertropical  

ZCPA       Zona de Cisalhamento Portalegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

SUMÁRIO 

 

1               INTRODUÇÃO .....................................................................................................20 

2               A SEGURANÇA HÍDRICA: DESAFIOS PARA A GOVERNANÇA DAS               

                 ÁGUAS E JUSTIÇA AMBIENTAL................................................................... 24 

2.1            A Justiça ambiental e os conflitos ecológicos distributivos................................34 

3               INSEGURANÇA HÍDRICA E OS REFLEXOS DE UMA  

                 GOVERNANÇA.....................................................................................................38 

4               OS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E AMBIENTAIS: VISÃO PELA 

                 ECOLOGIA POLITICA.......................................................................................41 

4.1            A Valoração Ambiental e o incentivo à Pagamentos por Serviços  

                 Ambientais-    PSA: uma busca por conservação da natureza..........................45 

4.1.1         Pagamentos por Serviços Ambientas - PSA na legislação brasileira...................47  

4.1.2         Os desafios da valoração ambiental à luz de justiça ambiental............................49 

4.1.3        Valoração ambiental: como mensurar os serviços ecossistêmicos........................51 

5              DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO................................................................55 

6              METODOLOGIA ..................................................................................................62 

6.1           Revisão Bibliográfica.............................................................................................63 

6.2           Coleta primária de dados......................................................................................65 

6.2.1        Instrumento de coleta de dados..............................................................................67  

6.2.2        Processamento e análise de dados ..........................................................................69 

6.3           Técnicas quantitativas ...........................................................................................73   

6.3 1        Análise fatorial ........................................................................................................75 

6.3.2        Análise de agrupamentos (clusters) ........................................................................76 

6.3.3        Teste Qui-Quadrado.................................................................................................77 

6. 3.4       Teste de Kolmogorov Smirnov.................................................................................77 

6.3.5       Teste t do Student......................................................................................................78 

6.3.6       Análise de Variância (ANOVA)................................................................................78  

 6.4         Método de Valoração ambiental.............................................................................78 

7             RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................................83 

7.1         Aspectos socioambientais do município serrano de Martins - RN.......................83 

7.2         Gestão dos Recursos Hídricos: o planejamento das fontes em Martins..............90 

7.2.1        Os Recursos Hídricos na serra de Martins e o seu potencial de  



20 
 

 

                aproveitamento.........................................................................................................99  

7.3           Segurança Hídrica no Município serrano de Martins.......................................103  

7.3.1        Confiabilidade dos dados ......................................................................................103 

7.3.2        Validação dos dados: análise fatorial exploratória..............................................104 

7.3.3        A interpretação da análise fatorial........................................................................105 

7.4           Caracterização Sociodemográfica da pesquisa no município de Martins.......106 

7.5           No município de Martins: composição dos fatores na escala de acesso 

                à água doméstica...................................................................................................109    

7.6           No município de Martins: composição dos fatores na escala da  

                qualidade da  água do agregado familiar............................................................117 

7.7           No município de Martins: composição dos fatores na escala de estresse  

                por causa da água do agregado familiar.............................................................123 

7.8           Perfil hídrico na zona rural..................................................................................126 

7.8.1        Principais fontes de água para usos básicos no rural..........................................130 

7.9           Perfil hídrico na zona urbana..............................................................................133 

7.9.1        Principais fontes de água para usos básicos no urbano.......................................137 

8              AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA: DESEMPENHO DOS   

                FATORES PARA ANÁLISE DE AGRUPAMENTO.......................................138 

8.1           Classificação da média de Insegurança hídrica domiciliar separadas por  

                grupo......................................................................................................................140 

8.2           Classificação da Insegurança hídrica por perfil sociodemográfico..................146 

8.3           Classificação da Insegurança hídrica nas comunidades rurais e urbanas   

                de Martins..............................................................................................................148 

9              DISPOSIÇÃO A PAGAR - DAP POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E    

                INSEGURANÇA HÍDRICA................................................................................153 

9.1           Interesse no uso da DAP por perfil sociodemográfico e a Insegurança  

                Hídrica....................................................................................................................158 

9.2           Interesse no uso da DAP por comunidades e a Insegurança hídrica...............160 

10            CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................163 

                REFERÊNCIAS....................................................................................................168 

                APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA PESQUISAR SOBRE - IHD   

                EM MARTINS RN................................................................................................191 

                APÊNDICE B – PERGUNTA COMPLEMENTAR - QUESTIONÁRIO......219 

                ANEXO A - DADOS DESCRITIVOS E DISTRIBUIÇÃO..............................220 



20 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os conflitos socioambientais são inerentes ao estilo de vida atual. A sociedade em sua 

ânsia de crescimento econômico, inserção no mercado internacional e busca por novas 

tecnologias, produz e consome muito além da capacidade de reposição da natureza e do próprio 

bem-estar humano. Esse processo envolve relações de extrema exploração dos serviços e das 

funções dos ecossistemas. São práticas de consumo que levam a exploração e ao esgotamento 

dos recursos. 

Conforme propõe Martinez-Alier (2007, p.41), em nações industrializadas ou em vias 

de industrialização “existem aqueles que dizem ser a expansão do “bolo” da economia – isto é, 

o crescimento do PIB – o fator que melhor atenua os conflitos econômicos distributivos entre 

os grupos sociais”. Essa ideia é refutada pelo mesmo autor, segundo o qual “o crescimento 

econômico pode se efetivar paralelamente a uma crescente desigualdade nacional ou 

internacional”. 

Há muito tempo, os movimentos sociais alertam para o modo pelo qual a concentração 

de recursos hídricos nas mãos das corporações agroindustriais, minerárias e hidroenergéticas - 

e não apenas a falta de chuvas – acabaria levando à crise hídrica que ora atinge a população em 

geral e os grupos de menor renda, em particular. É preciso dizer não à competitividade espúria 

baseada na exportação maciça de água que é apropriada, praticamente de graça (REDE 

BASILEIRA DE JUSTIÇA AMBIENTAL, 2015, p. 5) 

Ademais, falhas de governança em termos de gestão de recursos partilhados, como 

fontes de água e energia transfronteiriças e acordos comerciais de alimentos, criam tensões que 

podem levar a conflitos. As desigualdades econômicas também exacerbam esse nexo de riscos, 

já que os governos e os consumidores procuram soluções de curto prazo e insustentáveis (WEF, 

2011). 

 Para Acselrad (2010, p. 12) as lutas por justiça ambiental, tal como no caso brasileiro, 

combinam assim: a defesa dos direitos a ambientes culturalmente específicos - comunidades 

tradicionais situadas na fronteira da expansão das atividades capitalistas e de mercado; a defesa 

dos direitos a uma proteção ambiental equânime contra a segregação socioterritorial e a 

desigualdade ambiental promovidas pelo mercado; a luta contra a concentração das terras 

férteis, das águas e do solo seguro nas mãos dos interesses econômicos do mercado. 

No período atual, a pobreza é estrutural e globalizada. Trata-se de uma “pobreza 

perversiva, generalizada, permanente, global”, pois quem é pobre será pobre em todos os 

lugares. Nesse processo, presenciamos uma naturalização da pobreza, na qual “os pobres, isto 
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é, aqueles que são objetos da dívida social, foram já incluídos e, depois, marginalizados, e 

acabam por ser o que hoje são, isto é, excluídos”. (SANTOS, 2004 [2000], p.72 e 73).  

A desigual distribuição no acesso à água é um exemplo no cenário mundial, atinge de 

modo mais intenso os países em desenvolvimento e as populações vulneráveis. Esse fenômeno 

segundo Rammê (2012, p.41) desencadeia conflitos ecológicos distributivos, decorrentes do 

uso e do acesso à água, geram demandas por justiça ambiental, as quais se voltam contra o 

discurso da privatização, da precificação e da excessiva mercantilização desse bem ambiental. 

O Global Water Partnership (2002, p. 1), define a governança das águas como “o 

conjunto de sistemas políticos, sociais, econômicos e administrativos disponíveis para 

aproveitar e gerenciar os recursos hídricos, e distribuir os serviços hídricos nos distintos níveis 

da sociedade”. 

Para Ferrão et al. (2020, p.342) a disponibilidade hídrica depende de fatores 

quantitativos e qualitativos, da forma do uso da água e do solo, das diferentes distribuições 

regionais de água doce, da distribuição da população humana nas regiões de terra firme. Por 

isso, apesar da existência de grande quantidade de água em determinadas regiões do Brasil, não 

significa que ela esteja disponível aos usos múltiplos da sociedade.  

A segurança hídrica no Nordeste perpassa por questões de ordem social, econômica e 

ainda mais incisiva, por questões de uma governabilidade ecológica. A governança das águas 

em municípios interioranos, como o de Martins, localizado na porção ocidental do Rio Grande 

do Norte, interligada a uma estrutura maior, seja estadual ou federal, envolvendo até mesmo a 

transposição do rio São Francisco. São políticas públicas de contenção da seca que precisam 

gerenciar todos os corpos d`água, superficiais ou subterrâneos, de modo a favorecer a população 

com água segura; conservação dos serviços ecossistêmicos e incentivar a prestação de serviços 

ambientais.  

Assim, a governança da água fornece a estrutura para decidir quais serão as atividades 

de gestão dos recursos hídricos que serão implementadas, o que leva a mencionar que uma crise 

de governança hídrica é uma crise nos processos de tomada de decisão e das instituições 

(LAUTZE, 2011 apud SANT’ANNA, 2012). 

Para Brauman (2015) “Os serviços ecossistêmicos relacionados à água são os benefícios 

obtidos dos ecossistemas para os quais a composição, a estrutura e a sua função dependem de 

um suprimento de água.” E  “os serviços ambientais são aqueles fornecidos pelo homem e infra-

estruturas”. (HAJEK E MARTÍNEZ DE ANGUITA, 2012).  

Deste modo, é a partir de um discurso por justiça ambiental e por uma governança mais 

ecológica que a temática da segurança hídrica domiciliar permeia os estudos recentes. Trata-se 
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de um tema de suma importância, tendo em vista, seu direcionamento para o modo de 

distribuição e qualidade da água, ofertada às comunidades. A má qualidade da água afeta a 

saúde humana, a questão alimentar, e o funcionamento dos ecossistemas. É necessário manter 

os padrões da qualidade da água e o seu gerenciamento, com uma governança integrada às 

políticas locais e globais, na luta por uma não privatização desse recurso essencial. 

Cook e Bakker (2011; 2012; 2013), lembram que o conceito de segurança da água surgiu 

na década de 1990 e evoluiu significativamente desde então. Há duas décadas, o termo estava 

diversamente ligado à segurança militar, à segurança alimentar e (mais raramente) à segurança 

ambiental. Em 2000, no Segundo Fórum Mundial, a Global Water Partnership introduziu uma 

definição integrativa de segurança da água que considerava o acesso e a acessibilidade da água, 

bem como as necessidades humanas e a saúde ecológica. 

 A segurança hídrica significa que cada pessoa tem acesso a água segura suficiente a um 

custo acessível para levar uma vida limpa, saudável e produtiva, garantindo que o ambiente 

natural seja protegido e reforçado (GLOBAL WATER PARTNERSHIP, 2000, p.1). Este amplo 

enquadramento inclui sete variáveis: atender às necessidades básicas, garantir o fornecimento 

de alimentos, proteger os ecossistemas, compartilhar recursos hídricos, gerir riscos, valorizar a 

água e governar a água sabiamente.  

Desta forma a pesquisa é relevante por trazer a discussão da segurança hídrica domiciliar 

numa área de enclave úmido do sertão, conhecida pela escassez e má distribuição dos seus 

recursos hídricos, contrastando com um ambiente natural com predisposição hídrica de águas 

subterrâneas.  

“Essa região é composta de unidades de paisagens com distintas características, quanto ao 

solo, relevo, clima, vegetação e potencial hídrico”. (SALOMÃO et al.,2011). Porém, os 

produtores no semiárido vivem em permanente estado de emergência, independente do 

desempenho das chuvas; na verdade, cada vez menos os recursos naturais da região têm 

condições de suportar o esforço físico, químico e biológico, resultante da ação do homem em 

busca da sobrevivência. 

      Discute-se assim, os conflitos distributivos de acesso a água, as políticas públicas; e 

injustiças ambientais envolvidas; a segurança hídrica domiciliar no município de Martins diante 

da predisposição em águas subterrâneas; e se os serviços ecossistêmicos ofertados na serra 

podem contribuir para uma água de qualidade e o bem-estar daquela população. Assim, a 

pesquisa parte da seguinte questão: Apesar de ser um ambiente de exceção no semiárido em 

que existe relativa disponibilidade hídrica, através dos serviços ecossistêmicos, há evidências 
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de insegurança hídrica domiciliar e talvez isso esteja relacionado a práticas adotadas de 

governança hídrica ao longo do tempo. 

Há agora um maior reconhecimento de que práticas de tomada de decisão de “baixo 

para cima” e inclusivas são fundamentais para o desenvolvimento de políticas eficazes no setor 

da água. Além disso, vários enquadramentos jurídicos têm motivado grandes evoluções nas 

políticas da água; no entanto, a implementação dessas políticas tem enfrentado 

constrangimentos de governança (OCDE,2015, p. 4).  

 

Nesse cenário a pesquisa é norteada pelas seguintes hipóteses: 

 Os conflitos distributivos envolvendo as fontes d´água no município serrano de 

Martins, junto à injustiças ambientais, refletem insegurança hídrica domiciliar, e 

podem levar ao exaurimento dos seus recursos hídricos 

 A segurança hídrica domiciliar no município serrano de Martins pode ser garantida, 

apenas, por sua predisposição em águas subterrâneas 

 A serra de Martins oferece um conjunto de serviços ecossistêmicos que garantem a 

segurança hídrica local e serviços ambientais que podem ser incluídos como um 

diferencial positivo na oferta de água  

Neste sentido o objetivo principal da pesquisa é entender a segurança hídrica domiciliar 

das águas do município de Martins, localizado na porção Oeste do Rio Grande do Norte-RN, 

no contexto da governança e dos serviços ecossistêmicos (SE). 

Para isso, os objetivos específicos são: 

 Compreender como ocorre a governança hídrica no município de Martins pelos 

diferentes atores-Stakeholders e como esse processo influencia na segurança hídrica 

domiciliar 

 Identificar quais as diversas fontes d`água no município de Martins, seus conflitos 

distributivos e como ocorre seu acesso nas zonas urbana e rural 

  Perceber se a oferta natural dos serviços ecossistêmicos de água subterrânea garantem 

uma maior segurança hídrica domiciliar  

 Reconhecer o potencial de serviços ambientais num enclave úmido do sertão e como as 

comunidades poderiam ser envolvidas em práticas de conservação dos recursos naturais 

no intuito de geração de renda, e bem-estar 
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      Para alcançar esses objetivos a pesquisa utilizou-se de acervo bibliográfico, métodos 

estatísticos e métodos de Valoração ambiental. Cujo direcionamento foi compreender como os 

dados quantitativos, e qualitativos, através de um questionário sobre Insegurança Hídrica 

Domiciliar poderiam revelar a condição de baixa ou alta insegurança, quanto à oferta e o acesso 

à água naquele município. E ainda, confrontar tais resultados com a disposição das pessoas a 

pagarem, ou não, para conservação das águas subterrâneas. E se percebem a existência de 

conflitos distributivos hídricos e que os serviços ecossistêmicos - SE, podem levar a fontes de 

água mais disponíveis, e por fim, a necessidade de políticas públicas mais efetivas para 

amenização das secas. 

      Os resultados da pesquisa demostraram que os conflitos hídricos num “enclave úmido do 

sertão”, advém principalmente de uma governança não eficiente, com políticas públicas que 

não consolidam fontes extras e seguras de água ao município, em especial, às comunidades 

mais vulneráveis.  Pois, a resposta não está na predisposição hídrica da serra, mas na tomada 

de decisões dos diferentes atores responsáveis por sua governança. 

      A pesquisa constatou que o grupo de maior representatividade, 70,36%, demostraram um 

nível de baixa e média Insegurança hídrica domiciliar -IHD. Apesar dos conflitos hídricos 

existentes. E, quanto a valoração ambiental, através da Disposição a pagar (DAP) para 

conservação da água, ao todo, 51,20% declararam não estarem dispostos a pagarem. Sendo 

assim, concluiu-se que o município de Martins não é seguro hidricamente, ocorrendo pouca 

percepção da população quanto a água que deveria chegar mais acessível, e de melhor qualidade 

e quantidade em seus domicílios, sejam nas comunidades rurais mais isoladas, ou aquelas na 

chapada sedimentar. 

 

2. A SEGURANÇA HÍDRICA: DESAFIOS PARA A GOVERNANÇA DAS ÁGUAS E 
JUSTIÇA AMBIENTAL 

 

Para a UNESCO (2019), “A segurança da água é o tema amplo e objetivo, com a GIRH 

(Gestão Integrada dos Recursos Hídricos) como uma prática ou uma estratégia para ajudar a 

alcançar a segurança.” 

 A distribuição e a qualidade da água são diferenciadas nos países desenvolvidos e nas 

nações pobres do globo. Ocorrem processos injustos de apropriação desse bem comum por 

classes privadas, ou poluição e contaminação dos corpos d’água pelas atividades produtivas.  

Atividades que exploram as fontes d’água limpas, destroem as matas ciliares e de encostas, e 

ainda renegam a sua conservação.  
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Focando no estudo da segurança hídrica nota-se uma desigual distribuição, já que nações 

extremamente pobres consomem água sem tratamento, salinizada, contaminada, sem a 

qualidade mínima para o bem - estar humano, acometidos, diariamente, por doenças de 

veiculação hídrica e pela falta de saneamento básico, ou pior ainda quando, essa água não chega 

em quantidade a essas comunidades. Assim, os problemas são mais sociais do que a própria 

oferta natural. 

Martinez-Alier (2007, p. 113), “fala que os determinantes da distribuição ecológica são 

naturais, como o clima, o solo. No entanto, são claramente sociais, econômicos, políticos e 

tecnológicos.” De acordo com a ONU (2016) a segurança hídrica envolve a capacidade de 

uma população de salvaguardar o acesso sustentável a quantidades adequadas de água de 

qualidade para garantir meios de sobrevivência, o bem-estar humano, o desenvolvimento 

socioeconômico; para assegurar proteção contra poluição e desastres relacionados à água, e 

para preservação de ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política. 

Para a Comissão Européia (2009) as pessoas desfavorecidas, nomeadamente nos países 

em desenvolvimento, são as que mais riscos correm com a perda de biodiversidade, uma vez 

que dependem com mais frequência dos bens e serviços ecossistêmicos. Se os mesmos não 

forem salvaguardados, os produtos e serviços que oferecem tornar-se-ão cada vez mais raros e 

procurados.  

De acordo com Jepson et al. (2017, p. 3), a segurança da água é dada pela capacidade 

de atender necessariamente à água como parte de um processo hidro-social que é 

simultaneamente material, discursivo, e simbólico. Tem um valor diferente, não apenas material 

ou social, mas envolvendo escalas coletivas na interação. Concentrando-se na abordagem de 

sua política e dimensões culturais. 

A segurança hídrica permeia um amplo campo de investigação. Sendo dividida em áreas 

de conflitos diversos, como: O desenvolvimento humano; Sustentabilidade Ecológica; 

Geopolítica e Relações internacionais; vulnerabilidade e risco. 

 Porém, esta pesquisa direciona-se a discussão da água, enquanto processo para o 

desenvolvimento humano e a sustentabilidade ecológica, revelando aspectos de uma segurança 

hídrica domiciliar no município serrano de Martins. 
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As práticas que degradam os ecossistemas e os seus serviços aumentam o suprimento 

de bens imediatos, mas se fazem à custa da degradação dos recursos futuros.  A natureza é vista 

como fonte econômica, sua biodiversidade e reservas hídricas valem muito no comércio 

internacional. Porém, é esquecida a valorização das comunidades tradicionais que convivem 

com esses recursos. Conhecedores de um valor único e o uso não mercadológico da natureza.  

A crescente utilização para diversos fins como indústria, produção agropecuária, 

geração de energia, consumo doméstico, entre outros, observado ainda os efeitos 

climatológicos, tem feito com que a disponibilidade hídrica não esteja sendo suficiente para 

atender as demandas e, ainda, manter as condições ambientais mínimas para o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental em muito dos espaços territoriais das bacias hidrográficas do 

Brasil (CARTA DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA, 2018, p. 1). Nessas situações 

configuram-se exemplos de injustiça ambiental tendo a água como eixo central. 

Para Acselrad; Mello e Bezerra (2009, p. 31) a injustiça ambiental cessará apenas com 

a contenção do livre-arbítrio dos agentes econômicos com maior poder de causar impactos 

ambientais, ou seja, pelo exercício da política e de uma democratização permanente, 

envolvendo as comunidades e organizações sociais nas decisões sobre riscos ambientais. 

Segundo o relatório mundial da ONU - Água e emprego (2016) a gestão insustentável 

dos recursos hídricos e outros recursos naturais pode causar graves danos às economias e à 

sociedade, invertendo significativamente os benefícios conquistados duramente na redução da 

pobreza, na criação de empregos e no desenvolvimento. A gestão sustentável dos recursos 

hídricos, a infraestrutura hídrica, e o acesso ao abastecimento seguro, confiável e regular de 

água, bem como serviços adequados de saneamento, melhoram os padrões de vida, e expandem 

as economias. 

Para Tundisi (2009, p. 28) o consumo de água nas atividades humanas varia muito entre 

diversas regiões e países. Os vários usos múltiplos da água e as permanentes necessidades de 

água para fazer frente ao crescimento populacional e as demandas industriais e agrícolas tem 

gerado permanente pressão sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

O aumento da segurança hídrica requer políticas sólidas, conhecimento e ação, 

importância do planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos em todos os níveis, para 

um crescimento sustentável e inclusivo. Este é o grande desafio que se pretende enfrentar por 

meio desta nova Estratégia "Rumo a 2020" (GLOBAL WATER PARTNERSHIP - GWP, 2014, 

p. 6). 
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 O direito à água é um direito fundamental reconhecido expressamente pelo Conselho 

dos Direitos Humanos da ONU, em suas resoluções n.s 15/9, de 2010, e 11/8, de 2011. 

Compreendido como direito humano de acesso à água e ao saneamento: incluindo quatro 

dimensões (Figura 1). 

 

Figura 1- As Dimensões do direito à água 

 

Fonte: Elaboração da autora. Adaptado de ANA (2013). 
 
 

Nas palavras de Jepson et al. (2017,p. 3), o alcance da segurança hídrica deve envolver 

relações da água integradas às relações sociais favoráveis para garantir água segura e acessível 

para indivíduos e comunidades e assim, viverem como eles escolherem, usando seu pleno 

potencial, atendendo a práticas culturais , identidades, normas e crenças que lhe são próprias. 

Para Norman et al. (2010;2011;2013) e Dunn e Bakker (2009; 2011) apesar do aumento 

do número de indicadores relacionados com a água doce e necessidade óbvia de água limpa e 

acessível, obteve-se pouco progresso na aplicação dos indicadores e novos métodos. Assim, 

uma abordagem estreita impede a integração nas questões de governança da água, participação 

e escala. Há necessidade de indicadores que vinculem a avaliação científica à prática de 

governança e comunidades individuais (Figura 2).   

Sendo necessário um método de avaliação dos indicadores de status de segurança 

hídrica (WATER SECURITY STATUS INDICATORS - WSSI): “acesso sustentável, com 

base em bacias hidrográficas, de quantidades água, de qualidade aceitável, para garantir a saúde 

humana e do ecossistema ”. O esforço para novos indicadores segue a tendência de iniciativas 

internacionais mais sustentáveis. 

O DIREITO A 
ÁGUA

I- a humanitária e do
mínimo existencial, ou
seja, aquela que obriga a
garantir condições de
acesso a uma quantia
mínima de água para a
sobrevivência humana

II-a social, pela qual o
acesso à água é um
elemento de inclusão
social

III-a sanitária, segundo a 
qual se deve garantir a 
potabilidade das águas

IV- a econômica, que traz
a noção da limitação de
volume do recurso
natural e a construção
de uma adequada
infraestrutura sanitária
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A governança da água pode contribuir significativamente para a concepção e 

implementação de tais políticas, envolvendo uma responsabilidade partilhada entre diferentes 

níveis de governo, sociedade civil, empresas e o mais alargado leque de partes interessadas. 

 

      Figura 2 - Esquema teórico de método avaliativo para segurança hídrica 

 
Fonte: Elaboração da autora. Adaptado de Norman E.S ( 2013). 

 
 

A OCDE (ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 2013) apresenta uma abordagem ao tema focada na análise de risco e assinala 

que a segurança hídrica consiste em manter em quatro níveis aceitáveis,  quatro riscos 

associados água. A OCDE introduz, portanto, a variável risco no conceito de segurança hídrica: 

1. O risco de escassez, como a falta de água suficiente (a curto e longo prazo) para os usos; 

2. O risco de qualidade inadequada para uma finalidade ou uso específico; 

3. O risco de excessos (incluindo inundações), entendido como excedendo os limites 

normais de um hidráulico (natural ou construído); 

4.  O risco de deterioração da resiliência dos sistemas de água doce, exceder a capacidade 

de assimilação de fontes de águas superficiais ou subterrâneas;  

A OCDE ( 2015) fala ainda em dados que levam a pressão da água doce no mundo (Figura 3). 

• 40% da população mundial vivem atualmente em bacias hidrográficas que estão sob 

pressão e que as necessidades de água desta população irão crescer em 55% até 2050. 

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO 
DOS INDICADORES DE 

STATUS DE GOVERNANÇA 
(WSSI)

Análise simultânea de 
múltiplo indicadores

Permite que as 
comunidades avaliem 

status de água doce de 
maneira integrada 

Integra a governança ao 
longo do processo de 

avaliação 

Fornece um meio  de 
integrar a avaliação da 
qualidade da água  e da 

quantidade de água 
ponderada 

Fornece uma estrutura 
para as comunidades na 
seleção de indicadores 

adequados-apropriados
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• A sobre-exploração e a contaminação dos aquíferos irão impor desafios significativos à 

segurança alimentar, à saúde dos ecossistemas e à segurança do abastecimento de água. 

• Em 2050, prevê-se que 240 milhões de pessoas continuem sem acesso à água potável e 

que 1400 milhões permaneçam sem acesso ao saneamento básico. 

• As infraestruturas de serviços de água, as tecnologias e os sistemas de governança, 

frequentemente, incapazes de lidar com a crescente procura, desafios ambientais, 

urbanização, variabilidade climática e desastres. 

• Um investimento significativo, estimado em US$ 6700 bilhões até 2050, é necessário 

para renovar e melhorar as infraestruturas dos serviços de abastecimento de água e 

saneamento. 

 

Figura 3 - Visão geral dos Princípios da OCDE para a Governança da Água 

•  

•  
Fonte: Relatório Princípios da Governança da água da OCDE (OCDE, 2015). 

 

Segundo ODM- Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2015) a proporção de recursos 

hídricos que um país utiliza é afetada pelas políticas hídricas nacionais e pela escassez de água. 

A escassez já afeta todos os continentes e compromete a sustentabilidade dos recursos naturais, 

bem como o desenvolvimento econômico e social.  Esses objetivos foram renovados com a 

nova Agenda 2030 de desenvolvimento (Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). 

Na América Latina e no Caribe, cerca de 290 bilhões de m3 de água são extraídos para usos 

domésticos e produtivos por ano, equivalentes a 2,2% dos recursos disponíveis (FAO, 2015). 

O principal uso do consumo corresponde à agricultura irrigada, com extrações equivalentes a 

70% do volume total extraído. Por exemplo, na América do Sul, a demanda por agricultura 
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representa entre 60 e 92% do uso da água. O segundo tipo de uso, em importância, é o consumo 

doméstico que representa 19% do total. Os usos industriais e na mineração são 11% do total. 

Como mostra Bakker (2002) a Governança da água, simplesmente definido, é o processo 

de tomada de decisão pelo qual a água é gerenciada. Isso inclui o alcance da política, processos 

organizacionais e administrativos, quais comunidades articulam seus interesses, as decisões são 

tomadas e implementadas, os decisores são responsáveis pelo desenvolvimento e prestação de 

serviços de água. 

Para Melo e Johnsson (2017, p. 3) no Brasil, pode-se dizer que a Lei Federal nº, 

9.433/1997 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e as leis estaduais 

correspondentes, trazem intrínseco o conceito de segurança hídrica, embora mais relacionados 

as grandes infraestruturas, trazem em seus arts. 1º e 2º. uma preocupação a nível mais domiciliar 

e igualitário, ao definir “o uso prioritário da água para consumo humano, e dessedentação de 

animais, em situação de escassez. E, assegurar às gerações uma disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos”. 

No entanto, somente a partir de 2014 este conceito ganhou maior visibilidade no Brasil 

em função da crise hídrica vivenciada pelas principais capitais do Sudeste brasileiro, em 

particular a cidade de São Paulo; trata-se de um conceito ainda em construção. E justamente, 

por se temer a Insegurança hídrica, proveniente da escassez das chuvas, devido as novas 

condições climáticas, e má gerenciamento nos principais sistemas de armazenamento daquela 

região que se elevou a discussão da Segurança hídrica no Brasil. 

A preocupação em segurança hídrica e governança a nível local é reconhecida pela Lei 

Estadual nº 6.908/1996, em seu art. 3º, que traz as diretrizes para o estado do Rio Grande do 

Norte. São diretrizes gerais da Política Estadual de Recursos Hídricos: 

 

I - a maximização dos benefícios econômicos e sociais, resultantes do aproveitamento 
múltiplo e/ou integrado dos recursos hídricos do seu território;  
II - a proteção de suas bacias hidrográficas contra ações que possam comprometer o 
seu uso atual e futuro;  

III - o desenvolvimento de programas permanentes de conservação e proteção das 
águas subterrâneas, contra a poluição e a exploração excessiva ou não controlada;  
IV - a articulação intergovernamental com o Governo Federal, Estados vizinhos e os 
Municípios, para a compatibilização de planos de uso e preservação dos recursos 
hídricos. 
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 Para Pena (2016, p. 10) El avance hacia una mayor seguridad hídrica significa definir 

los niveles de servicio y el riesgo aceptable para alcanzar las diferentes sociedades, variando 

los niveles a lo largo del tiempo, de acuerdo con el desarrollo económico de los países, cambios 

en las aspiraciones, considerando la variabilidad hidrológica, cambios climáticos y 

considerando la profundidad de las cuestiones sociales, económicas y políticas. Assim, de 

acordo com sua proposta, a segurança hídrica consiste em alguns critérios (Figura 4). 

 

 Figura  4 - Encaminhamento conceitual sobre Segurança Hídrica 

 
Fonte: Elaboração da autora. Adaptado de Pena (2016, p. 8). 

 
 
 

“A disponibilidade de água é uma preocupação para alguns países. Mas a escassez no 

coração da crise global da água está enraizada no poder, pobreza e desigualdade, não em 

disponibilidade física.” (ONU, 2006).  

Loftus (2015, p. 6) afirma que a manutenção da relação de poder - entre aqueles que 

sabem sobre políticas  da água e aqueles que estão para ser guiado reproduz formas de 

insegurança da água de várias maneiras. Impedindo que os mais pobres sejam capazes de 

acessar a água , as tecnologias e a tomada de decisão. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), e do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) bilhões de pessoas tiveram acesso a serviços básicos de água e 

saneamento desde 2000, mas esses não fornecem necessariamente água potável e saneamento 

seguro. Certamente, sob condições específicas, não há escassez absoluta de água, mas que o 

seu acesso é distribuído de forma desigual (OMS, 2017, p. 8).  

A recente mudança para transformar água em uma commodity global tem profundas 

implicações sobre o significado social e político e valorização cultural de água. A água é 

transformada em lucros e acumulação de capital por instituições privadas ou públicas / privadas. 

O fornecimento de água torna-se aqui um meio para alcançar crescimento econômico e 

maximização do lucro (SWYNGEDOUW, 2006, p. 62). 

I - Uma disponibilidade de água
adequada, em quantidade e
qualidade, para o bastecimento
e usos humanos, de
subsistência, proteção de
ecossistemas e produção .

II - A capacidade institucional,
financeira para acessar e
aproveitar esses recursos e
gerenciar as inter-relações e
externalidades entre
diferentes usos e setores.

III- Um nível aceitável de
riscos para a população, o
meio ambiente e a
economia, associado a
recursos hídricos.
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De acordo com o relatório da PLANET UNDER PRESSURE (2012), alcançar a 

segurança hídrica depende da manutenção de um ciclo de funcionamento hidrológico, da 

implementação de sistemas confiáveis de engenharia, do desenvolvimento de conscientização 

sobre os riscos e de planos de mitigação. A sociedade como um todo deve estar disposta a 

mudar. O desafio da segurança hídrica inclui políticas públicas para uma nova economia verde 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Pontos principais e recomendações para Políticas Públicas 

RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 

1. A água precisa receber o destaque que merece na agenda global; o futuro “lente d’água” 

2.  Soluções sustentáveis para o problema da água é um dever comum da ciência e da política 

3. As necessidades hídricas do homem e do ambiente devem ser equilibradas para salvaguardar a 

biodiversidade e os serviços do ecossistema 

4. A segurança da água tem múltiplas dimensões, incluindo social, humanitária, econômica e 

ecológica 

5. Há necessidade de melhorar a disponibilidade de dados e informações, especialmente sobre os 

recursos hídricos transfronteiriços e os limites planetários 

6. A adaptação às mudanças climáticas relacionadas à água deve ser parte integrante dos planos de 

gestão de recursos hídricos 

7. Há necessidade de maior participação das partes interessadas e de ações coletivas 

8. A urbanização pode ser interpretada como uma oportunidade, em vez de um risco 

9. Há necessidade de criar e implementar políticas fortes e arcabouços jurídicos (ex: leis das águas) 

10. Mecanismos de financiamento adequados são necessários para garantir a sustentabilidade 

Fonte: Elaboração da autora. Adaptado do PLANET UNDER PRESSURE (2012). Segurança Hídrica para um 
planeta sob pressão. 

 

Governança da água consiste em regras e práticas para a tomada de decisão sobre a 

política da água e a sua implementação, isto é, uma série de processos administrativos, políticos 

e institucionais através dos quais as partes interessadas, articulam os seus interesses, onde suas 

preocupações são partilhadas e consideradas, tomam decisão (OCDE, 2015).  

Muitos autores acreditam que vivemos uma crise da água resultante do consumo 

exagerado do modo de produção e da distribuição natural da água, que ao ser dividida, 

introduziu a soberania no uso dos seus recursos hídricos. Nessa temática existem renomados 

autores com publicações na área (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Autores que discutem a temática da governança e segurança hídrica 

TEMA RESULTADOS APLICAÇOES 

A governança global da 

água e recursos hídricos 

no contexto de políticas 

socioambientais. 

Alternativas para superar a atual 

crise das águas; mudança de 

comportamento de amplos 

segmentos da sociedade;  

integrar a gestão, estabelecer novas 

políticas públicas e programas de 

capacitação. 

Ribeiro (2008; 2013); Tundisi (2008; 

2009; 2011); 

Jacobi (2009); Porto Gonçalves 

(2008) 

Pinto-Coelho (2016); Melo e 

Johnsson (2017); Melo (2016);  

 

A influência da 

infraestrutura hídrica 

para a governança da 

água- Dados de 

reservatórios e estudo da 

má hidrologia. 

O planejamento integrado dos 

recursos hídricos- propõe a 

quantificação do estoque de 

recursos naturais, incluindo a água 

em categorias; atenuar os efeitos da 

variabilidade hidrológica. 

Yevjevich (1999); Grey e Sadoff 

(2007); Briscoe (2009), Lautze e 

Manthrithilake (2012); Gomide 

(2012); 

 

Água segura para 
serviços ecossistêmicos, 
e quanto a sua 
disponibilidade e valor 
econômico. 

Segurança hídrica para todos 
significa igualdade, independente 
das disparidades econômicas, 
sociais e políticas; demanda o 
atendimento às necessidades 
ambientais. 

Grey e Sadoff (2007); Bakke (2012,); 
Mason e Calow (2012); Whittington 
et al (2013);  
 

 
 Fonte: Elaboração da autora (2018). 

 

Assim, os autores propõem que o conceito de segurança hídrica contenha cinco 

componentes: “necessidades básicas, produção agrícola, o ambiente, gestão de risco e 

segurança nacional e independência”. 

Segundo Melo e Johnsson (2017, p. 7) a segurança hídrica somente será atingida de fato, 

quando os decisores tomarem “decisões difíceis” sobre os usuários de água com garantia de 

financiamento e implementação. Ou seja, medidas politicamente desgastantes ao gestor público 

que devem ser tomadas, como controle de uso, restrições, exigências de eficiência.  

Para Swyngedouw (2006, p. 13) o problema do acesso à água e controle da água é 

principalmente uma questão de poder de compra, capital disponível, e a direção do 

investimento, por onde o dinheiro e o capital são organizados e distribuídos. O acesso à água é 

articulado através do nexo dinheiro e, consequentemente, as relações sociais de poder. 
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2.1 A Justiça ambiental e os conflitos ecológicos distributivos 

 

A origem da expressão justiça ambiental remonta aos movimentos sociais norte-

americanos que, a partir da década de 60, passaram a reivindicar direitos civis às populações 

afro-descendentes existentes nos EUA, bem como a protestar contra a exposição humana à 

contaminação tóxica de origem industrial. O Movimento elevou a justiça ambiental à condição 

de questão central na luta pelos direitos civis. Buscou-se assim, fundir direitos civis e 

preocupação ambiental numa mesma agenda (ACSELRAD; MELLO E BEZERRA, 2009, p. 

19). 

Bullard (1993) declara que Justiça ambiental é a condição de existência social 

configurada através do tratamento justo e do desenvolvimento significativo de todas as pessoas, 

independentemente de sua raça, cor ou renda. Assim, nenhum grupo de pessoas deve suportar 

uma parcela desproporcional das consequências negativas da poluição e degradação ambiental. 

Segundo Acselrad, Mello e Bezerra (2009, p. 17) a noção de justiça ambiental implica, 

pois o direito a um meio ambiente seguro, e produtivo para todos, onde o “meio ambiente” é 

considerado em sua totalidade, incluindo, suas dimensões ecológicas, físicas, construídas, 

sociais, políticas, estéticas, e econômicas. Afirma o direito dos moradores estarem longe dos 

perigos ambientais provenientes das ações físico-químicas das atividades produtivas. 

 “A denúncia da desigualdade ambiental sugere uma distribuição desigual das partes de 

um meio ambiente injustamente dividido”. (ACSELRAD; HERCULANO e PÁDUA, 2004, 

p.3). Mas, certamente, essa injustiça é ainda mais sólida nos países subdesenvolvidos, ou “ditos 

em desenvolvimento”. Marcados por uma industrialização tardia, precária e exploratória.  

 

Por injustiça ambiental entende-se o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do 
ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do 
desenvolvimento as populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos 
povos étnicos tradicionais, aos bairros, operários, as populações marginalizadas e 
vulneráveis. (REDE BRASILEIRA DE JUSTIÇA AMBIENTAL, 2015, p. 41). 

 

Martinez - Alier (2001) ressalta, porém, que existe uma diferença entre o movimento 

por justiça ambiental norte-americano e os movimentos por justiça ambiental “terceiro-

mundistas”. A diferença é bastante significativa: enquanto o movimento por justiça ambiental 

norte-americano se notabiliza por lutas em favor de grupos minoritários e contra o racismo 

ambiental nos EUA, os movimentos por justiça ambiental de fora dos EUA, “[...] lutam contra 

impactos ambientais que ameaçam os pobres, que constituem a ampla maioria da população em 

muitos países”.  
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Acselrad; Herculano e Pádua (2004) destacam que no Brasil tanto a injustiça social 

quanto a discriminação de parcelas da população são percebidas no modelo elitista de 

apropriação do espaço territorial e dos recursos naturais da nação, bem como na exposição 

desigual da população brasileira à poluição e aos custos ambientais do desenvolvimento. 

Assim, o desenvolvimento brasileiro está enraizado em práticas históricas de exploração 

das florestas, solos e principalmente corpos d`água. As águas brasileiras tornam-se parte de um 

capital extra, comercializado injustamente, pois muitos investidores já instalam suas empresas, 

recebendo como garantia um “direito alienante”, por demanda d`água. Impactando as fontes 

hídricas e gerando desigualdades aos mais pobres que acabam por não ter acesso a fontes de 

água seguras. 

Para a superação dos riscos e conflitos ambientais sofridos pelas populações mais 

vulneráveis socialmente, é necessário, primeiramente, que a população tome conhecimento do 

risco ao qual está exposta (DUARTE, 2009; OPAS, 2004). Exemplos de injustiças ambientais 

no Brasil acontecem em áreas de encostas, margens de rios, em manguezais; em regiões do 

sertão.  

Toma-se como exemplo as injustiças no Sudeste, de acordo com a pesquisa de Almeida 

(2010, p. 37), mostrando que os bairros Nova Holanda, Nova Esperança, e Barra de Macaé 

(Macaé no Rio de Janeiro), são bairros estabelecidos em locais, onde no passado havia apenas 

ecossistema de manguezal e restinga. Porém, agora, são caracterizados por áreas ocupadas pela 

população de baixa renda, configurada em loteamentos irregulares, e ocupações em áreas de 

risco, ou de preservação ambiental.  São áreas expostas aos riscos ambientais e à saúde, podendo 

essas regiões serem classificadas como áreas de altíssima vulnerabilidade econômica. 

Já no Nordeste brasileiro o quadro de injustiça ambiental corrobora com a ascensão de 

uma classe tradicional, as mesmas detentoras de importantes cargos políticos e adeptas a “velha 

indústria das secas”. O Nordeste não se desenvolveu fazendo distribuição da terra de acordo 

com a distribuição de água, dos reservatórios feitos ou planejados, criando por fim, uma 

contradição histórica.  

Segundo Jacobi (1998) a omissão do poder público na prevenção das condições de vida 

da população contribui para os impactos negativos no ambiente e estes são agravados também 

pelo descuido e omissão dos próprios moradores, quanto a infraestrutura. 

Segundo a Fundação Joaquim Nabuco existem mais 80 mil açudes de grande, médio e 

pequeno porte no Nordeste, com capacidade total de acumulação de 37 bilhões de m³ de água. 

 Estes reservatórios, no entanto, não estão nas mãos dos trabalhadores, que acabam por 

depender de carros-pipa ou demais formas de acesso à água. Outra contradição que se une à 
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distribuição desigual de terras é a falta de tecnologias de captação e acúmulo de água, que é 

voltada apenas para o setor agropecuário (COMBATE AO RACISMO AMBIENTAL, 2017). 

Para Bassoi; Guazelli (2004, p. 55) a água é recurso escasso e o mais desigualmente 

distribuído, pois só 0,3% é consumível, nove países têm mais de 60% e outros nove, no Oriente 

Médio, têm a menor disponibilidade. No Brasil mesmo com a maior disponibilidade mundial, 

o recurso hídrico distribui‑se desigualmente onde 68% do total está concentrado no Norte, e, 

em contraponto só 3% no Nordeste.   

O Nordeste brasileiro desponta como uma região que, pela própria natureza, demanda 

atenção especial no tocante à oferta de água, particularmente o Nordeste Setentrional (Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco), que tem 87,8 % do seu território no Semiárido.  

Os baixos índices de precipitação, a irregularidade do seu regime, temperaturas 

elevadas, baixas amplitudes térmicas (entre 2ºC e 3ºC), forte insolação e altas taxas de 

evapotranspiração aliadas às características hidrogeológicas, como a relevante presença de rios 

intermitentes e baixa capacidade de armazenamento superficial e subsuperficial, contribuem 

para os reduzidos valores de disponibilidade hídrica (ANA, 2017, p. 33). 

O Rio Grande do Norte é palco de antigos conflitos socioambientais envolvendo a água. 

Enraizados em dois modelos de sociedade bem distintos. Exemplificando a Chapada do 

Apodi/RN, onde agricultores familiares disputam terras e o acesso a água com empresas do 

agronegócio. Ocorrendo a expropriação do homem do campo, e consequentemente, uma 

contrarreforma agrária, pois a tendência é que as pequenas propriedades rurais desapareceram, 

e em contrapartida se estabelecerá, com força, o latifúndio produtivo.  

São inúmeros assentamentos e comunidades rurais sendo atingidas, seja direta ou 

indiretamente, toda uma cadeia de produção sendo desarticulada, o que representa uma violação 

ao direito à terra e ao território, aos direitos históricos, sociais e culturais (PINTO et al., 2016, 

p. 13).   

De certo, essas famílias enfrentam insegurança hídrica e territorial, bem como a falta de 

reforma agrária; assistência técnica; e grupos organizados com força e voz para enfrentar os 

donos do agronegócio, e uso de agrotóxicos, além de uma governança que não prioriza “a terra 

para os mais pobres”. Todas essas injustiças são reflexos de uma governança ineficaz e não 

participativa, cujas políticas públicas não atendem aos mais pobres. 

A injustiça ambiental relacionada as questões hídricas no Rio Grande do Norte é dada 

pela falta de projetos de melhoria hídrica em cidades interioranas. Cidades que sofrem com os 

longos períodos de estiagem e por não estarem próximas a adutoras, barragens, ou, influentes 

contatos políticos. Transformando-se em espaços sociais, cujo estilo de vida é precário, onde a 
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água falta na torneira, ou nas cisternas. Mesmo, sendo a água primordial para tarefas domésticas 

e para o cultivo agrícola.  

Para o entendimento dos conflitos socioambientais a base de estudos tem se voltado para 

o campo da Ecologia Política. Sendo um campo de discussões teóricas e políticas que estuda os 

conflitos ecológicos distributivos. Esta se fortalece principalmente a partir dos anos 80 pela 

crescente articulação entre movimentos ambientalistas e sociais. Os conflitos de distribuição 

ecológica estão ligados ao acesso a recursos e serviços naturais e aos danos causados pela 

poluição (PORTO E MARTINEZ -ALIER, 2007, p. 509). 

 

A ecologia política amplia a crítica dos fundamentos filosóficos da economia 
neoclássica ao avançar sobre a economia política de tradição marxista, incorporando 
questões ecológicas no entendimento das dinâmicas econômicas e de poder que 
caracterizam as sociedades modernas. (PORTO E MARTINEZ-ALIER, 2007, p. 
509). 
 
 
 

“A ecologia política é uma pesquisa de explorações empíricas que busca explicar as 

ligações na condição e mudança de sistemas socioambientais com uma consideração explícita 

das relações de poder”. (ROBBINS, 2004, p. 12; LEFF ,2006).  

Os conflitos distributivos são encarados como parte de uma apropriação da natureza 

pelas forças produtivas. Sendo comum, uma apropriação dos recursos vitais em comunidades 

interioranas e tradicionais, como a água limpa que deveria chegar as suas residências, até a 

apropriação de recursos naturais.  

Como aponta Walker (2011, p.8) a análise de poder permanece central na ecologia 

política. As questões de justiça, desigualdade, exploração e as razões estruturais para a 

reprodução da pobreza permanecem no centro da subárea, mesmo se a linguagem teórica é 

abrandada.  

Para Acselrad; Herculano e Pádua (2004, p. 11) no caso do Brasil, portanto, o potencial 

político do movimento pela justiça ambiental é enorme. O país é injusto em termo de 

distribuição de renda e acesso aos recursos naturais. Sendo omissos e negligentes no 

atendimento nas necessidades das classes populares.  
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3 INSEGURANÇA HÍDRICA E OS REFLEXOS DE UMA GOVERNANÇA  

 

Para Katie Meehan et al (2020) a insegurança doméstica da água é um produto de 

estruturas institucionalizadas e de poder, se manifesta de forma desigual no espaço e no tempo 

e é reproduzida em lugares que tendemos supor serem os mais seguros em relação à água do 

mundo. Em conjunto, os fluxos de água para, e através das famílias seguem padrões que 

refletem a marginalidade política, apesar da promessa de acesso universal e segurança da água. 

Os autores Katie Meehan; Wendy Jepson; Leila M. Harris et al. (2020) expõem o mito 

de que o acesso a água e saneamento é universal nos países do Norte de alta renda. Os 

Programas de Monitoramento Conjunto (JMP), que supervisionam o progresso global em 

direção às metas de Desenvolvimento Sustentável-ODS, relata que 99% da população dos EUA 

tem acesso “administrado com segurança” à água potável “livre de contaminação”. Alguns 

países de alta renda, como Inglaterra e Polônia, relatam 100% de acesso universal à água. 

Entretanto, pesquisas recentes sugerem que o acesso doméstico à água está longe de ser 

universal em países de alta renda. Nos Estados Unidos, por exemplo, um total de 1,1 milhão de 

pessoas não tinham acesso a água encanada entre 2013 e 2017. As áreas rurais também 

enfrentam riscos associados ao acesso à água.  

O acesso à água para consumo para os residentes rurais é altamente problemática e 

desigual. Sob condições climáticas particulares da geografia, os problemas locais ou regionais 

de escassez pode surgir. A maioria das vezes, no entanto, o custo da infraestrutura e o custo 

médio de fornecimento de água limpa para comunidades escassamente povoadas são 

proibitivamente caras. O custo de investimento de capital fixo é elevado, enquanto potenciais 

retornos e lucros são bastante baixas, incerto, e não confiável. Assim, o problema do acesso à 

água e controle da água é principalmente uma questão de poder de compra, e capital disponível 

(SWYNGEDOUW, 2006, p. 12) 

A insegurança doméstica da água é definida como a falta de água segura, confiável, 

suficiente e acessível para uma vida próspera (JEPSON; WUTICH; COLLLINS; BOATENG; 

e YOUNG, 2017). 

 De acordo com Wutich et al. (2017), a insegurança doméstica da água tem sérias 

implicações para a saúde, subsistência e bem-estar de pessoas ao redor do mundo. Os métodos 

existentes para avaliar o estado de foco na insegurança doméstica da água principalmente na 

qualidade, quantidade, fonte ou confiabilidade e acessibilidade. Estes métodos têm vantagens 
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significativas em termos de simplicidade, mas são amplamente reconhecidos por simplificar e 

subestimar o fardo global da insegurança doméstica de água.  

Assim, até mesmo o padrão ouro de prestação de serviços de água - água encanada em casa 

de um provedor municipal - pode não ser confiável se for intermitente, ou sujeito a interrupção 

devido ao sistema inadequações, ou disputas de pagamento de água adquirida fora da casa pode 

ser periodicamente ou sazonalmente inacessível devido a uma alavanca de bomba quebrada, 

disputas entre vizinhos, fatores climáticos, ou outras perturbações (LEE e SCHWAB, 2005). 

Segundo Tundisi (2008; 2013) o agravamento e a complexidade da crise da água decorrem 

de problemas reais de disponibilidade e aumento da demanda, e de um processo de gestão ainda 

setorial e sem abordagem sistêmica.  

Mehta et al. (2014) demonstram como a dinâmica do mercado relacionada à água são 

moldados por políticas de elite e captura de recursos.  Tenta relacionar a dinâmica do mercado 

mais amplo, incluindo questões de governança, políticas de desenvolvimento e exclusão de 

mercado, e como aqueles vem moldando a insegurança doméstica da água. 

Para Stoler (2017); Jepson (2014) e Norman (2017) algumas abordagens recentes de 

classificação no acesso à água das fontes externas, não abordam, totalmente, os serviços de 

água mais recente, como tanque ou água engarrafada, as quais estão se tornando fontes 

importantes, apesar da qualidade e confiabilidade variáveis em alguns lugares. É necessário 

avaliar a confiabilidade das fontes de água em contextos transculturais. 

Loftus (2014) nas discussões despolitizadas da segurança hídrica ocorre uma naturalização, 

tendendo ao determinismo: a insegurança da água é o resultado de chuva insuficiente, em vez 

da distribuição injusta de suprimentos de água potável. A surpreendente capacidade dos ricos 

de serem capazes de acesso ao abastecimento de água, quando os pobres não podem, assim é 

retratado como um problema técnico, a ser resolvido através de soluções de engenharia, em vez 

de uma transformação das coreografias de poder. 

Para Young et al. (2019) a insegurança da água, a incapacidade de acessá-la a preços 

acessíveis, confiáveis e água potável para o bem-estar e uma saúde, tem múltiplos efeitos 

adversos na saúde física, e psicossocial, prejudica a produtividade; desencadeia e perpetua 

tensões domésticas, sociais, políticas e conflitos.  E reforça o meio ambiente e as desigualdades 

sociais. 

Conforme Gray e Sadoff (2007) é importante conceber a água segurança não simplesmente 

como algo a ser protegido por uma tecnocracia em aliança com empresas, estados e sociedades 

civis, mas como algo para ser lutado democraticamente por meio da ativa participação dos 

movimentos sociais que defendem acesso mais justo à água.  
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As perturbações hidroclimáticas relacionadas às mudanças climáticas provavelmente 

aumentarão o risco de problemas de água em todo o mundo e prejudicarão a disponibilidade de 

água limpa. As projeções de diferentes estudos indicam que até 5 bilhões de pessoas em todo o 

mundo lidarão com problemas de contaminação e escassez de água até 2050 (CHAPLIN-

KRAMER et al., 2019; KONAPALA, et al., 2020). 

A sobre-exploração e a contaminação dos aquíferos irão impor desafios significativos à 

segurança alimentar, à saúde dos ecossistemas e à segurança do abastecimento de água, bem 

como aumentar o risco de subsidência, entre outras consequências. Em 2050, prevê-se que 240 

milhões de pessoas continuem sem acesso à água potável e que 1 400 milhões permaneçam sem 

acesso ao saneamento básico (OCDE, 2015, p. 2).  

Tomando como exemplo a gestão da água no vale de Kathmandu no Nepal, os autores 

(Molden Olivia C. et al., 2018; Hulme, 2011; Wutich e Brewis, 2014; Loftus, 2015; 

Ranganathan e Balazs, 2015; Carey et al., 2016; Furlong e Kooy, 2017), expõem que embora a 

perspectiva quantitativa seja fundamental para a compreensão dos padrões gerais de 

abastecimento, uso e qualidade da água, há uma falta no modo como as pessoas lidam com a 

insegurança em suas vidas diárias. Essas diversas histórias de acesso a recursos no cotidiano 

são importantes para compreender os fatores de insegurança e potenciais para transformação 

em múltiplas escalas.  

 De acordo com Jepson et al. (2017), examinar as maneiras que as próprias comunidades 

definem água segura, amplia o nosso olhar de acesso, e adequação para o conhecimento. Os 

valores e práticas da dinâmica cultural informam as relações hidro-sociais de segurança da água 

nas comunidades. Entender as interações sócio-políticos com práticas culturais, além de um 

foco utilitária estreita em necessidades básicas para a saúde física humana.  

Ribeiro (2008) mostra-nos que a produção de importantes metas que podem ser empregadas 

para a sociedade civil reivindicatória de mais qualidade de vida, deu-se nas diversas rodadas de 

negociação internacional de recursos hídricos, as quais se discutem a questão hídrica.  Nesse 

momento, começa-se a vislumbrar uma visão de predomínio econômico da água. 

Para Norman; Bakker; Dunn (2011, p. 3) como fatores que contribuem para a absorção 

limitada de ferramentas de monitoramento e avaliação relacionadas à agua: falta de integração, 

e atenção limitada ao processo de boa governança. É concluído com sugestão de que a 

segurança, amplamente definida, é um modelo provável para ajudar as comunidades a lidar com 

o aumento do estresse hídrico.  

Ribeiro e Johnsson (2018, p. 8), o princípio da responsabilidade, que trata de assegurar que 

governos e prestadores de serviços sejam responsáveis por suas ações ou inações, é visto como 
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um ponto de entrada para trabalhar com a governança da água. Nesse contexto a falta de higiene, 

saneamento e água agravam a pobreza. Esta última é sustentada por uma “governança pobre” e 

não democrática, por instituições fracas, e dinâmicas de poder arraigadas, que levam à exclusão 

política e econômica.  

 

4. OS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E AMBIENTAIS: VISÃO PELA ECOLOGIA 

POLITICA  

 

De acordo com May et al. (2010, p. 14), o entendimento da dinâmica dos ecossistemas 

requer um esforço de mapeamento das chamadas funções ecossistêmicas, as quais podem ser 

definidas como as constantes interações existentes entre o elementos estruturais de um 

ecossistema, incluindo: transferências de energia, ciclagem de nutrientes, regulação de gás, 

regulação climática e do ciclo da água. Funções que se traduzem em serviços ecossistêmicos 

na medida em que beneficiam as sociedades humanas.  

Para Millennium Ecosystem Assessment (2005) os serviços dos ecossistemas são os 

benefícios que as pessoas recebem desse. Estes incluem serviços de provisão como alimento e 

água; de regulação de enchentes, das secas, da degradação dos solos, e de doenças; de suporte 

como a formação dos solos e os ciclos de nutrientes, e culturais, valor espiritual, valor religioso 

e outros benefícios não-materiais.   

Nas palavras de Whately e Hercowitz (2008, p. 15), “o termo serviços ambientais é 

definido de diversas formas na literatura especializada, podendo também ser identificado como 

serviços ecossistêmicos ou serviços ecológicos”. O quadro abaixo traz diferentes conceitos e 

autores sobre Serviços Ecossistêmicos e Serviços ambientais. 

 

Quadro 3 - Conceitual sobre Serviços ecossistêmicos (SE) e ambientais (SA) 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS REFERÊNCIAS 

SE são condições e processos provenientes dos ecossistemas naturais e das 
espécies que os compõem que sustentam e mantém a vida humana 

Daily 1997 
 

SE são os benefícios para populações humanas que derivam, direta ou 
indiretamente, das funções dos ecossistemas 

Costanza et al., 
1997 

SE resultam das funções ecossistêmicas que, direta ou indiretamente, 
contribuem para o bem-estar social. Há um estoque limitado de capital natural 
capaz de sustentar um fluxo limitado de SE (crescimento econômico x 
sustentabilidade ambiental)  

Costanza e Daly 
1992; USEPA 2006 

e 2008 
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SE são processos naturais garantem a sobrevivência das espécies no planeta e 
têm a capacidade de prover bens e serviços que satisfazem necessidades 
humanas 

De Groot et al. 2002 
 

SE pode ser visto como uma unidade prestadora de serviço Luck et al.2003 
 

SE são produtos de funções ecológicas ou processos que direta ou 
indiretamente contribuem para o bem-estar humano, ou têm potencial para 
fazê-lo no futuro, ou, como os benefícios da natureza para famílias, 
comunidades e economias. Eles representam os processos ecológicos e os 
recursos expressos em termos de bens e serviços que eles fornecem. 

Daily e Farley, 
2004 

 

SE são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. MEA, 2005 
 

SE são serviços para uso humano e outros organismos provenientes de 
ecossistemas, como oxigênio, alimento, água limpa etc.  

Wilkinson, 2006 
 

SE não são os benefícios... são componentes da natureza, diretamente 
aproveitados, consumidos ou usufruídos para o bem - estar humano (recreação 
não é SE). 

Boyd & Banzhaf 
2007 

 
SE são recursos naturais que sustentam a saúde e o bem-estar humano. Collins e Larry, 

2007 

SE não têm que obrigatoriamente ser utilizado pelo homem. SE são os 
processos ecológicos ou funções que podem afetar o bem-estar humano. SE 
são, frequentemente, uma função sob a perspectiva do beneficiário. 

Fisher e Turner, 
2008 

 

SE são os aspectos dos ecossistemas utilizados, ativa ou passivamente, para 
produzir bem - estar humano. 

Fisher et al. 2009 
 

Os SE são contribuições que oferece para o bem-estar humano. Haines-Young e 
Potschin, 2009 

 
Os SE são como frutos resultantes das funções e / ou processos ecológicos 
dos ecossistemas, e geram benefícios econômicos, sociais e ambientais para a 
sociedade. 

Para Armas et al 
(2009) 

SA serviços providos por ecossistemas manejados ativamente pelo homem Muradian et al.2010 

SE são as contribuições diretas ou indiretas dos ecossistemas para o bem-estar 
humano. 

TEEB Foundations, 
2010 

Os SA têm como característica principal que não são consumidos, não são 
gastos, não são transformados no processo e indiretamente geram utilidade 
para o consumidor. 
 

Ruiz-Mallén et al 
(2011) 

SE são aspectos do ecossistema consumido e/ou utilizado para produzir bem 
estar humano. Considera organização do ecossistema(estrutura), processos e 
fluxos, bem como eles são consumidos ou utilizados direta ou indiretamente 
pelo homem.  
 

Farley, 2012 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  

 

De acordo com May et al. (2010, p. 310), há certa confusão na literatura entre os 

conceitos de “serviços ambientais” e “serviços” ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos foram 

definidos por Dailey (1997) como os serviços prestados pelos ecossistemas naturais e as 
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espécies que o compõem, na sustentação e preenchimento das condições para a permanência da 

vida humana. Essas capacidades são classificadas como funções dos ecossistemas.  

Tosto, Pereira, Mangabeira (2012) colocam que para entender serviços ecossistêmicos, 

deve-se definir o que é uma função ecossistêmica. Estas podem ser definidas como constantes 

interações entre os elementos estruturais, como: transferência de energia, ciclagem de 

nutrientes, regulação de gás, regulação climática, ciclo de água entre outros. De modo geral, 

uma função ecossistêmica gera um ou mais serviços ecossistêmicos. 

Para Costanza et al. (1997); Daily et al.  (1997); Tosto, Pereira, Mangabeira (2012), Os 

serviços ambientais- SA, são conceituados como aqueles prestados pelos diversos agentes 

econômicos para conservação e/ou recuperação dos recursos naturais. Dentro os diversos 

exemplos, podem ser destacados: recuperação e manutenção da mata ciliar; recuperação de 

áreas degradadas. Sendo a principal diferença entre serviços ambientais-SA e serviços 

ecossistêmicos-SE é que, no primeiro caso, os benefícios gerados estão associados a ações de 

manejo do homem nos sistemas naturais ou agroecossistemas; já os serviços ecossistêmicos-

SE refletem apenas os benefícios diretos e indiretos providos pelo funcionamento dos 

ecossistemas, sem a interferência humana. 

Como afirmam Hajek e Martínez de Anguita, (2012): "Ao padronizar o termo serviço 

ecossistêmico, fazemos uma separação clara entre os serviços prestados pelos ecossistemas 

naturais, o que chamamos de ecossistemas, dos" serviços ambientais "fornecidos pelo homem 

e infra-estruturas”. 

Assim, Conhecer a inter-relação dos SE e SA é primordial para o objetivo da pesquisa.  

A qual abordou os dois termos em função de se complementarem no momento de uma gestão 

mais eficiente dos recursos. No sentido de perceber se a oferta dos SE, em específico o de água 

subterrânea, pode garantir uma maior segurança hídrica domiciliar. E se os Serviços 

“produzidos pelo homem”, como os serviços ambientais, podem trazer mais qualidade 

ambiental à população de Martins. 

Na relação de usurpação dos SE é deixado de lado, a ideia de uma preservação intrínseca 

a sua oferta futura. Não teremos corpos d’água saudáveis, ou águas subterrâneas acumuladas, 

se não cultivarmos florestas, se não conservarmos os solos, nascentes, ou se, continuarmos 

poluindo e contaminando aqueles serviços. 

O Relatório da Millennium Ecosystem Assessment (2005) traz alguns questionamentos 

interessantes: Quais são as condições atuais e as tendências dos serviços dos ecossistemas e do 

bem-estar humano? A MEA não se propôs a gerar conhecimentos primários, mas a sistematizar, 
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avaliar, interpretar, integrar e divulgar as informações existentes de forma útil e apropriável por 

parte de tomadores de decisão e sociedade. 

O relatório mostra os principais serviços ecossistêmicos e os benefícios que as pessoas 

obtém desses (Figura 5 - serviços).  

It is common practice in economics both to refer to goods and services separately and 
to include the two concepts under the term services. Although “goods,” “services,” 
and “cultural services” are often treated separately for ease of understanding, for the 
MA we consider all these benefits together as “ecosystem services” because it is 
sometimes difficult to determine. (MEA, 2005, p. 56). 
 
 
 

A Avaliação Ecossistêmica do milênio (MEA) mostra pontos principais quanto as 

mudanças nos ecossistemas. Revelando que três problemas cruciais reduzirão os benefícios em 

longo prazo: degradação dos Serviços dos ecossistemas; maior probabilidade de mudanças não 

lineares; exacerbação da pobreza para algumas populações. 

“Ao longo dos últimos 10 anos, a importância de considerar a biodiversidade e os 

serviços ecossistêmicos na prática ambiental e na avaliação de políticas ganhou considerável 

atenção”. (MEA, 2005, TEEB, 2010).  

Assim,uma tendência pode ser observada entre os formuladores de políticas e vários 

interessados no valor monetário desses bens públicos ambientais, a fim de facilitar seu 

reconhecimento na tomada de decisões. Por exemplo, em sua estratégia de biodiversidade, a 

União Européia fixou a meta para os ecossistemas e seus serviços, bem como para avaliar seu 

valor econômico para inclusão nos sistemas contábeis nacionais até 2020 (LIENHOOP et al., 

2015, p. 01). 

Os resultados mostram que nos últimos 50 anos, o homem modificou os ecossistemas 

mais rápido e extensivamente que em qualquer intervalo de tempo equivalente na história da 

humanidade. As mudanças ocorridas nos ecossistemas contribuíram com ganhos finais 

substanciais para o bem-estar humano e o desenvolvimento econômico. Porém, esses ganhos 

foram obtidos a um custo crescente baseado na perda no patrimônio natural ou riqueza de um 

país. 

Certamente, não há desenvolvimento, ou tecnologia, que desarticule por completo a 

economia, a política e os aspectos socioambientais. A ecologia está na política, está na 

economia. E a política deveria agendar discussões locais e globais quanto ao modo de 

sobrevivência dos povos e como incorporar uma exploração menos impactante dos recursos. 
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Figura 5- Os principais serviços ecossistêmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:Elaboração da autora. Do Relatório da Millennium Ecosystem Assessment – MEA (2005). 

 
 

No intuito de reverter esse quadro as ações devem ser significativas, como: 

investimentos em bens públicos e redução da pobreza; eliminação de barreiras comerciais e 

subsídios abusivos; uso da gestão adaptativa; investimentos em novas tecnologias e Pagamentos 

por Serviços Ambientais - PSA; mudanças nos padrões de consumo; delegação de poderes a 

grupos dependentes dos serviços dos ecossistemas; incorporação de valores não 

comercializáveis; incremento da capacitação humana e institucional. 

Cabe ressaltar que a incorporação e valores se associa com alguns mecanismos 

mercadológicos ou não. Desses um dos que merece maior atenção é a valoração e o pagamento 

por serviços ambientais. 

 
4.1 A Valoração Ambiental e o incentivo à Pagamento por Serviços Ambientais – PSA: 

uma busca por conservação da natureza 

 

Da valoração ambiental surge o conceito de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 

definido como uma transação voluntária, na qual um serviço ambiental bem definido, é 

adquirido por um comprador, de um provedor, sob a condição de que o provedor garanta a 

provisão deste serviço (TÔSTO et al., 2014, p. 02). 

SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

SERVIÇOS CULTURAIS

São os benefícios intangíveis obtidos, 
de natureza recreativa, educacional, 

religiosa ou estético-paisagística, 
cultural.

SERVIÇOS DE SUPORTE

Contribuem para a produção de outros 
serviços ecossistêmicos: Ciclagem de 

nutrientes, formação do solo, dispersão 
de sementes, produção primária.

SERVIÇOS DE PROVISÃO

Os produtos obtidos dos ecossistemas: 
alimentos, água doce, fibras, produtos 

químicos, madeira. 

SERVIÇOS DE REGULAÇÃO

Benefícios obtidos a partir de processos 

naturais: absorção de CO² pela 
fotossíntese das florestas; controle do 

clima, polinização de plantas, controle de 
doenças e pragas.  
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Gómez-Baggethun et al. (2010) mostra uma evolução na questão dos serviços 

ecossistêmicos: Fase I - engloba o enquadramento das funções ecológicas com serviços 

ecossistêmicos, ocorridas entre os anos 1970 e 1980. 

Nesse período inicia-se os primeiros estudos de valoração. Fase II - em meados dos anos 

1990, experimenta uma grande profusão de valoração ambiental em termos monetários. Fase 

III- corresponde aos diversos esforços para pagamento por serviços ecossistêmicos, com a 

construção de estruturas institucionais e de mercados reais. 

Os beneficiários são todos os agentes, privados ou públicos que são favorecidos pelos 

serviços ambientais oriundos de práticas humanas que conservam a natureza. “Entende-se por 

Pagamento por serviços ambientais - PSA as transferências financeiras de beneficiários de 

serviços ambientais para os que, devido a práticas que conservam a natureza, fornecem esses 

serviços, de forma segura (WUNDER, 2006). De Acordo com Tito e Ortiz (2013) inicialmente, 

vale conceituar PSA no contexto da modalidade água.  

O instrumento econômico de pagamento por serviços ambientais (PSA) pelo seu 
potencial de, não somente apoiar a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais, 
mas também de melhorar a qualidade de vida de pequenos produtores rurais em áreas 
de florestas tropicais e em áreas de reservas hídricas importantes, tem se destacado 
nesse cenário. Sendo um incentivo econômico aos “provedores” de serviços 
ambientais, assim como estabelece a relação protetor-recebedor e usuário-pagador. 
(GUEDES e SEEHUSEN, 2011, p. 12). 
 

 
Os métodos de valoração econômica do meio ambiente são parte do arcabouço teórico 

da microeconomia do bem - estar e são necessários na determinação dos custos e benefícios 

sociais quando as decisões de investimentos públicos afetam o consumo da população 

(MOTTA, 2006, p. 13). “O estado pode assumir importante papel em nome da sociedade no 

Pagamento por Serviços Ambientais. Porém, eventuais atrasos nos desembolsos e na 

implantação de projetos e programas desestimulam o envolvimento dos provedores de serviços 

ambientais-SA.”. (TITO e ORTIZ, 2013, p. 47). 

“Atualmente, no Brasil, os esquemas de PSA se multiplicam rapidamente, sejam eles 

privados: coordenados e financiados com recursos de empresas e ONGs; ou públicos: 

impulsionados e financiados por governos em seus diversos níveis: municipal, estadual e 

federal”. (GUEDES e SEEHUSEN, 2011, p. 12). 

Para Maia et al. (2004); Dunford (2000), o desenvolvimento dos métodos de valoração 

se deu em sua maioria a partir do arcabouço da teoria microeconômica neoclássica. Nessa 

abordagem, o mercado possui um papel central, cabendo ao mecanismo de determinação de 

preços (através da oferta e procura) revelar a utilidade dos bens e serviços para os consumidores. 
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 Os métodos de valoração são divididos em diretos e indiretos. O primeiro conjunto 

envolve descobrir a Disposição a Pagar (DAP) dos consumidores. Sendo assim, os preços 

relativos dos bens e serviços ambientais demonstrariam o quanto os usuários estariam dispostos 

a pagar pelos SE, demonstrando a utilidade destes. Os métodos indiretos chegam a estes valores 

através das mudanças nos preços ocorridas caso a provisão ou disponibilidade dos bens e 

serviços sejam alteradas. Projetos de PSA-Água têm usado amplamente a valoração econômica 

para calcular os custos de oportunidade que produtores rurais incorrem ao restringir suas opções 

de uso da terra quando entram em um sistema de PSA. 

Costanza et al. (1998, p.3) lembra que a economia ecológica é construída sobre os três 

objetivos integrados de escala sustentável, justiça social e econômico eficiência. Em última 

análise, a avaliação tem de resolver todos os três destes objetivos. '' Os serviços dos 

ecossistemas são, obviamente, uma entrada 'limitacional' para humano bem-estar. 

 

4.1.1 Pagamentos por Serviços Ambientas - PSA na legislação brasileira  

 

No Brasil foi aprovada a Lei nº 14.119 de 2021 que Institui a Política Nacional de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA). Em seu Art. 1º Esta Lei define conceitos, 

objetivos, diretrizes, ações e critérios de implantação da PNPSA, o Cadastro Nacional de 

Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA) e o Programa Federal de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PFPSA), e dispõe sobre os contratos desse tema. Seu Art. 2º - IV – define:  

pagamento por serviços ambientais: transação de natureza voluntária, mediante a qual um 

pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou 

outra forma de remuneração, nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais e 

regulamentares pertinentes. Sobre os objetivos e diretrizes dessa Lei o seu Art. 4º traz alguns 

incisos de destaque: 

 
 I - orientar a atuação do poder público, da sociedade civil e dos agentes privados 
em relação ao pagamento por serviços ambientais; II - estimular a conservação dos 
ecossistemas, dos recursos hídricos, do solo, da biodiversidade, do patrimônio 
genético e do conhecimento tradicional associado; 
III - valorizar econômica, social e culturalmente os serviços ecossistêmicos; IV - 
evitar a perda de vegetação nativa, a fragmentação de habitats, a desertificação e 
outros processos de degradação dos ecossistemas nativos e fomentar a conservação 
sistêmica da paisagem;  
V- incentivar medidas para garantir a segurança hídrica em regiões submetidas a 
escassez de água para consumo humano e a processos de desertificação; VI - 
contribuir para a regulação do clima e a redução de emissões advindas de 
desmatamento e degradação florestal; 
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VII - reconhecer as iniciativas individuais ou coletivas que favoreçam a 
recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos; VIII - estimular a execução 
de projetos privados voluntários de provimento e PSA; 
 
 

Essa prática de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) já ocorre em alguns 

municípios. Como o projeto Conservador das águas. Segundo Jardim e Bursztyn (2015) o caso 

de Extrema, Minas Gerais, teve destaque por ser a primeira iniciativa municipal a realizar 

pagamentos para proprietários rurais em troca da garantia do fornecimento de serviços 

ambientais visando à melhoria dos recursos hídricos. 

Outro importante instrumento é a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei 

n º 9.433/97), que é a base relevante em conjunto com o Programa Produtor de Água, da ANA, 

para a implementação do PSA-Água. 

Destacou-se a provisão de água em qualidade e regularidade apropriada para consumo 

humano pelos mananciais protegidos. Foi constatado que a escassez de água iminente em 

grandes centros urbanos é fator condicionante para priorizar áreas de atuação de programas 

desse tipo. Os projetos de PSA podem auxiliar na evolução dos cenários futuros da gestão 

hídrica sob a perspectiva do desenvolvimento rural mais sustentável. 

O Novo Código Florestal, Lei n º 12.651 de maio de 2012 também fortalece a ideia de 

PSA em seu artigo 41: institui o programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, 

bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade 

agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do 

desenvolvimento ecologicamente sustentável: 

 
I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, 
às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços 
ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente: 
a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição 
do fluxo de carbono; 
b) a conservação da beleza cênica natural; 
c) a conservação da biodiversidade; 
d) a conservação das águas e dos serviços hídricos; 
e) a regulação do clima; 
f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico; 
g) a conservação e o melhoramento do solo; 
h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito; 
 

 

O estado de degradação ambiental, torna cada vez mais difícil o acesso a esses serviços. 

Como por exemplo, temos água, que é um recurso finito e vulnerável à ação do homem. Sua 

conservação e uso sustentável requerem uma gestão efetiva do poder público e privado, por 
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meio de ações integradas, buscando proteger e recuperar os ecossistemas naturais e, ao mesmo 

tempo, promover o desenvolvimento econômico sustentado (LEITE, 2016, p. 40). 

Para Pagiola (2006) “la venta de servicios ambientales es un mecanismo de 

compensación por medio de lo cual los beneficiarios o usuarios del servicio hacen un pago a 

prestadores de servicios o tutores.” 

Desde el punto de vista económico, se puede afirmar que "la naturaleza degrada donde 

la destrucción genera más beneficios económicos para su propietario que la conservación, 

aunque la sociedad como un todo pierde" (HAJEK e MARTÍNEZ DE ANGUITA, 2012). 

O PSA foi criado como instrumento para auxiliar o planejamento ambiental, e repensar 

políticas públicas.Com objetivo de chamar à atenção para o esgotamento dos bens ambientais, 

os quais são degradados ainda na fonte. Esse instrumento resgata o valor da natureza, não por 

inserir uma monetarização daquela, mas por expor a fragilidade das funções ecossistêmicas. 

Cabendo ao próprio homem encontrar técnicas mais sustentáveis. 

Por fim, transformar o comportamento da sociedade levando a beneficios múltiplos: 

reduzir o quadro de injustiças ambientais e melhorar a segurança hídrica e alimentar para as 

populações mais vulneráveis. E o mais importante é o entendimento de que o PSA não pode ser 

considerado como uma licença para degradação e uso exacerbado, é apenas uma forma de tornar 

consciente o uso e que os recursos deveriam ser destinados melhorias, conservação, recuperação 

etc. 

4.1.2 Os desafios da valoração ambiental à luz de justiça ambiental 

 

Para May et al. (2003, p.140) a política ambiental é necessária para induzir ou forçar os 

agentes econômicos a adotarem posturas e procedimentos menos agressivos ao meio ambiente, 

ou seja, reduzir a quantidade de poluentes lançados e minimizar a depleção dos recursos 

naturais. O atual padrão tecnológico de produção industrial é intensivo em energia e matérias-

primas. Com efeitos negativos sob o bem-estar da população.  

Conforme Martinez - Alier (2007, p.4) é assim que a Economia Ecológica se encontra 

com a Ecologia Política. A Economia Ecológica estuda o metabolismo social para explicar o 

conflito entre economia e meio ambiente e duvida que esse possa ser resolvido com 

"ecoeficiência" ou "modernização ecológica". Já a Ecologia Política estuda o conflitos, e mostra 

que nesses conflitos, diferentes atores que têm diferentes graus de poder, usam, ou eles podem 

usar diferentes linguagens de avaliação. Vemos na prática como existem valores 

incomensuráveis, como o reducionismo econômico é meramente uma forma de exercer poder. 
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O sistema carece de um padrão comum para calcular as externalidades ambientais. A 

estimativa econômica de perda de valores ambientais irá depender da dotação de direitos de 

propriedade, da distribuição da renda, da força dos movimentos ecologistas, e da distribuição 

de poder. A noção de conflitos distributivos, refere-se aos conflitos localizados no contexto da 

atual geração humana. Não está se referindo as injustiças entre gerações humanas e outras 

espécies (MARTINEZ-ALIER, 2014, p. 78). 

Segundo May (2010, p.13) para abordagem econômica-ecológica, o conhecimento 

aprofundado da dinâmica ecológica decorrente da complexidade dos ecossistemas, é uma das 

condições necessárias, para que a valoração econômica dos serviços possam subsidiar a adoção 

de políticas de gestão sustentável. No caso da valoração dos serviços ecossistêmicos, o 

conhecimento dos processos ecológicos torna-se condição essencial para o entendimento da 

dinâmica por intervenções antrópicas. 

Para May (2010) as técnicas de valoração ambiental buscam medir as preferencias das 

pessoas por um recurso ou serviço ambiental e portanto, o que está recebendo valor não é o 

meio ambiente, mas as preferências das pessoas, em relação as mudanças de qualidade, ou 

quantidade ofertada do recurso. E por, fim, tomar as decisões que envolvam projetos com 

grandes impactos ambientais.  

Segundo Daly e Farley (2016, p. 560) a importância das políticas públicas ambientais 

relacionadas à equidade social e distribuição justa está, principalmente, nos benefícios que uma 

distribuição mais igualitária pode prover à sociedade, pode gerar bens públicos, como 

estabilidade econômica, baixa de criminalidade, saúde melhor e comunidades mais fortes. 

Entretanto, o que acontece muitas vezes é que o próprio estado é o facilitador na venda 

de muitos serviços ecossistêmicos, como: a água, as terras férteis, à proporção que atrai e 

negocia facilidades para as grandes empresas e donos do agronegócio, os quais, poluem, e 

descumprem as leis ambientais. Assim, o estado mascara projetos de recuperação ambiental, 

dispensando iniciativas públicas de conservação, as quais melhorariam a vida de muitas 

comunidades. 

Nessa lógica, não é somente as transnacionais que usufruem da riqueza do território 

brasileiro à seu modo, mas, principalmente o modelo de governança local, que ignora a 

possibilidade de mudança ética, de valores, e aplicação do princípio do poluidor - pagador; 

relatórios de impactos ambientais; e fazer valer os Pagamentos por Serviços Ambientais 

pensando numa geração de renda para pequenos agricultores.  
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4.1.3 Valoração ambiental: como mensurar os serviços ecossistêmicos 
 
 

Para Daily et al. (1997,p. 2) uma série de serviços ecossistêmicos é gerada por uma 

interação complexa de ciclos naturais alimentados por energia solar, escalas de espaço e tempo. 

Tais processos valem muitos trilhões de dólares anualmente. No entanto, como a maioria desses 

benefícios não é negociada nos mercados econômicos, eles não têm preço. Como as ameaças a 

esses aumentam, há uma necessidade crítica de identificação e monitoramento dos SE, tanto 

local quanto global, e pela incorporação de seu valor nos processos de tomada de decisão. 

 A identificação da importância dos serviços ambientais e a crescente percepção pela 

sociedade da deterioração constante destes, é muito recente, tendo sido bem exemplificada por 

meio do Millenium Ecosystem Assessment (MEA). Esse gigantesco esforço realizado por uma 

rede de milhares de cientistas entre 2002 e 2005, conclui que mais de 60% dos ecossistemas do 

mundo têm sido utilizados de forma não sustentável (MAY, 2010,p. 311).  

Segundo Costanza (1994) o valor que estes recursos naturais possuem, são 

condicionados de maneira direta ao valor anual dos ecosserviços diminuído pela taxa de 

desconto que possa estar presente, pois é através desta equação (serviço ecológico dividido pela 

taxa de desconto) que se calcula o valor econômico de um ecossistema. Tal abordagem não é 

nova, tendo sido utilizada por este e outros autores em outros trabalhos (COSTANZA et al, 

1997; BALMFORD et al, 2002). 

Mota (2001) apresenta o MVC (método de valoração contingente) como uma função de 

fatores socioeconômicos. Portanto, é possível concluir que tal método se baseia na teoria 

econômica neoclássica, partindo do pressuposto que o cidadão presente na entrevista, pode 

contribuir para valorar um bem natural de acordo com sua condição social (Quadro 4).  

 

Quadro 4 - Valor de uso do meio ambiente 

Valor de uso 

 Taxonomia do valor econômico do meio ambiente 

 

VALOR DE USO 

 

VALOR DE NÃO 

USO 

Valor de uso direto Valor de uso indireto Valor de opção Valor de existência 

Bens e serviços 

ambientais apropriados  

Bens e serviços ambientais 

que são gerados de funções 

ecossistêmicas e 

Bens e serviços 

ambientais de usos 

diretos e indiretos a 

Valor não associado ao 

uso atual ou futuro e 

que reflete questões 

morais, culturais, éticas  
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Diretamente da 

exploração do recurso e 

consumidos hoje. 

apropriados indiretamente 

hoje. 

serem apropriados  

ou altruísticas. 

Fonte: Motta (2006, p. 33). 

 

Cirino e Lima (2008) ressaltam que, embora sejam fundamentais para o suporte da 

economia e da vida humana, os ativos ambientais e os fluxos de serviços que esses fornecem 

são bens públicos e, como tais, não apresentam um preço definido pelo mercado. Isso dificulta 

a gestão pública e a utilização econômica da iniciativa privada de ativos de tal natureza. 

Nas palavras de Motta (1997), mesmo restritos a valores de uso, os métodos acima 

analisados exigem hipóteses sobre as complexas relações técnicas de produção ou de dano entre 

o uso do recurso ambiental e o nível do produto econômico. O conhecimento destas é 

determinante das magnitudes esperadas de variações de bem-estar, que definem, por sua vez, a 

trivialidade do método. A grande vantagem do MVC, em relação a qualquer outro método de 

valoração, é que ele pode ser aplicado em um espectro de bens ambientais mais amplo. 

Para Brauman et al. (2007) considerando-se os conceitos de serviços ecossistêmicos 

hidrológicos terrestres e de serviços ambientais (SA), compreendem-se SA hídricos como uma 

modalidade de serviços relacionados aos processos hidrológicos, cuja provisão pode ser 

garantida, ou mesmo recuperada por intervenções humanas de proteção, inclusive mediante 

práticas de gestão adequadas nas atividades produtivas beneficiarias dos recursos hídricos. Os 

serviços ambientais hídricos são fundamentais para a nossa sociedade, pois contribuem para a 

segurança hídrica. 

A dificuldade em se valorar monetariamente os ativos ambientais e os seus serviços 

reside na característica de bens públicos dos ativos de tal natureza. Devido as características 

dos referidos bens, a iniciativa privada é incapaz de garantir a provisão desses últimos via 

sinalização de preços pelo mercado, já que, nesse caso, os indivíduos não revelam as suas 

preferências e, portanto, não existe uma curva de demanda definida e, consequentemente, a 

oferta torna-se insuficiente (FRIEDMAN, 2002). 

A partir do conceito de serviços ecossistêmicos, Brauman et al. (2007), define serviços 

hidrológicos terrestres como os benefícios recebidos pelos seres humanos que são produzidos 

pela ação dos ecossistemas sobre as águas continentais, isto é, os corpos hídricos interiores ao 

continente, não oceânicos (Quadro 5). São esses serviços: 
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Quadro 5 -  Descrição dos serviços hidrológicos terrestres 

SERVIÇOS HIDROLÓGICOS TERRESTRES 
1-Suprimento de água 
para usos extrativos 

diversos 

2-Suprimento de água in situ 3-Mitigação de danos 
relacionados à água 

4-Serviços culturais 
relacionados à água 

A água destinada ao 
abastecimento público, 
agricultura, indústria, 
comércio, termoelétricas, 
por exemplo. 

A produção de água nos 
corpos hídricos propriamente, 
que possibilita serviços como 
produção de energia 
hidrelétrica, recreação, 
transporte, pesca e outros 
produtos do ambiente 
aquático em que não há 
consumo de água, em 
oposição a categoria anterior. 

A redução de danos, 
como cheias, 
salinização de solos 
em regiões áridas, 
intrusões salinas, 
assoreamento de 
corpos hídricos (rios, 
lagoas, reservatórios) 
e eutrofização de 
sistemas aquáticos. 

 

Relacionados a valores 
estéticos, espirituais, 
históricos, educacionais e 
turísticos. 

 

5- Serviços hidrológicos de suporte ao ecossistema Possibilitam a geração de serviços das outras categorias, e 

compreendem, por exemplo, a provisão de água e de nutrientes essenciais para o crescimento da vegetação e a 

formação de habitat de organismos aquáticos. Entre os tipos de habitat, destacam-se as regiões estuarinas, como 

áreas de transição entre um rio e as águas oceânicas. 

Fonte: Adaptado de Brauman et al. (2007). 
 

Segundo a Agencia Nacional de águas (2008), além do caráter econômico, os sistemas 

de PSA contribuem na educação (conscientização) ambiental na medida em que insere uma 

nova relação entre os fornecedores dos serviços e os beneficiários, e entre esses e a natureza. 

 Já Costanza et al. (2014) destaca que a valoração não é sinônimo de “comodificaçao” 

ou privatização dos serviços ecossistêmicos. Segundo os autores, por serem considerados como 

bens públicos ou comuns, os serviços ecossistêmicos não se enquadram no gerenciamento por 

mercados convencionais, sendo importante a sua valoração. 

Apesar do progresso global significativo em desenvolvimento, redução da pobreza em 

algumas regiões, uma grande parcela da população em muitas áreas sofre com a pobreza 

extrema. As desigualdades crescem, a má governança e os conflitos violentos. 

Tais consequências ocorrem devido a inseguranças econômicas, sociais,e injustiças. 

Sendo necessário integrar os vinculos entre meio ambinte, o desenvolvimento social, segurança 

econômica, e justiça global. E ter devidamente em conta os custos e beneficios das relaçoes 

entre economia e meio ambiente, considerando a contabilidade do capital natural (UN 

ENVIRONMENT, 2019, p. 41). 

Conforme o relatório do (RADAR RIO + 20, 2011), os pagamentos por serviços 

ambientais (PSA) fazem parte de uma nova e mais direta conservação, reconhecendo a 

necessidade de colmatar os interesses dos proprietários de terras e de terceiros. PSA é uma 
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abordagem altamente promissora que podem beneficiar compradores, vendedores e melhorar a 

base de recursos, mas é improvável que ultrapasse outros instrumentos de conservação. 

Atualmente se destacam algumas praticas de PSA: 

1. Sequestro e armazenamento de carbono (por exemplo uma empresa de eletricidade do 

norte pagando agricultores nos trópicos para o plantio e manutenção de árvores) 

2.  Proteção da biodiversidade (doadores pagando pessoas locais para definir de lado ou 

naturalmente restaurar áreas para criar um corredor biológico); 

3. Proteção de bacias hidrográficas (a jusante usuários de água pagando fazendeiros a 

montante adotando usos da terra que limitam o desmatamento,erosão do solo, riscos 

flutuantes, etc.). 

4. Beleza da paisagem (um operador de turismo pagando uma comunidade local para 

proteger uma floresta, e  assim ser usada para a vida selvagem). 

 
 O pagamento por serviços ambientais pode ser visto como uma forma de 

compensação pela provisão desses serviços. Veiga Neto (2008) explica o princípio da 

compensação por serviços ambientais da seguinte forma: “consiste no reconhecimento de que 

aqueles que contribuem para a manutenção e a provisão do serviço, como por exemplo, os 

detentores de remanescentes florestais, devem ser recompensados por isto, e aqueles que se 

beneficiam do serviço devem pagar por ele, nesse caso a sociedade local, regional ou global”.  

 A política de PSA surge quando os gestores percebem que não há um “dono” da terra 

único, pelo qual possamos exigir a restauração ou conservação dos serviços ecossistêmicos, daí 

a percepção dos custos de manutenção para que tais bens continuem funcionando em equilibrio. 

E a necessidade de intervenção por uma governança com poder de decisão. Para Bracer et al. 

(2007) “como as decisões do dia a dia focam nos retornos financeiros imediatos, muitas funções 

e estruturas ecossistêmicas não são considerada na tomada de decisão”.  

De acordo com Wunder (2005), o que o conceito de PSA traz de novo é a ideia de que 

beneficiários de serviços ambientais façam pagamentos diretos, regidos por contrato, 

condicionados aos serviços entregues para produtores rurais, ou outros detentores do meio de 

provisão dos serviços ambientais. Como: comunidades rurais, governos municipais, unidades 

de conservação, para que os mesmos adotem a conservação. Essa abordagem mostra que existe 

um trade-off entre os diferentes usos do solo e busca compensar os interesses conflitantes. 

 Para May (2010, p. 315) “se não houver a percepção do ganho e um correspondente 

pagamento dos beneficiários, usuários da água, aos provedores, eles não serão recompensados 

pelo benefício social que geraram e talvez não tenham estímulos.” 
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No Brasil, o fomento ao pagamento por serviços ambientais hídricos (PSA hídricos) 

tomou folego a partir de 2006, com a criação do Programa Produtor de Água, da Agência 

Nacional de Águas - ANA. 

O Programa Produtor de Água tem como principal foco o controle da poluição rural, 

sendo dirigido prioritariamente as bacias hidrográficas de importância estratégica para o País. 

O programa baseia-se no compromisso voluntario dos participantes e promove o 

desenvolvimento de projetos de PSA de proteção hídrica, isto e, que visam a melhoria da 

qualidade das águas, a ampliação da oferta hídrica e a regularização da vazão fluvial. O primeiro 

projeto no país, chamado Conservador das Águas, foi instituído em na cidade de Extrema, 

Minas Gerais. 

 Segundo a Agência Nacional de Águas (2008, p. 7), o PSA trata-se de uma política 

recente e inovadora que está atraindo muita atenção tanto em países desenvolvidos, como em 

desenvolvimento. A inovação envolve um afastamento das políticas ambientais de comando e 

controle, utilizando as forças de mercado para obter maiores resultados ambientais e 

recompensando os provedores de serviços ambientais. 

Conectar os pagamentos por serviços ambientais com desenvolvimento econômico e 

redução de pobreza é assunto de importância nos países em desenvolvimento por várias razões. 

Os PSA podem representar uma nova fonte de apoio financeiro para objetivos políticos de 

desenvolvimento econômico e ambiental desses países através da utilização de fundos da 

comunidade global em favor dos Provedores de Serviços Ambientais. 

 

5 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Martins-RN abrange a serra dos Martins, constituição geológica de 

mesmo nome (Figura 6). Aquele está situado na mesorregião do Oeste Potiguar (RN).  Bem 

próximo a outra conhecida cidade serrana, Portalegre. Sua população é cerca de 8.218 

habitantes e sua área territorial é aproximadamente 169,464 Km² (IBGE,2010). É marcado por 

sua paisagem de exceção, clima ameno e riqueza hidrogeológica. Dentro do bioma Caatinga, a 

região está inserida em um seleto grupo de áreas prioritárias para conservação, uso sustentável 

e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira Fazendo parte da Formação Serra dos 

Martins (MEDEIROS, 2016; MOURA, 2017; BARBOSA,2017).  

Martins tem um clima tropical. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. 

Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Aw. 22.7 °C é a temperatura média. 
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Cerca de 1.127 mm é a pluviosidade média anual. As temperaturas médias, durante o ano, 

variam 2.5 °C. (CLIMATE- DATA.ORG, 2019).  

Em virtude da junção dos fatores topografia e pluviosidade, resultando em ambientes 

característicos de temperaturas mais amenas, forma-se um ecossistema chamado de brejo de 

altitude. Estas são ilhas de florestas úmidas estabelecidas na região semiárida sendo cercadas 

por uma vegetação de caatinga. São “áreas de exceção” dentro da área do nordeste semiárido 

(PÔRTO et al., 2004). 

As características socioeconômicas do município de Martins, inclui uma população de 

8.218 pessoas, no último censo (IBGE, 2010). Sendo dividida no meio urbano 5.046 e no meio 

rural 3.182. Sua área territorial é de 169,464 km². O acesso aquele município, a partir de Natal, 

ocorre pelas rodovias BR-304 e BR-226. Na porção Sudoeste do estado, faz-se um trajeto de 

200 Km pela BR-304 no sentido Leste-Oeste até Assú, e a partir dessa cidade, percorre-se 134 

Km por via secundária, para chegar a cidade de Martins. O município possui 27 comunidades 

rurais e sua malha urbana limita-se, basicamente, a formação da chapada. 

Seu Índice de Desenvolvimento Humano Médio - IDHM é de 0,622. Estando abaixo do 

IDH do Brasil (0,76). Em 2018, o salário médio mensal era de 1.5 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 9.8%. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 50.8% da 

população nessas condições. Na taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade, obteve 98,9%. 

Bem compatível com a taxa do mesmo grupo etário do Brasil 99,7%. (IBGE, 2010). 

Trata-se de um município cujas principais atividades econômicas são: agropecuária, 

extrativismo, comércio, e o turismo interiorano. Porém tem potencial para um maior 

desenvolvimento, aproveitando sua predisposição das águas subterrâneas para uma agricultura 

sustentável, bem como, valorizando suas paisagens naturais. E nesse cenário caberia práticas 

de conservação com os Pagamentos por serviços ambientais-PSA, valorizando o ecossistema, 

gerando renda aos pequenos agricultores e até mesmo, melhorando o IDH local. Pois esse índice 

também é reflexo de práticas de conservação que produzam água de melhor qualidade, solos 

mais férteis, florestas recuperadas, e alimentos saudáveis, mantendo essas “paisagens úmidas” 

e a própria sociedade mais resiliente.  

Para Bétard, Peulvast, Claudino-Sales (2007); Medeiros e Cestaro (2019) as serras úmidas 

do Nordeste brasileiro ou “brejos de altitude”, formam ilhas de umidade e mata úmida (Figura 

7). Contrastam com as condições ecológicas das baixas superfícies aplainadas adjacentes, 

caracterizadas pela ocorrência de secas prolongadas (Figura 8 - A e B). Envolvem formações 
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de rochas sedimentares e serras residuais cristalinas - elevações que variam de 700 a 1.200 m. 

Encontrados em toda a região Nordeste. 

Assim corrobora com Ab`Saber (1970, 1974, 1999, p. 14), o qual afirma que “O termo 

brejo foi inicialmente utilizado para designar paisagens que conseguiram quebrar a monotonia 

das condições físicas e ecológicas dos sertões secos, enriquecendo a produtividade agrária 

local.” Representam verdadeiras “ilhas verdes” no domínio morfoclimático das caatingas que 

recobrem as depressões interplanálticas e intermontanas semiárida. 

 

Figura 6 - Localização de Martins com formação geológica 

 
Fonte: Elaboração da autora (2019). 
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Figura 7 – Serras úmidas ou brejos de altitude 

   
Serras úmidas (ou brejos de altitude- Martins) do Nordeste brasileiro  

e relações com os principais fluxos atmosféricos de umidade. 
Fonte: Bétard; Peulvast; Claudino-Sales (2007). 

 
Figura 8- Platô da serra e depressão sertaneja de Martins 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

Essas “ilhas verdes” são detentoras de perfis de solos mais férteis, adaptados ao 

microclima e condições hídricas mais favoráveis, refletindo em paisagens mais densas e 

diversificadas, e melhor aproveitadas para as condições e sobrevivência local, além de práticas 

de um turismo serrano, explorando o status de um clima e vegetação diferenciados do restante 

da Caatinga. 

A Caatinga sobrepõe-se ao domínio semiárido e, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2004), abrange 844.453 km². Essa área equivale a 11% do território 

Depressão Sertaneja 

Vista do alto da Serra 

Depressão Sertaneja  

Platô ou Chapada 

A B 
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nacional, e estende-se pelos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. 

O trabalho de Medeiros (2016, p. 44), coloca os brejos de altitudes como áreas mais úmidas 

que o entorno, em virtude da orografia, que atua como fator geográfico do clima. Propiciando 

maiores precipitações e menores temperaturas. Gerando condições locais específicas de áreas 

de exceção no interior da caatinga. Tais elementos refletem na formação de solos mais 

profundos, uma associação entre espécies da caatinga e mata atlântica, uma ocupação 

desenvolvida pelo homem. E ocorrência de nascentes e riachos perenes. 

Na Serra de Martins encontra-se solos mais profundos, com boa drenagem, de cores 

vermelho-amareladas, e baixa fertilidade natural. Apresentam avançado estado de 

intemperização, evoluídos como decorrência de ativas transformações do seu material de 

origem. Conceituados como latossolos amarelo distrófico (JACOMINI, 1971; IBGE, 2015; 

SOUZA e OLIVEIRA, 2006; MEDEIROS, 2016). E os tipos de solos são essenciais para 

entender-se a dinâmica hídrica de regiões mais úmidas, com boa demanda de água subterrânea, 

em poucos metros de profundidade (CPRM, 2006). Fazendo daquele município uma área com 

predisposição hídrica. “O que favorece a oferta de serviços ecossistêmicos, em específico, a 

água e serviços florestais de qualidade”. (ANDRADE E ROMEIRO, 2009). 

No contexto da região semiárida, em especial, as serranas, as paisagens estão suscetíveis a 

degradação pelo homem, o qual interfere na recarga das suas nascentes e na qualidade dos 

serviços ecossistêmicos. Ações como: desmatamentos; retirada da cobertura primária; 

crescimento urbano e turismo desordenado; forte extrativismo vegetal e animal; agricultura de 

cana-de-açúcar, banana, café e hortaliças, plantas exóticas e ainda, diminuição das reservas 

hídricas, biodiversidade e da qualidade de vida da população, levam ao quadro preocupante de 

apropriação de uma natureza antes em equilíbrio. Reflexo de uma expansão urbana não 

planejada e falta de governança dos aspectos naturais. 

De acordo com Neres (2014, p. 25), as nascentes presente no maciço de Martins e Portalegre 

representam um potencial hídrico que pode ser explorável e são passíveis de preservação 

(Figura 9 - nascentes em Martins). Suas reservas possibilitam um recurso a ser utilizado pela 

população, na irrigação e dessedentação de animais, além de ser uma reserva segura de água. 

Para Medeiros (2016, p. 58) entende-se que a serra de Martins atua como barreira física, 

apresentando condições favoráveis ao desenvolvimento das chuvas orográficas, responsáveis 

pelos contrastes entre os volumes de chuva ali identificados e as áreas circundantes localizadas 

na depressão sertaneja (Figura 10).  
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Quanto ao abastecimento de água nas zonas rurais e urbanas, são diferenciados no 

município, pois acima da serra, onde fica a chapada, compreendendo a parte urbana da cidade 

e algumas áreas rurais limítrofes, a principal fonte de água encanada ofertada pela Caern 

(Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) vem do açude da cidade de 

Lucrécia, localizado na depressão sertaneja ou da barragem de Santa Cruz do Apodi – RN. 

Além da oferta de água dos poços públicos, ou ainda água engarrafada mineral. Já na parte da 

depressão sertaneja, as fontes identificadas foram os corpos superficiais, água acumulada das 

chuvas e a água ofertada pela operação carro-pipa. 

 

Figura 9 - Localização das nascentes na serra de Martins 

 
Fonte: Elaboração da autora (2019). 
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Figura 10 - Formação de chuvas orográficas na serra 

 
Fonte: Medeiros (2016). Modelo de formação de chuvas orográficas na Serra de Martins-RN e aquecimento 

do ar na depressão sertaneja. 
 

 
Em termos topográficos o relevo da serra de Martins lembra bastante uma chapada, tendo 

em vista se caracterizar por um topo tabular bordejado por vertentes escarpadas por todos os 

lados. As serras de Martins e Portalegre se destacam como uma das áreas mais complexas da 

Província Borborema, tendo em vista a presença de um capeamento sedimentar neógeno no 

topo de um relevo cristalino de 700m (CARVALHO e MEDEIROS, 2016, p. 118). Sobre as 

suítes intrusivas, ocorre a unidade sedimentar FSM (Formação Serra dos Martins). 

Especificamente, esses maciços ocorrem na área das suítes intrusivas Itaporanga e Poço da Cruz 

(Figura 11 - geologia). As suítes intrusivas correspondem a um conjunto de rochas graníticas, 

de idade brasiliana.  

Para Menezes e Lima Filho (1997); Menezes, Lima Filho e Farias (2002) “A granulométrica 

da formação Serra dos Martins influencia a capacidade de infiltração da água”. Por ser de base 

arenítica facilita o poder de acúmulo de águas subterrâneas (CPRM, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 



 
 
 

   

Figura 11 - Formação Geológica do município de Martins 

 
Fonte: Elaboração da autora (2018). 

 
Municípios com maiores potenciais de águas subterrâneas podem contribuir com as 

necessidades básicas de uma população, oferecendo possibilidades de uma maior produção 

agrícola, maior oferta e qualidade para consumo, amenizando o problema de escassez no 

semiárido, diante de longas estiagens. 

 

6 METODOLOGIA 

 

O recorte da pesquisa envolve o município serrano de Martins, localizado no Oeste do 

Estado do Rio Grande do Norte. Utilizou-se técnicas qualitativas e quantitativas para alcançar 

os objetivos propostos, conforme (Figura 7).  

De acordo com Lemercier; Ollivier e Zalc (2013, p. 126), apesar dos métodos 

quantitativos e qualitativos serem usualmente entendidos pelos pesquisadores como 

inconciliáveis, “a oposição entre ‘quanti’ e ‘quali’ tem pouca razão de ser” e pode ser 

“proveitoso tentar, em uma tese de ciências humanas e sociais, articular as duas abordagens”. 

Assim, as autoras argumentam que sua articulação nos levaria a lançar um duplo olhar 

sobre o material empírico, contribuindo para o “distanciamento crítico” em relação ao objeto e 
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para fugir das rotinas que “conduzem frequentemente a repetir as mesmas análises em objetos 

diferentes” (LEMERCIER; OLLIVIER; ZALC, 2013, p. 129). 

 

6.1 Revisão Bibliográfica  

 

Utilizou-se um acervo bibliográfico de modo a compreender como a comunidade 

científica internacional trata dos temas relacionados à segurança hídrica domiciliar; governança 

das águas; serviços ecossistêmicos e ambientais, e injustiças ambientais na apropriação desigual 

dos recursos naturais. 

 As bases de pesquisa foram as:  

 Web of Science - WoS (Thomson Reuters). É disponibilizada no Portal de 

periódicos da CAPES.https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

 Scopus (Editora Elsevier) disponibilizada no Portal de periódicos da 

CAPES.  http://www.scopus.com 

 Cientifica Electronic Library Online – SciELO. Acesso aberto. 

http://www.scielo.org/. 

A pesquisa decorreu de áreas temáticas; e termos relacionados. Os temas foram: A 

Segurança hídrica domiciliar e a Governança; O marco da PNRH (Política Nacional de 

Recursos Hídricos) e a gestão participativa; Justiça ambiental e Ecologia política; os conflitos 

socioambientais no Rio Grande do Norte; Os Serviços ecossistêmicos; Valoração ambiental 

num enclave úmido do sertão; Pagamento por Serviços Ambientais-PSA. Por fim, todo o 

percurso da investigação científica estão demostrados na Figura 12. 
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Figura 12 - Etapas da Metodologia 

Fonte: elaboração da autora (2019). 
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6.2 Coleta primária de dados 

  

Os levantamentos técnicos operacionais foram pautados em reconhecimentos de campo 

nos períodos de 10.11.2016 a 16.11.2016 e no período de 23.03.2017 a 26.03.2017. Onde 

visitou-se algumas comunidades rurais e urbanas no município. Assim, como gestores públicos 

locais. A aquisição de dados primários mediante a aplicação de questionários ocorreu no 

período de 10.01.2019 até 10.02.2019. 

Visitas iniciais foram consultados órgãos gestores e conhecedores da cidade: a 

Prefeitura de Martins; a Caern (Companhia de Água e Esgoto do RN); Secretaria de Saúde; 

Secretaria de Agricultura; Secretaria de obras e saneamento; o historiador Junior Marcelino 

(conhecedor da origem da cidade e fatos locais); e no segundo momento conversas com os 

moradores locais, da zona urbana (bairros centrais e periurbanos) e na zona rural (comunidades 

abaixo da serra). No intuito de entender como percebem a oferta e distribuição das águas pela 

Caern e dos poços públicos, dos conflitos envolvidos; sua gestão por diferentes atores; e a 

percepção da qualidade e oferta da água domiciliar pela população Martinense. Assim, coletou-

se dados secundários, registros fotográficos, e entendeu-se o perfil do município, quanto a 

economia, o seu turismo, práticas agrícolas, relações sociais e com a água.  

 Na última visita, ocorrida em janeiro a início de fevereiro de 2019 aplicou-se os 

questionários sobre IHD. Formou-se uma equipe com 5 pesquisadores treinados para visitas aos 

domicílios, incluindo a própria pesquisadora. O questionário contém perguntas de triagem, e 

112 perguntas quanto a percepção das pessoas sobre acesso a água para atividades domésticas; 

armazenamento de água; escala de acesso à água doméstica; percepção da qualidade da água; 

escala de estresse por causa da água no agregado familiar e ainda, perguntas sobre insegurança 

alimentar. Todas se complementam para o entendimento da dinâmica hídrica, e questões da 

segurança alimentar. Bem como, a percepção de uma vida saudável. O mesmo contém 

perguntas fechadas e abertas, conforme o questionário utilizado sobre Insegurança hídrica 

domiciliar (Apêndice).  

O questionário foi o principal instrumento de coleta de dados e segue um padrão 

elaborado por pesquisadores da Universidade Texas A&M, em parceria com o departamento 

de Geografia da Universidade Federal do Ceará-UFC. Uma ferramenta de análise que faz parte 

do projeto Urban Water Provisioning and Household Water Security in Northeast Brazil, 

coordenado pela pesquisadora Dra Wendy Jepson (Texas A&M), e que é desenvolvido 

internacionalmente em rede (Rede HWISE).
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Cabe lembrar que o termo Insegurança hídrica domiciliar- IHD está mais relacionado 

com as perguntas do questionário, posto que tanto as qualitativas, quanto as quantitativas, 

investigam a percepção e as experiências das pessoas quanto a Insegurança hídrica, no nível da 

melhor situação para a pior. Investigando os conflitos de acesso a água, qualidade, e estresse 

hídrico e insegurança alimentar, revelando, por fim, que a população não pecebe a insegurança 

hídrica domiciliar.  

Para as primeiras visitas de reconhecimento da área, nas comunidades rurais obteve-se 

o apoio de um moto táxi local, conhecedor da região, o qual foi o guia para essas áreas de difícil 

acesso. Visitou-se, inicialmente as comunidades na depressão sertaneja:  Estaleiro / Chapéu / 

Salva Vidas / Nogueiras (Figura 13).  

 

Figura 13- Recorte das primeiras comunidades rurais visitadas na depressão sertaneja 

 
Fonte: Elaboração da autora (2019). 

 

Observou-se que aquelas comunidades são mais isoladas, algumas tiveram poços, mas 

na época estavam secos (consequência da longa estiagem); bem como os açudes. E, todas 

possuem cisternas doadas pelo Governo Federal, acumulando suas águas, em épocas de chuva, 

ou guardando-as pela distribuição da “Operação Carro-Pipa do exército” (frequência a cada 15 

dias). Essa visita foi apenas um primeiro reconhecimento das comunidades.  

66 



 

   

Projetos do Governo Federal (Através do Ministério da Integração Nacional), 

descentralizado para os estados como o: Água para todos; e Água Doce, integrantes do Plano 

Brasil Sem Miséria, buscam universalizar o acesso e uso de água para populações carentes, 

residentes em zonas rurais não atendidas por este serviço público, atendidas por sistemas de 

abastecimento deficitários e não interligados. 

 

6.2.1 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta dos dados primários foi o questionário citado, elaborado pelo grupo 

de pesquisa HWISE da Universidade Texas A&M, cujas perguntas são direcionadas ao nível 

de Insegurança hídrica domiciliar. Portanto, as perguntas foram produzidas para entender 

melhor os desafios e a situação dos moradores com a provisão da água para uso doméstico. As 

perguntas usadas nos questionários estão divididas em dimensões (Quadro 6). 

 

Quadro 6- Sumário das perguntas sobre Insegurança hídrica domiciliar-IHD 

Dimensões do questionário – Insegurança Hídrica domiciliar, Insegurança alimentar, renda e 
habitação 

CÓDIGO  
SQ1; SQ2;  
SQ3; SQ4 

1. Perguntas de triagem  
Screening Questions 

Identificar a pessoa responsável para 
responder sobre o uso da água nos agregados 
familiares 
 

Classificação 
 
0.Não  
1.Sim 

 

Tipo de 
resposta 

 
Aberta  

CÓDIGO  
SD1; SD2;  
SD3; SD4; 
SD5; SD6  

2. Questões sócio demográficas 
Socio Demographic 

Caracterizar os aspectos sócio demográficos 
das famílias nos agregados do município de 
Martins 

 
 

Perguntas sobre o 
gênero do chefe da 
família; idade; 
responsável por 
providenciar a água 
para o lar; e 
caracterização dos 
moradores  

 
 
 

Aberta 

CÓDIGO 
WASH1 

até 
WASH34 

 

3. WASH inventário  
 

Propõe fazer um inventário sobre a obtenção 
de água e condições de saneamento no 
agregado familiar 
 
 

 
 
 

Perguntas sobre as 
fontes de 
abastecimento; 
gastos; formas de 
transportar água e 
tempo; locais de 
higienização; 
tratamento da água; e 
instalações sanitárias   

 
 
 

Direta e 
Múltipla 

escolha (escala 
de 

mensuração) 
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CÓDIGO 
WS1; WS2 

WS3; 
WS4A; 
WS4B 

 

4. Armazenamento de água  
Water Storage 

 Revelar a quantidade de água na casa e quais 
os meses de maior escassez e disponibilidade 
 

Perguntas sobre a 
quantidade de água 
na casa e; sobre os 
meses de escassez e 
disponibilidade; e 
continuidade do 
abastecimento 

 
 
 

Direta  

CÓDIGO 
HWAS1; até 

HWAS26 
 

5. Escala de acesso à água da casa 
Scala of access to water in the house 

Entender as experiências de acesso a água na 
casa e a frequência nas últimas 4 semanas e 
últimos 4 meses 

Sobre a dificuldade 
de acesso à água 
numa escala de 
melhor experiência 
para pior 
Escala de 0 a 4 

 
Múltipla 

escolha (escala 
de 

mensuração) 

CÓDIGO 
HWQS1  

até  
HWQS7 

 
 

6. Escala de qualidade da agua na 
casa 

House water quality scale 
Descobrir a percepção das pessoas quanto a 
qualidade da sua fonte principal de água 

Sobre a qualidade da 
água para beber e 
para tarefas 
domésticas. 
Problemas de sabor, 
odor 
Escala de 0 a 4 

 
Múltipla 

escolha (escala 
de 

mensuração) 

CÓDIGO 
HWDS1  

Até 
HWDS11  

 

7. Escala de estresse por causa da 
água na casa 

Stress scale due to water in the 
house 

Descobrir o sentimento de estresse das 
pessoas com uso, acesso e qualidade da água 

 
 

Sobre o nível de 
estresse devido 
problemas com o 
acesso a água e 
quantidade suficiente  

Escala de 0 a 4 

 
 
 

Múltipla 
escolha (escala 

de 
mensuração) 

CÓDIGO 
FI1  
até  

FI10 
 

8. Insegurança alimentar 
Food Insecurity 

Avaliar as experiências com acesso a comida 
nas últimas 4 semanas 

 
 

 

Sobre níveis de 
insegurança 
alimentar através das 
frequências com que 
o agregado não teve 
alimentos suficiente 

 

 
 

Múltipla 
escolha (escala 

de 
mensuração) 

CÓDIGO 
IH1 até IH9 

 

9. Renda e habitação 
Income and housing 

Verificar características socioeconômicas 
nos agregados familiares 

 

Sobre a ocupação das 
pessoas; sua visão de 
posição 
socioeconômica; e 
renda da família 

 
 

Aberta 

Fonte: Elaboração da autora (2019).  
 

  E, muitas dimensões do questionário foram usadas como dados qualitativos, 

subsidiando toda a pesquisa, onde muitas perguntas foram de respostas múltiplas. Os dados são 

destacados em tabelas nos resultados e discussões.  

Esse instrumento toma por base trabalhos anteriores como (DUNN e 

BAKKER,2009;2011; COOK E BAKKER, 2012); (NORMAN et al., 2010;2011;2013); 

(ONU,2010; JEPSON, 2014;2017); cujas dimensões avaliativas das classes de segurança 

hídrica são pautadas numa escala ordinal de avaliação. Essa escala tem como objetivo 
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classificar a segurança hídrica em estratos tomando como referência a melhor e a pior situação 

encontrada. 

Assim, o questionário, utilizou-se de uma escala de mensuração de 0 a 4, onde 0 

representa a melhor situação e 4 a pior situação de insegurança. O valor 88 para dados ausentes 

ou quando não se aplica, e 9 não sei (anexo 1). 

Por fim, para percepção da Insegurança hídrica domiciliar a pesquisa optou por se 

diferenciar e gerar uma Média de Insegurança hídrica domiciliar-IHD por grupos, a partir 

dos escores fatoriais de cada dimensão explorada. Classificando-os em: baixa Insegurança; 

média Insegurança; alta Insegurança; e muito alta Insegurança. De modo que quanto mais 

próximo a 1 maior o nível de Insegurança por comunidades, ou seja, pior a situação (a média 

foi modificada numa mensuração de 0 a 1), assim, compatível com a lógica da escala original 

do questionário.  A escala definida de 0 a 1 foi apenas uma adaptação dos valores encontrados 

e que foram trabalhados no programa estatístico SPSS.  

Para a aplicação da entrevista e do questionário, a pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética da Universidade Federal do Ceará em 2018, com Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) número 18677319.7.0000.5054. Foi aprovado em 2019 com o 

número do parecer: 3.511.983, podendo ser constatado no link: 

file:///C:/Users/Helania/Downloads/PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_3511983.

pdf. A pesquisa tem como Patrocinador Principal: A Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior-CAPES, bem como o projeto Urban Water Provisioning and 

Household Water Security in Northeast Brazil, da Universidade Texas A&M. 

 

6.2.2 Processamento e análise de dados 

Com base em Luchesa (2011), utilizou-se a amostragem com população finita, pois é 

considerada quando o número de elementos que a compõe é determinado e conhecido, cuja 

fórmula é dada por:  

qpZNe

NqpZ
n

..)1(

...
22

2

0 
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no = tamanho da amostra;  
Z = valor correspondente ao nível de significância adotado (1,96); 
p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica (0,5);  
q = percentagem complementar de p (0,5); 
N = tamanho da população (2.404 domicílios)  
e = erro máximo permitido (5% = 0,05); 
 

Definindo os domicílios particulares de Martins - RN, como o público alvo do estudo. 

Segundo Censo do IBGE (2010), temos um total de 2.404 domicílios particulares de Martins - 

RN. Utilizando amostragem aleatória estratificada, e considerando nível de confiança de 95%, 

nível de significância de 5%, e margem de erro de 5%, temos amostra de 334 residências, sendo 

estratificada por bairros e comunidades rurais.  

No caso da população heterogênea em que se podem distinguir subpopulações mais ou 

menos homogêneas, denominadas estratos, é possível utilizar o processo de amostragem 

estratificada. Após a determinação dos estratos, seleciona-se uma amostra aleatória de cada 

subpopulação (estrato).  

As variáveis mais comuns são: classe social, idade, sexo, profissão, ou qualquer outro 

atributo que revele os estratos dentro da população (FONSECA E MARTINS, 2012, p. 182). 

Aplicando-se a técnica de amostragem estratificada proporcional, tem-se o total de 334 

questionários a serem aplicados, divididos por localidades como pode ser visualizado na tabela 

1.  As comunidades rurais Picos dos Carros, Estaleiro, Chapéu, Salva Vidas, Nogueiras, Sitio 

Frade, Poção, Canto e Os bairros da COHAB, Centro, Lagoa Nova, Manoel Barreto, Jocelin 

Vilar, Hernane leite, Cruz das Almas, Vila Feliz, Jacu foram escolhidos por terem maior número 

de domicílios, sendo mais representativos para o estudo (Tabela 1).  

Em cada estrato (localidade) os questionários foram aplicados conforme técnica de 

amostragem sistemática. É significativo notar que no município de Martins - RN, existem 

comunidades rurais tanto na formação serrana, quanto nas áreas da depressão sertaneja. 

Contudo, a presente investigação considerou tanto as áreas abaixo, quanto acima da serra, 

utilizando-se do critério de maior representatividade dos domicílios, portanto, o que inclui a 

zona urbana e rural (Figura 14 - espacialização das áreas visitadas).
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Tabela 1- Quantidade de questionários por zona rural e urbana 

RURAL PORCENTAGEM FREQUÊNCIA 

Picos dos carros 2,46% 8 

Estaleiro /Chapéu/ Salva Vidas 

/ Nogueiras 

5,67% 19 

Sítio Frade 6,59% 22 

Poção  2,69% 9 

Canto  6,70% 22 

URBANA PORCENTAGEM FREQUÊNCIA 

COHAB 13,47% 45 

Centro 20,06% 67 

Lagoa Nova 9,28% 31 

Manoel Barreto 5,09% 17 

Jocelin Vilar  8,68% 29 

Hernane Leite  5,69% 19 

Cruz das Almas   1,50% 5 

Vila Feliz  4,78% 16 

Jacu  7,49% 25 

Total 100% 334 

 
Fonte: Elaboração da autora (2018). Com dados do IBGE (2010). 
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Fonte: Elaboração da autora (2019).

Figura 14 - Espacialização de todos os domicílios visitados em Martins 
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O banco de dados foi construído em formato Excel, versão 2017, com as confecções das 

tabelas descritivas e aplicação de testes estatísticos sendo realizada através do Software 

Statistica SPSS, versão 25.0. O banco de dados tem identificação dos entrevistadores, 

localidade, coordenadas geográficas (uso do GNSS- SISTEMAS GLOBAIS DE 

NAVEGAÇÃO POR SATÉLITE) e código de cada pergunta correlatas a Insegurança hídrica 

domiciliar-IHD.  

 Inicialmente foi realizada análise descritiva do perfil sociodemográfico dos 

entrevistados e dos questionários sobre a IHD. Onde nas variáveis categóricas, são destacados 

resultados por meio de distribuições de frequência, enquanto que nas variáveis discretas e 

contínuas: foram utilizadas estatísticas descritivas sobre medidas de tendência central (média, 

moda e mediana) e dispersão dos dados (variância, desvio padrão, coeficiente de variação e 

limites: mínimo e máximo). Nesse estudo todos os testes estatísticos aplicados foram 

empregados a um nível de significância de 5%. 

Para verificar a confiabilidade dos dados avaliados na escala dos questionários: 5. Escala 

de acesso à água doméstica, 6. Qualidade da água do agregado familiar,7. Estresse por causa 

da água do agregado e 8. Insegurança alimentar, teremos aplicação do alfa de Cronbach, onde 

autores apontam consistência dos dados classificada como satisfatória para valores acima de 

0,80 (MALHOTRA, 2006).  

Conforme Malhotra (2006), o coeficiente conhecido como alfa de Cronbach, que é a 

média de todos os coeficientes que se obtém quando se divide a escala do questionário de 

maneiras diferentes em duas metades, variando de 0 a 1 (valores elaborados nesta pesquisa), 

onde os valores abaixo de 0,6 são geralmente insatisfatórios. 

6.3 Técnicas quantitativas 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem 

ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e representativas da população, os 

resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 

pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade, análise de dados brutos, com o 

auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Essa recorre à linguagem matemática para 

descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. (SILVEIRA e 

CORDOVA,2009, p. 33).  
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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). 

O uso de questionários e outras formas de entrevistas estruturadas são usados para 

coletar opiniões e informações que serão posteriormente agrupadas e analisadas de maneira 

estatística, sendo importante a aplicação dos mesmos numa amostra representativa para que 

seus resultados sejam válidos. A presente pesquisa, utilizou-se de algumas dessas técnicas 

(Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Descrição das técnicas usadas 

Técnica Descrição Resultado/objetivo 

Análise fatorial O método considera inúmeras variáveis 

simultaneamente. Analisa as inter-

relações de um grande número de 

variáveis, definindo um conjunto de 

dimensões latentes, denominadas de 

fatores. Assim, permite agregar 

dimensões 

O objetivo é encontrar um meio de 

condensar a informação contida em 

um número de variáveis em um 

conjunto menor, com uma perda 

mínima de informação, por meio de 

uma transformação linear de um 

espaço p-dimensional para um 

espaço k-dimensional 

Análise de clusters ou Análise de 

agrupamentos 

Os grupos gerados são representados 

em uma estrutura, na forma de árvore, 

denominada dendrograma que mostra 

como as observações foram 

aglomeradas 

Objetiva dividir os elementos da 

amostra, ou população, em grupos. 

Teste Qui-Quadrado É considerado um teste não 

paramétrico, pois não depende de 

parâmetros populacionais (média e 

variância). O princípio básico deste teste 

é comparar proporções, ou seja, 

possíveis divergências entre as 

frequências observadas e esperadas 

para um certo evento. 

É um teste de hipóteses que se 

destina a encontrar um valor da 

dispersão para duas variáveis 

categóricas nominais e avaliar a 

associação existente entre variáveis 

qualitativas. Comparar a distribuição 

de diversos acontecimentos em 

diferentes amostras, a fim de avaliar 

se as proporções observadas destes 

eventos mostram ou não diferenças 

significativas. 
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Teste de Kolmogorov Smirnov 
Este teste observa a máxima diferença 

absoluta entre a função de distribuição 

acumulada assumida para os dados, no 

caso a Normal, e a função de 

distribuição empírica dos dados. Como 

critério, comparamos esta diferença 

com um valor crítico, para um dado 

nível de significância. 

Verificar a n ormalidade dos dados, 

pois é o primeiro passo que 

tomamos para simplificar nossas 

análise. Para dar suporte a esta 

suposição, consideramos, dentre 

outros, o teste de Kolmogorov - 

Smirnov. 

Teste t do Student 
O teste t de Student tem diversas 

variações de aplicação, mas sempre há 

a limitação do mesmo ser usado na 

comparação de duas (e somente duas) 

médias e as variações dizem respeito às 

hipóteses que são testadas. 

Usado para comparação de médias. 

Esse pode ser utilizado para avaliar 

se há diferença significativa entre as 

médias de duas amostras.  

Análise de Variância (ANOVA) A técnica estatística permite que vários 

grupos sejam comparados, esses 

fatores podem ser classificados como 

qualitativa ou quantitativa, mas a 

variável resposta sempre tem que ser 

contínua. Esse método é recomendado 

para comparar médias de três os mais 

grupos. 

É um teste paramétrico usado para 

verificar se existe uma diferença 

significativa entre as médias e se os 

fatores estão influenciando na 

variável resposta. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). Com base em Mingote (2005); HAIR Jr. et al (2005); Jhonson (2007). 

 

6.3.1 Análise fatorial 

A estatística multivariada consiste em um conjunto de técnicas estatísticas utilizadas em 

situação em que são consideradas inúmeras variáveis simultaneamente, originadas de múltiplas 

respostas sobre um mesmo indivíduo ou objeto de investigação (MINGOTI, 2005).  

A análise fatorial é um método estatístico multivariado, onde o propósito principal é 

definir a estrutura subjacente em uma matriz de dados. Essa técnica aborda o problema de 

analisar a estrutura das inter-relações entre um grande número de variáveis, definindo um 

conjunto de dimensões latentes, denominadas de fatores. Inicialmente, é possível identificar as 

dimensões e então determinar o grau em que cada variável é explicada por cada dimensão 

(SINGH, MALIK e SINHA, 2005; HAIR Jr. et al.,2005).  

Na análise fatorial a maior parte dessa variabilidade pode ser explicada por um número 

K de componentes. A análise de componentes principais está relacionada com a estrutura de 
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covariância por meio de combinações lineares das variáveis originais (JOHNSON e 

WICHERN, 1992).  

 

6.3.2 Análise de agrupamentos (clusters) 

 

   Análise de agrupamentos, tem como objetivo dividir os elementos da amostra, ou 

população, em grupos de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam 

similares entre si com respeito às variáveis (características) que neles foram medidas, e os 

elementos em grupos diferentes sejam heterogêneos em relação a estas mesmas características, 

(MINGOTTI, 2005; JHONSON, 2007).  

 

Para cada elemento amostral j (indivíduos), tem-se o vetor de medidas Xj, representado por: 

𝑋 =  𝑋  𝑋 … 𝑋 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

 

Onde Xij é o valor observado da variável i medida no elemento j. Para o agrupamento é 

necessário definir a medida de similaridade ou dissimilaridade utilizada, as medidas de 

dissimilaridades relatam quanto menor os seus valores mais similares estão os elementos 

comparados. 

Para a definição do número de clusters utilizou-se o método hierárquico de Ward que 

por sua vez é um dos métodos mais utilizados por buscar minimizar a soma de quadrados dentro 

de cada grupo. Este método de ligação é fundamentado na mudança de variação entre e dentro 

dos grupos. Assim, a distância entre os conglomerados Cl e Ci é dada por: 

𝑑(𝐶 , 𝐶 ) =
𝑛  𝑛

𝑛 + 𝑛
 (𝑋 . − 𝑋 .)′(𝑋 . − 𝑋 .) 

 

A distância euclidiana foi utilizada para verificar a proximidade entre os elementos. A 

distância Euclidiana entre dois elementos Xl e Xk, l≠k é definida por: 

𝑑(𝑋 𝑋 ) =  [(𝑋  − 𝑋 ) (𝑋  − 𝑋 )] / =  ∑ (𝑋 − 𝑋 )
/

, assim dois elementos 

amostrais são comparados em cada variável pertencente ao vetor de observações. 

Para a realização da criação dos grupos as variáveis (anos) foram padronizadas:   

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
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Diante do que foi exposto foram realizadas alocações dos elementos em 4 (quatro) 

clusters.  

6.3.3 Teste Qui-Quadrado 

O teste Qui-Quadrado permite avaliar se as variáveis estão relacionadas com 

determinado nível de significância. 

Hipóteses a serem testadas: 

Hipótese Nula (H0): As variáveis não estão relacionadas (as variáveis são independentes). 

Hipótese Alternativa (H1): As variáveis estão relacionadas (as variáveis são dependentes). 

A hipótese de nulidade pode ser testada por: 

 

  2
)1k(

k

1i i

ii2
cal E

²EO







 
 

Onde  Oi = n° de casos observados classificados na categoria i; 

 Ei = n° de casos esperados classificados na categoria i, sob H0. 

Assim, Rejeitamos H0, se ²cal ²(k – 1, ), ou se a probabilidade associada à 

ocorrência, sob H0, do valor obtido do ²cal com (k - 1)g.l. não superar o valor de alfa, ou seja, 

P[²k - 1 ²cal] for significativo (menor que alfa). 

g.l: Graus de Liberdade; 

: Nível de significância. 

 

6.3.4 Teste de Kolmogorov Smirnov 

É um teste estatístico utilizado para verificar se um determinado conjunto de dados é 

proveniente de uma distribuição normal ou não.  

H0: Os dados possuem distribuição normal. 

H1: Os dados não possuem distribuição normal. 
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6.3.5 Teste t do Student 

É um teste paramétrico usado para verificar se existe uma diferença significativa entre 

as médias. 

H0: Não há diferença entre as variáveis estudadas. 

H1: Há diferença entre as variáveis estudadas. 

6.3.6 Análise de Variância (ANOVA) 

A ANOVA (análise da variância) é o método recomendado para comparar médias de 

três os mais grupos. Uma ANOVA produz uma estatística “F” ou razão “F” que é semelhante 

a estatística “t”, pois, ela compara a variância sistemática dos dados com a variância não-

sistemática. Contudo a ANOVA é um teste abrangente que analisa o efeito global, ou seja, ela 

informa se existem diferenças entre os grupos experimentais, porém não informa entre quais 

grupos a diferença se localiza. 

Hipóteses a serem testadas: 

 H0: µi= µi, Para todo i, j = 1,..,n. 

 H1: µi ≠ µj, Para pelo menos duas das médias i, j = 1,..n. 

Ou seja, 

H0: Não há diferença entre as variáveis estudadas. 

H1: Há diferença entre as variáveis estudadas. 

 

6.4 Método de Valoração ambiental 

 

A valoração ambiental serve para valorar os bens e serviços para os quais não existe 

mercado. Consiste em perguntar a uma amostra da população relevante, questões sobre sua 

DAP - Disposição a pagar, ou DAR- Disposição a receber para se ter a melhoria da qualidade 

ambiental de um recurso. Permite estimar valores de uso e não uso. Classifica-se como uma 

pesquisa exploratória e descritiva por acessibilidade e coleta de dados em campo. Assim, a 

pesquisa demostra a possibilidade da atribuição de valores hipotéticos para as águas 

subterrâneas de um enclave úmido e o uso de Pagamentos por serviços ambientais - PSA como 

instrumento de proteção.  Para isso utilizou-se do método de valoração contingente (Figura 10).  
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Para o presente estudo, aplicou-se o método, segundo Motta (1997). Realizou-se a 

pergunta da DAP, juntamente com o questionário de Insegurança Hídrica Domiciliar, na data 

de 15 de janeiro de 2019 até a data de 15 de fevereiro de 2019. Portanto a amostra também 

foi 334 domicílios. Com uma equipe de 5 integrantes (a própria pesquisadora e 4 integrantes da 

região em estudo). Os mesmos tiveram um treinamento antes do campo para compreenderem o 

intuito da pesquisa e a forma mais adequada para abordar os entrevistados. Não os 

influenciando nas respostas. E ao mesmo tempo explicando, de forma simples, o conteúdo do 

questionário no tocante a água subterrânea e sua conservação. 

Por fim, foi investigado uma abordagem de preferência declarada das pessoas quanto as 

mudanças hipotéticas na provisão dos bens ou serviços ambientais. Uma pergunta direta sobre 

sua disposição – DAP a pagar para se ter melhoria na qualidade ambiental de um recurso. 

Numa etapa posterior, após coletados os dados, estes foram organizados, para que 

fossem analisados e dessem início ao processo de especificação das variáveis e do modelo 

respectivo ao método de valoração ambiental (VA). 

A valoração econômica ambiental pode ser extremamente útil para o planejamento 

ambiental que tenha a finalidade de evitar a exploração excessiva dos recursos naturais, 

renováveis, ou não, ajudando, na determinação de taxas e tarifas ambientais e na avaliação de 

custos e benefícios de projetos envolvendo a área ambiental, bem como fornecer subsídios ao 

poder público nas ações de reparação por danos ambientais. (MALDORADO et al.,2017, p. 9).  

Segundo Motta (1997, p. 3) embora o uso dos recursos ambientais não tenha seu preço 

reconhecido no mercado, seu valor econômico existe na medida em que seu uso altera o nível 

de produção e consumo (bem-estar) da sociedade. Mesmo diante das críticas sobre a atribuição 

de “valor” como uma forma simplista de aval, a exemplo das atuais discussões sobre o mercado 

dos créditos de carbono, a não atribuição de valor aos bens e serviços ambientais em termos 

monetários, na prática, significa valor nulo. 

 

As Etapas, conforme a figura 15:  

I -  A DAP refere-se a Disposição a pagar (seria o maior valor monetário que o indivíduo 

disponibiliza em prol da qualidade e preservação do bem ambiental). A água subterrânea na 

serra de Martins-RN foi o bem valorado nesta pesquisa, um bem de uso direto. De início, 

realizou-se um Pré-teste com 20 questionários. Onde os mesmos foram usados na amostra total. 

II - A DAP foi iniciada com a leitura de um texto curto sobre a ocorrência do acúmulo d`água 

subterrânea na Serra dos Martins explicando o que seria os serviços ecossistêmicos de provisão 
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(água), ofertados; mostrando ainda imagens das fontes de águas na serra; o porquê da sua 

predisposição hídrica; e a importância da conservação desse serviço essencial a população de 

Martins. 

III -  Forma de Eliciação: lances livres (“open-ended”). Perguntou-se ao entrevistado se estaria 

disposto a pagar para ter uma maior conservação das águas subterrâneas na serra. E na opção 

de SIM, quanto pagaria. Na opção de Não, poderia acrescentar o motivo. Essa última resposta 

foi interpretada de modo qualitativo.  

IV- O meio de pagamento poderia ser uma “contribuição proporcional” descontada na conta de 

água (Caern) todos os meses na zona urbana. E para população rural um sistema de contribuição 

anual, proporcional, cobrado sobre O ITR (Imposto territorial rural). 

 

       Figura 15 - Etapas do MVC (Método de Valoração Contingente) 

 
Fonte: Elaboração da autora (2018). * O texto utilizado para explicar a dinâmica da água subterrânea 

encontra-se em anexo. 
 

A contribuição hipotética foi detalhada para os entrevistados, mostrando que os valores, 

“arrecadados”, seriam destinados a projetos de conservação da vegetação nativa; dos solos; e 

áreas de nascentes e as APPs (Área de preservação Permanentes).  Consequentemente, 

beneficiando a função ecossistêmica de acúmulo das águas subterrâneas e qualidade de vida 

daquela população. O que poderia contribuir para a segurança hídrica na serra.  

Para Motta (1997, p.44), busca-se simular cenários, cujas características estejam o mais 

próximo possível das existentes no mundo real, de modo que as preferências reveladas nas 

pesquisas reflitam decisões que os agentes tomariam de fato caso existisse um mercado para o 

I - Acrescentou- se no 
mesmo (questionário 

sobre insegurança 
hídrica, uma pergunta 

sobre a DAP) II -Foi lido um texto 
sobre o acúmulo 

d`àgua subterrânea na 
Serra 

III-Forma de Eliciação: 
lances livres

IV - O meio de pagamento 
será uma “contribuição 

proporcional "
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bem ambiental descrito no cenário hipotético em valores monetários. A pergunta foi 

direcionada a população urbana e rural (amostra com 334 questionários). Ao final, foi sugerido 

que os valores pagos seriam fiscalizados pelos representantes comunitários, com apoio do 

Ministério Público da cidade de Martins. E destinados a um fundo ambiental (FAE-Fundo 

ambiental Ecossistêmico). Cuja administração seria da secretaria de Turismo e Meio ambiente 

- SETUR da cidade de Martins, pois não há uma secretaria específica do meio ambiente. 

E após a aplicação, concretizou-se a análise das respostas: a DAP média e distribuição 

de frequência; avaliar sua precisão. Trazendo tabelas sobre o interesse no uso da DAP; interesse 

no uso da DAP por comunidades e por último, os fatores socioeconômicos dos entrevistados 

que influenciam a DAP, sendo verificados através do método de regressão linear múltipla dos 

fatores, sendo esta uma das técnicas de análise multivariada dos dados. Incluindo estimação dos 

parâmetros; análise da variância (sexo, faixa etária, número de residentes; tempo de moradia; 

renda); coeficiente de determinação.  

As entrevistas possibilitaram uma análise de sensibilidade - Calculando a DAP média 

para subgrupos. E a DAP total: Disposição a pagar Total = DAP média x População 

relevante. 

A pesquisa de valoração ambiental tem o objetivo de gerar informação que possa 

embasar a defesa das políticas, sensibilizar a sociedade para questões relevantes e estabelecer 

prioridades para que os governos tomem suas decisões com embasamento científico e 

valorização dos bens de não mercado (Visualizar figura 16- Descrição dos SE na serra).  
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Figura 16 – Possíveis Serviços ecossistêmicos na serra de Martins e a Valoração ambiental 

 
Fonte: Elaboração da autora (2018). 

82 



 
 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

7.1 Aspectos socioambientais do município serrano de Martins - RN  

 

O município de Martins apesar de possuir uma população com apenas 8.218 habitantes é 

diferenciado, e tende a ser atrativo, pelas suas condições climáticas e predisposição hídrica, 

revelando um estilo de vida menos sofrido, quando comparado ao sertanejo das áreas ao redor, 

àqueles sofrem mais com os ciclos das secas e altas temperaturas. 

Pois conforme Arnóbio Cavalcante (2005), essas serras são os “Jardins Suspensos no 

sertão”. No alto de elevações abastecidas por chuvas que vêm do litoral, o semiárido do 

Nordeste abriga enclaves de Mata Atlântica com grande biodiversidade, verdadeiras ilhas em 

meio à caatinga.  

Para o entendimento da dinâmica da água na serra dos Martins, cabe mencionar a sua 

estrutura geológica que favorece a formação de solos mais arenosos, com potencial de 

permeabilidade e porosidade, propícios ao acúmulo de reservas hídricas. O que reflete numa 

formação vegetal de floresta subcaducifólia, ou Floresta Estacional Semidecidual.  

O município de Martins está inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial e no Domínio 

Hidrogeológico Fissural. O Domínio Intersticial é composto de rochas sedimentares da 

Formação Serra dos Martins-FSM (CPRM, 2005). 

Na sua hidrogeologia dos meios fissurados a matriz do maciço rochoso é caracterizada pela 

inexistência ou presença muito reduzida de espaços intergranulares na rocha. Nesse meio a água 

encontra-se em espaços representados por fissuras ou fraturas. A água subterrânea que percola 

é fonte essencial de suprimento de umidade no solo. Representa importante papel nos fluxos 

fluviais, mantendo a perenidade dos rios, na estiagem (COSTA, 2008, p. 121). 

Segundo Matos (1987, 1992); Jardim de Sá (1994); Menezes (1999, p.22) no estado do Rio 

Grande do Norte o registro pré-mesozóico é marcado por um acervo lito-estrutural herdado do 

Pré-cambriano, que foi em parte reativado e super imposto pela evolução tectono-sedimentar 

da bacia Potiguar, iniciada no Mesozóico.  

A serra de Martins encontra-se inserida no contexto da província Borborema, mais 

precisamente em sua porção Nordeste, definida como faixa Seridó (ALMEIDA et al., 1967). 

Caracterizada a partir de dois grupos: o primeiro compreende as rochas do embasamento 

cristalino (rochas ígneas ou magmáticas), que datam do Neo-proterozóico e o segundo grupo, 

onde se dispõe discordantemente a unidade das coberturas sedimentares, de idade terciária. 

Mabessone et al. (1975); Mabessone e Rolim (1982) mencionam que localmente, arenitos 

da FSM, mostram-se totalmente silicificados e atribuem essa silicificação a proximidade de 
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basaltos intrusivos em subsuperfície. Conforme análise sedimentológica feita por esses autores, 

o ambiente deposicional desses arenitos era fluvial, de rios com bastante água migrando rumo 

ao litoral atual.  

Menezes (1999, p. 38), o capeamento sedimentar da FSM nos platôs de Portalegre, Martins, 

e Santana, repousam discordantemente sobre gnaisses e migmatitos do complexo Caicó, 

metassedimentos do grupo Seridó, granitóides transamazônicos e brasilianos. Geralmente, 

embasamento afetado, por zonas de cisalhamento brasilianas, extensas, a exemplo do ocorre na 

serras de Portalegre e Martins, que estão localizadas nas zonas de cisalhamento de Frutuoso 

Gomes e Portalegre. 

De acordo com Souza e Oliveira (2006); Maia; Betard e Bezerra (2016, p. 5), os maciços 

de Portalegre e Martins estão situados na porção ocidental do estado do Rio Grande do Norte a 

norte do maciço da Borborema (Figura 17). Estes maciços cristalinos têm 700m de altitude e 

são circundados pela depressão sertaneja, situada entre 180 e 250m (Figura 18). Esses platôs 

possuem regimes de chuva mais abundantes em virtude do fator orográfico, bem como sobre 

as comunidades vegetais, onde podem ser comuns espécies dos domínios florísticos da Mata 

Atlântica e do Cerrado. 

 

Figura 17- Formação Serra dos Martins, com embasamento cristalino antigo 

 
Fonte: Maia; Bétard e Bezerra (2016). Bloco Diagrama Morfoestrutural. 
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Figura 18 - Mapa Hipsométrico do município de Martins 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 
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O relevo das áreas examinadas está descrito como platôs residuais do Cenozóico, 

constituem um relevo plano, com restos de capeamento sedimentar elevados, facilmente, 

identificados, pelo aspecto retilíneo dos topos das serras. São definidos como testemunhos de 

antigas superfícies de erosão que ocorrem em várias partes do Nordeste oriental, sobre as áreas 

cristalinas. Apresentam-se em forma de mesetas e mesas, cujas encostas possuem forte 

declividade (Figura 19) e erosão severa (BARROS, 1998, p. 22). 

Figura 19- Mapa de declividade com porcentagem 

 
Fonte: Organizado pela da autora (2019). 

 
 

Foram observadas pelo projeto RADAM BRASIL duas classes geomorfológicas para a 

área: superfície tabular erosiva; Formas de dissecação Aguçadas, que apresentam intensidade 

de aprofundamento da drenagem relativamente fraca, com ordem de grandeza das formas de 

dissecação sendo maior do que 250 metros a menor ou igual a 750 metros (Figura 20). 
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Figura 20 - Unidades Geomorfológicas de Martins 

 
Fonte: Organizado pela autora (2019). 

 

A pesquisa de Moura (2017, p. 91) caracterizou as formas de relevo cárstico encontrados 

em Martins, mostrando ainda, uma compartimentação própria para o relevo: 

 

1. Platô (700m de altitude. Sua topografia plana a suave ondulado no topo sugere uma 

feição tabular semelhante a uma chapada. Com Anfiteatros erosionais e convergência 

de fluxos da rede de drenagem);  

2. Vertentes: essa unidade está relacionada às áreas de maior inclinação do relevo. 

Apresenta inclinação superior à 20º, geralmente entre as cotas 650m e 250m; A 

depressão sertaneja possui maior abrangência espacial, nesta se insere a maior parte da 

rede de drenagem, desenvolve-se sob duas unidades litológicas distintas, a Formação 

Jucurutu e a Suíte Intrusiva Umarizal. 

3. A depressão é formada por áreas onduladas suaves e moderadas;  

4. Planícies fluviais. Essas feições correspondem aos estreitos depósitos aluviais dos rios 

que drenam o setor. 
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5. Os Inselbergues cársticos de Martins: formam um campo de afloramentos de mármores 

provenientes das lentes intercaladas da formação Jucurutu. São encontrados sobrepostos 

a duas unidades geomorfológicas, as vertentes associadas a Serra dos Picos e a 

Depressão Sertaneja. 

O relevo tem forte influência no clima local, pelas chuvas orográficas (barreiras naturais), 

cuja pluviosidade média anual é 1.127mm. Marca uma erosão pluvial, e intemperismo químico 

significativo nas áreas de maior desgaste, e desagregação da serra. Modelando um relevo de 

vertente (inclinação superior à 20º). Com rica rede de drenagem, formação de cachoeiras como 

a de Umarizeira, abastecendo as áreas abaixo da serra, as planícies fluviais e a depressão 

sertaneja. Contendo argissolos, com aumento de argila superficial, geralmente acompanhado 

de boa diferenciação também de cores (acinzentados, avermelhadas, ou mais escurecido); 

profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados.  

Destaca-se na serra os neossolos regolíticos (Solos pouco evoluídos, constituídos por 

material mineral ou por material orgânico com menos de 20cm de espessura. Com presença 

considerável de minerais primários de fácil intemperização); bem como os Luvissolos, solos de 

profundidade mediana, com cores desde vermelhas a acinzentadas, argila de atividade alta e 

alta saturação por bases (Figura 21).  São moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos, com 

teores de alumínio extraível baixo ou nulo (SANTOS et al., 2013, p. 96). 

 Com menos pluviosidade no inverno que no verão. Segundo a Köppen e Geiger a 

classificação do clima é Aw`tropical quente e úmido, com chuvas de verão e outono, e inverno 

seco. Apresentando uma média de 287 mm, o mês de março é o mês de maior precipitação. E 

sua pluviosidade média anual é 1.127 mm. No Nordeste as chuvas são concentradas, 

principalmente, nos meses de fevereiro a maio, sendo comum períodos de secas nos demais 

meses do ano. Em Martins as taxas de temperaturas médias anuais apresentam máximas de 

27ºC, mínimas de 24ºC e médias de 25ºC (BRASIL, 1981; BARROS, 1998). Ao longo do ano 

Julho tem uma temperatura média de 21.3 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.  
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Figura 21 - Solos encontrados em Martins 

 

Fonte: Organizado pela autora (2019).  
 

Essa pluviosidade diferenciada, junto à estrutura geológica, relevo de chapada sedimentar, 

e os solos com boa permeabilidade, e menor escoamento superficial, juntamente, com a 

vegetação, remanescente de mata atlântica, leva a melhores índices de sustentação dessas águas, 

com suas raízes e uma serrrapilheira mais densa, são fatores que caracterizam uma rica 

paisagem em meio ao sertão semiárido.  

  DANTAS (2016), em seus estudos nas áreas dos municípios de Portalegre e Martins 

mostram que provavelmente são ambientes remanescentes de diversos biomas, possivelmente, 

pelo fator climático-hidrológico. Os fatores climáticos, o tipo de solo e o relevo estão 

diretamente relacionadas as formações vegetais. A maioria dos indivíduos identificados nas 

áreas de estudo tem como domínio fitogeográfico em comum os biomas Mata Atlântica, 

Caatinga e Cerrado. Esses enclaves estão relacionados a setores com maior umidade no topo 

das serras de Martins e Portalegre, constituindo, assim, tipos vegetais de maior porte e 

biomassa. 

Paisagens que além de seu aproveitamento turístico e ecológico, podem ser um reduto 

de qualidade de vida. Já que maior oferta de água, levaria a melhores práticas econômicas e 

sociais. Por se instalarem nas zonas de altitudes elevadas, seu desenvolvimento é favorecido 
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por climas menos secos; portanto, aparecem nas principais áreas serranas do interior 

(JACOMINI, 1971; IBGE, 2012; MEDEIROS, 2016).  

 

7.2 Gestão dos Recursos Hídricos: o planejamento das fontes em Martins  

 

A distribuição da água no município de Martins envolve atores da gestão pública 

municipal e federal. Em parcerias para conter a falta da água intensificada pelo ciclo das secas 

(6 anos na região semiárida nordestina- 2012 a 2017). Seca que interferiu no acúmulo das águas 

subterrâneas (Figura 22). E, de forma mais intensa, na recarga dos corpos d’água superficiais, 

como o açude da cidade vizinha de Lucrécia. Cujo o açude é a fonte de água captada pela Caern 

para abastecimento das áreas do município acima da serra em situação de normalidade 

climática. 

 

Figura 22 - Localização das fontes hídricas subterrâneas, contemplando os poços no 

município  

 
Fonte: Elaboração da autora. Dados da SEMARH (2018). 

 
 

O gerenciamento municipal ocorre através da: Caern; Prefeitura municipal, responsável 

pelos poços públicos, cerca de 30 ativos, acima da serra, e com água de boa qualidade, segundo 
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gestores da Secretaria de Saúde; e operação Carro-pipa, criada pelo Governo Federal 

envolvendo o Ministério da Integração Nacional que em 2019 passa a ser o Ministério do 

Desenvolvimento Regional. Entretanto a operação é coordenada pelo Exército Brasileiro, numa 

parceria com Estados e Prefeituras; e a distribuição pela população local que retiram a água dos 

poços públicos, e a vende para àqueles, cujo acesso não é facilitado, privatizando assim, um 

bem público e de uso coletivo (Visualizar os atores da gestão no quadro 8). A dinâmica de 

distribuição hídrica em Martins é representada na figura 23: 

Os municípios Serranos de Martins e Portalegre-RN possuem algumas dessas reservas 

seguras de água que precisam ser monitoradas. Na pesquisa de Neres (2014) sobre as nascentes 

existentes no maciço serrano de Martins e Portalegre foram encontradas ao todo 9 nascentes, 

necessitando de preservação. Essas reservas possibilitam um uso pela população e importância 

ecológica para o equilíbrio do ecossistema, além de serem atrativos para o turismo 

(MENEZES,1999; NERES, 2014; NETO, 2015; MEDEIROS, 2016; GUEDES, 2016).   

Essas fontes surgem na natureza como “oásis serranos”, cuja governança deve ser sábia, 

diretamente associada a práticas de justiça ambiental no uso das águas. Não é justo que àqueles 

que possuam maior renda, tenham maior acesso, somente por possuir meios para perfurar poços, 

ou técnicas para explotar uma água cristalina. A natureza deve atender a todas as classes sociais, 

respeitando o poder de recarga das fontes. Sendo prioridade, políticas ambientais que incluam 

a conservação das nascentes, florestas e atividades humanas que diminuam os conflitos 

ambientais (MARTÍNEZ-ALIER, 2005).  

 

Quadro 8 - Principais atores na distribuição da água em Martins 
 

PRINCIPAIS FORMAS DE ACESSO A ÁGUA NA SERRA DE MARTINS RN 

CAERN A PREFEITURA O EXÉRCITO 

Capta água do açude da 

cidade de Lucrécia, em 

situação de 

normalidade hídrica. E 

armazena-a num 

reservatório d´agua de 

500 mil litros. Na seca 

capta água da barragem 

de Santa-cruz em 

Apodi- RN, através da 

Atua como gestora dos poços 

públicos da cidade. Reordenando 

seu uso. A qualidade da água. E seu 

acesso. Durante certo tempo 

existiram torneiras pela cidade 

para fornecer água. Agora 

somente o pontos de coleta do 

poços. Pois, as torneiras geravam 

conflitos de uso pela demanda de 

água.  

Coordena a operação Carro-pipa. A 

agua é captada nos açudes públicos 

locais, ou poços públicos e privados 

na cidade do Apodi-RN e chega até 

as comunidades rurais em Martins. 

Desabastecidas pela longa estiagem. 
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adutora do Alto-Oeste 

Potiguar. 

OS MORADORES OS DONOS DOS POÇOS PRIVADOS O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL 

COM OS AÇUDES PÚBLICOS 

dinâmica de coletar e 

vender a água dos 

poços na serra, 

distribuindo-a através 

de carros e moto-pipas 

adaptados ou buscando 

água a pé nos baldes e 

vasilhames caseiros. 

Retiram água de sua fonte 

particular para demandas 

domésticas e comerciais: os poços 

em propriedades particulares. 

 

Constroem açudes e barreiros nas 
áreas rurais, na depressão 

sertaneja. As comunidades usam a 
água para os animais e atividades 

de casa. 

 

O GOVERNO FEDERAL PELO PROGRAMA DAS CISTERNAS DE 1 E 2 USO 

As cisternas são abastecidas pelas chuvas e dos caminhões-pipa. O Programa água para todos PAT. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 
 
 

As águas subterrâneas nos sistemas aquíferos regionais são águas armazenadas que se 

acumulam ao longo de milhares de anos e se encontram, em condições naturais de quase 

equilíbrio, governado por um mecanismo de recarga e descarga. Mas, nem toda a água do 

subsolo pode ser extraída das formações. O volume explotável de um aquífero é uma variável 

de decisão por parte da gestão do sistema (FEITOSA e FILHO, 2000, p.7). 

O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH) foi 

Instituído pela Lei nº 9.433/1997 (Lei das águas). Em 2000, através da Lei nº 9.984, foi criada 

a Agência Nacional de Águas (ANA-executiva e reguladora), autarquia sob regime 

especial, com autonomia administrativa e financeira e vinculada ao MMA. Para um melhor 

entendimento, a hierarquia da gestão dos recursos hídricos está representada na Figura 24. 

Conforme cita a Lei nº 9.433 de 1997 em seu art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação 

para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

 

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 
quantidade e qualidade; II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades 
físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do 
País; III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; IV - a 
articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os 
planejamentos regional, estadual e nacional; 
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;VI - a integração 
da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 
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Figura 23 - Formas de armazenamento d`água 

 

  

    

   
Fonte: Da autora (2019). 

 

O artigo 19, da Lei das águas, trata sobre a cobrança do uso de recursos hídricos, 

podendo ser relacionado aos objetivos da mensuração dos serviços ecossistêmicos, em 

específico, a água de corpos superficiais ou subterrâneos, no sentido de racionalizar e dar 

indicação de valor real a esse recurso: uma valoração ambiental com possibilidade de 

financiamento de programas de conservação e revitalização de nascentes. Na prática se 

enquadraria numa gestão mais participativa: Poder Público, usuários e comunidades. 

 
I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu 
real valor; 
II - incentivar a racionalização do uso da água; 
III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas; 
 
 
 

Nesse contexto a água é um bem de domínio público, limitado e dotado de valor 

econômico para alguns tipos de uso. Porém como muitos desses benefícios da natureza não são 

negociáveis, como já citava Daily et al. (1997) não existe um mercado com preços fixos, o que 

A B 

C D

E F 

Cisternas para uso de beber 
Moto pipa adaptado- água dos 
poços 

Cisternas para uso de beber Barragem Santa Cruz - Apodi 

Açude público - na depressão 
sertaneja 

Açude público no sopé da 
serra 

93 



 

   

se negocia são especulações de fontes hídricas em países como o Brasil, essas necessitam, 

criticamente, de uma governança integrada à realidade de cada país.  

No intuito de orientar a gestão das águas do Brasil, a Lei nº 9.433/1997, estabelece O 

Plano Nacional de Recursos Hídricos. Um instrumento de gestão multidisciplinar, com 

diretrizes, e programas de participação social. O objetivo geral é estabelecer diretrizes e 

políticas voltadas para a melhoria da oferta de água, em quantidade e qualidade superficial e 

subterrânea; redução dos conflitos pelo uso. A figura 25, traz o Plano Diretor da Política 

Nacional, conforme a lei citada cima. 

O PNSH (Plano Nacional de Segurança Hídrica), passa a ser o instrumento fundamental 

de tomada de decisões. O MDR (Ministério de Desenvolvimento Regional) e a ANA (Agência 

Nacional de águas) almejam que o caminho para a segurança hídrica no Brasil, resulte 

verdadeiramente em marco na política pública e na forma como são realizados os investimentos 

em infraestrutura hídrica. Segundo o relatório (WWAP, 2019) o fornecimento de água encanada 

é o método de menor custo para transportar água em áreas densamente povoadas. Em locais 

onde não há redes canalizadas, as pessoas dependem principalmente de poços ou de sistemas 

comunitários de fornecimento de água (Pontos de venda; vendedores ambulantes, ou 

caminhões-pipa). 

Segundo a ANA (2019) além do Semiárido, historicamente sujeito a secas, a crise 

hídrica também ocorre no Sudeste, afetando as regiões mais populosas e com maiores demandas 

hídricas do País. Assim, o PNSH segue um conjunto de intervenções estruturantes, como: 

Barragens; sistemas adutores, canais e eixos de integração. “Portanto, os indicadores na gestão 

hídrica têm de ter um papel de mobilização dos atores intrínsecos e extrínsecos à política”. 

(LIMA; ABRUCIO E SILVA, 2014, p. 18). 

Esses fatores de desequilíbrio de balanço hídrico, associados à ausência de planejamento 

e infraestrutura hídrica e saneamento, desencadeiam cenários de insegurança hídrica. Como 

políticas públicas de amenização das consequências da seca verificam-se no quadro 9 

programas intergovernamentais e ações de organizações, todos voltados a segurança hídrica e 

alimentar do homem sertanejo. 
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 Fonte: Elaboração da autora (2019). 

Figura 24 - Hierarquia da Gestão dos recursos hídricos no Estado  
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Figura 25 - O Plano Diretor da Política Nacional de Recursos 
Hídricos 

Fonte: Elaboração da autora (2019). Base: Secretaria de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 
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Quadro 9 - Programas e ações de amenização da seca no Nordeste 

Programas do Governo Federal para uso sustentável da água e Segurança Hídrica 

 

O Programa Água Doce 

(PAD- lançado em 

2004) 

Política pública permanente de acesso à água de qualidade para o consumo 

humano, em parcerias com demais esferas; incorporando cuidados técnicos, 

socioambientais, recuperação e gestão de sistemas de dessalinização de águas 

salobras e salinas. E por reduzir as vulnerabilidades no que diz respeito ao 

acesso à água no Semiárido. É considerado uma medida de adaptação às 

mudanças climáticas.  

 

 

O Programa Água Para 

Todos (PAT) 

Integra o Plano Brasil Sem Miséria e foi concebido a partir da necessidade de 

se universalizar o acesso e uso de água para populações carentes, em 

comunidades rurais não atendidas por este serviço público. Acesso a água para 

o consumo próprio ou criação de animais e segurança alimentar. Possibilitando 

a geração de excedentes comercializáveis para a ampliação da renda familiar. 

Ações: instalação de: cisternas de consumo; cisternas de produção; sistemas 

coletivos de abastecimento de água; kits de irrigação; pequenas barragens. 

Programa Produtor de 

água - PPA 
Para incentivar o produtor rural a investir em ações que ajudem a preservar a 

água, a Agência Nacional de Águas (ANA) criou o Programa. E utiliza-se do 

conceito de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que estimula os 

produtores a investirem no cuidado com as águas, recebendo apoio técnico e 

financeiro para implementação de práticas conservacionistas. Ocorre a valoração 

econômica da natureza.  

 

 

Programa Emergencial 

de Distribuição de 

Água- Operação Carro 

Pipa-OCP 

Realização de ações de apoio às atividades de distribuição de água potável às 

populações atingidas por estiagem e seca, na região do semiárido nordestino e 

região norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

No âmbito do (Ministério do Desenvolvimento), a coordenação e a fiscalização 

da distribuição de água nos municípios ficaram a cargo do Exército Brasileiro, 

pertencentes ao Comando Militar do Nordeste (CMNE). Os carros-pipa 

priorizam as populações rurais atingidas por estiagem e seca na região, em 

situação de emergência ou calamidade pública. Deve existir um controle da 

distribuição de água por parte dos pipeiros (quantidade de viagens, volume 

transportado, aspectos da qualidade da água). O planejamento da OCP deve 

ser financeiro, logístico e operacional, através das Organizações Militares 

Executoras (OME). 
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Programas Estaduais para uso sustentável da água e Segurança Hídrica 

Programa do RN, 

através da Secretaria 

Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos 

Hídricos (SEMARH) 

Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Convivência com o 

Semiárido Potiguar. Objetivo geral: criar condições políticas, institucionais, 

técnicas e operacionais para a gestão apropriada dos recursos hídricos, de 

forma integradora, visando promover o desenvolvimento social, econômico e 

ambientalmente sustentável da região do Semiárido.  

 Programa Água Azul - 

Parceria entre o 

IGARN, IDEMA, IFRN, 

UERN, UFRN e 

EMPARN 

Consiste na verificação periódica de parâmetros de qualidade de água. 

Objetivo: realizar o monitoramento sistemático da qualidade das águas dos 

principais corpos d'água interiores Norte-rio-grandenses, bem como das águas 

subterrâneas, verificar balneabilidade de praias do Estado. E verificar os 

trechos dos corpos d'água que estão com parâmetros em desacordo com a 

Resolução CONAMA N.º 357/2005. Demais ações realizadas pelo Programa 

estão a avaliação da qualidade de efluentes líquidos industriais ou sanitários 

que são lançados em corpos hídricos. 

Organização Rede ASA Brasil 

Essa defende, propaga e põe em prática, inclusive através de políticas públicas, o projeto político da 

convivência com o Semiárido. Formada por mais de três mil organizações da sociedade civil de distintas 

naturezas – sindicatos rurais, associações de agricultores e agricultoras, cooperativas, ONG´s, Oscip, etc. 

Essa conecta pessoas organizadas em entidades que atuam em todo o Semiárido defendendo os direitos 

dos povos e comunidades da região. As entidades que integram a ASA estão organizadas em fóruns e redes 

nos 10 estados que compõem o Semiárido Brasileiro (MG, BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI e MA). 

Objetivo: fortalecer a sociedade civil na construção de processos participativos para o desenvolvimento 

sustentável e a convivência com o Semiárido referenciados em valores culturais e de justiça social. 

Defesa do direito à água. Hoje abriga todas as ações executadas pela rede como os programas Um 

Milhão de Cisternas (P1MC), Uma Terra e Duas Águas (P1+2), Cisternas nas Escolas e Sementes do 

Semiárido. 

 Fonte: elaboração própria (2019). Com base nos sites oficiais da gestão dos Recursos Hídricos (ANA; 
ASA BRASIL; MINISTÉRIO DA DEFESA; SEMARH; IGARN; GOVERNO DO ESTADO DO RN). 
Nota * O Programa Produtor de Água (PPA) da ANA é uma forma de promover o desenvolvimento de 

iniciativas voltadas à conservação dos recursos hídricos e se fundamenta na Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei 9.433/97). 

  

Uma parte dos recursos hídricos do Estado consiste de águas subterrâneas. Longe de 

uma gestão eficiente das águas superficiais e subterrâneas. Os aquíferos subterrâneos são 

responsáveis pelo abastecimento de água em diversas cidades, levando ao número elevado de 

obras de captação por poços tubulares. Muitas vezes sem uma devida autorização (Segundo a 

Lei nº 9.433 de 1997).
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7.2.1. Os Recursos Hídricos na serra de Martins e o seu potencial de aproveitamento 

 

A serra do município de Martins envolve fatores de um ambiente sistêmico e 

interdependente, gerando água de qualidade num rico aquífero sedimentar. São fontes hídricas, 

cuja população, ainda, aproveita pouco essas fontes extras de abastecimento local. E que sendo 

bem gerenciadas, poderiam amenizar os conflitos quanto a demanda e distribuição desse bem.  

 Destacando a inviabilidade dos poços públicos ali perfurados, por trata-se da depressão 

sertaneja de estrutura geológica cristalina, diferente da sedimentar do topo da serra. (Figura 26).  

Essas áreas rurais na depressão sertaneja, dependem muito mais dos açudes públicos e 

cisternas, do que propriamente dos poços. Já que os perfurados ali, estão em maioria secos, ou 

nem chegaram a entrar em operação, ressaltando ainda os seus solos rasos e pedregosos, com 

ocorrência de vegetação arbustiva da caatinga, muitas vezes desmatada. Portanto, fatores que 

potencializam o processo de escoamento superficial e a erosão laminar pluvial, dificultando o 

acúmulo das reservas hídricas. Observou-se que as áreas abaixo da serra estão mais dependentes 

das políticas hídricas de amenização das secas e políticas emergenciais (Figura 27).  

 

Figura 26 - Localização dos poços no município de Martins e cidades vizinhas 

 
Fonte: Elaboração da autora (2019). 
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Figura 27 - Comunidades visitadas na Depressão Sertaneja, dependentes das cisternas 
 

  
 

      
 

Fonte: Da autora (2019). Imagens autorizadas pelos participantes. 

 

Porém no Nordeste brasileiro faltam políticas públicas eficientes para atender o quadro de 

escassez e miséria, que atingem parte de uma população pobre e, ainda, sofrida quanto ao acesso 

e a distribuição de água segura. É pertinente lembrar que o semiárido do Nordeste brasileiro, 

dentre as regiões semiáridas do mundo, apresenta uma das maiores médias anuais em torno de 

200 a 800 milímetros de chuvas. Porém as precipitações são concentradas em poucos meses do 

ano, cerca de 3 a 4 meses e distribuídas de forma irregular (ASA BRASIL, 2020). 

Os problemas de recursos hídricos no semiárido do Nordeste ocorrem em um espaço natural 

e social heterogêneo, impondo problemas diferentes que exigem soluções específicas. O acesso 

à água das populações rurais difusas continua a ser um problema significativo, não obstante sua 

redução percentual devido à imigração para centros urbanos. Aqui se faz imprescindível a água 

para beber e para produzir (MEDEIROS et al., 2011, p. 35).  

A água, como se sabe é um recurso ambiental essencial para a qualidade de vida da 

população e para o seu desenvolvimento econômico, indispensável para manter o equilíbrio 

dos ecossistemas. A ONU (2010) através da Resolução A/RES/64/292, de 2010 reconhece 

 

A B 
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formalmente o direito à água e ao saneamento e reconhece que a água potável limpa e o 

saneamento são essenciais para a concretização de todos os direitos humanos.  

O município de Martins encontra-se totalmente inserido nos domínios da Bacia 

Hidrográfica Apodí-Mossoró, sendo banhado apenas por cursos d’água secundários e de caráter 

intermitente, cujo padrão de drenagem é o dendrítico (CPRM, 2005). 

Os principais são os riachos dos Picos, Quixeré, da Forquilha, do Comissário, do 

Corredor e do Sampaio. Os principais açudes são: o Alívio (600.000m3 /público), o Lajes ou 

Serra Nova (1.200.00m3 /público), o Ribeiro (873.000m3 /público) e o Serrinha dos Pintos ou 

Valter Magno (1.472.000m3 / público).  

 É importante a análise da gestão ambiental nos municípios da bacia hidrográfica do rio 

Apodi-Mossoró como forma de contribuir para o planejamento ambiental e o desenvolvimento 

sustentável. Essa bacia é a segunda maior do estado e drena uma área de aproximadamente 

15.500 Km2. Apresenta uma grande importância econômica liderada pelas atividades de 

extração de petróleo, produção de sal marinho, utilização dos solos para agricultura e 

fruticultura irrigada, pecuária extensiva, mineração de calcário, entre outras atividades 

socioeconômicas (CARVALHO, 2011, p. 2).  

Os dados do INPE (2017) mostram que os fenômenos da seca nos últimos anos afetaram o 

espelho da água da principal barragem da região, a de Santa Cruz no município de Apodi 

(reduzindo sua porção). Para Mota (2001) e Neres (2014, p. 24) vale destacar que as águas das 

nascentes originadas no maciço alimentam os afluentes da bacia hidrográfica do rio Apodi-

Mossoró que passam por cidades interioranas do oeste do Estado com clima semiárido e que 

asseguram diversas atividades econômicas. 

As descargas de água de fontes que emergem no sopé de muitas encostas são interligadas a 

água superficial, assim, controlando-se os níveis nas zonas de contato, tem-se o controle da 

recarga e descarga da água do aquífero. Desta forma, as águas de superfície e as águas 

subterrâneas não são recursos independentes. Existem ligações entre corpos d`água superficial 

e aquíferos (FEITOSA et al., 2000, p. 27). 

Como mostra Giulietti et al. (2003) a água, como um fator limitante na Caatinga, também 

destaca um ponto muito importante, que é a preservação dos rios permanentes. A conservação 

de tais rios depende da proteção de suas cabeceiras, que geralmente estão localizadas fora da 

zona da Caatinga, por exemplo, nos brejos ou florestas montanas da Borborema, dentre outros 

(Figura 28).  Dessa forma, a conservação dessas florestas torna-se prioritária para a manutenção 

da principal fonte de água da região da Caatinga. As florestas situadas em clima estacional 
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apresentam maior percentagem de plantas deciduais, imprimindo à vegetação um caráter, ora 

de clímax climático, ora de clímax edáfico, de acordo com o terreno ocupado. 

E ainda, considera-se que a presença da cobertura vegetal exerce influência direta sobre a 

redução das cargas de sedimentos nas vias fluviais, o que reduz os processos de sedimentação 

(LIMA e ZAKIA, 2000; BRAGA, 2005; KOSOY et al., 2007). 

Nas palavras de Cavalcante (2005), a biodiversidade das florestas úmidas do sertão ainda é 

muito pouco conhecida, mas é bem provável que guarde surpresas, seja por seu longo 

isolamento; seja por terem pertencido originalmente a um dos biomas mais diversificados da 

Terra. Nessas regiões, por exemplo, nascem cursos d`água que beneficiam milhares de pessoas 

e tornam possível a prática da agropecuária rio abaixo, funcionando como reservatório natural 

de água em meio ao semiárido. 

 

Figura 28- Mata nativa, floresta úmida preservada nos vales da serra dos Martins 

 
Fonte: Da autora (2019).  

 
 

O município apresenta ainda, uma vegetação do tipo caatinga hiperxerófila, na depressão 

sertaneja, apresenta xerofitismo mais acentuado, característica da zona de clima semiárido do 

Nordeste. E quase todo o município, com predominância de plantas espinhosas deciduais e 

plantas de porte mais baixo e espalhadas. Destacando-se a jurema-preta, mufumbo, faveleiro, 

marmeleiro, xique-xique, e facheiro (JACOMINI, 1971; IBGE, 2012). 

 Os estudos de Guedes (2016, p. 53), mostram observações em campo de oito classes de 

cobertura da terra no município de Martins, sendo elas: floresta estacional, savana- estépica 

florestada, savana- estépica arborizada, agricultura permanente e temporária, solo exposto, área 

urbana, e corpos d`agua. 
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 Na pesquisa de Barbosa (2016, p. 55), os aspectos do relevo e os fatores edafoclimáticos 

são considerados fomentadores da diversidade natural na serra, tendo uma forte influência na 

variação do NDVI (Índice de vegetação por diferença normatizada) para um determinado lugar. 

Nos locais de altitude superior a 600 metros em áreas de relevo plano, são encontrados solos 

mais desenvolvidos e profundos, com boa capacidade de armazenamento de água. Ademais, 

existência de nascentes perenes também contribuem para a manutenção ecológica de ambientes 

mais úmidos e influenciam diretamente na conservação da folhagem verde. 

Porém, a vegetação secundária que surge reflete sempre, e de maneira bastante uniforme, 

os parâmetros ecológicos do ambiente. A sucessão vegetal obedece ao ritmo de recuperação do 

solo degradado pela ação predatória do homem (IBGE, 2012).  

As regiões semiáridas geralmente possuem grande fragilidade quanto à sua sustentabilidade 

hídrica. O desafio do desenvolvimento científico e tecnológico é o de criar condições para a 

permanência da população na região. Para isso, é preciso aumentar a disponibilidade hídrica 

por meio de técnicas inovadoras como novas formas de exploração de água subterrânea no 

cristalino, coleta e armazenamento da água da chuva e uso racional da mesma. Processos 

integrados de gestão da demanda, qualidade e de racionalização do uso da água (TUCCI E 

CORDEIRO,2004, p.25). 

De forma mais específica, a conservação da Caatinga é importante para manutenção dos 

padrões regionais e globais do clima, da disponibilidade de água potável, de solos agricultáveis 

e de parte importante da biodiversidade do planeta.  

 “Assim, ao gerenciar a água, há o comprometimento indireto de gerenciar diversos 

processos ambientais e planejar o espaço territorial, respeitando os parâmetros de 

sustentabilidade ambiental”. (NASCIMENTO, 2013, p. 91). 

 

7.3 Segurança Hídrica no Município serrano de Martins 

7.3.1 Confiabilidade dos dados 

 

Através do índice Alfa de Cronbach, que verifica a confiabilidade dos dados, 

considerados satisfatório para valores acima de 0,80. Pode-se observar que os quatro 

instrumentos avaliados apresentaram valores acima de 0,70. Portanto, consistência dos dados é 

classificada como satisfatória em todos os instrumentos.
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Tabela 2 - Índice confiabilidade dos dados 
Instrumentos Alfa de Cronbach 

Escala de acesso à água doméstica 0,91 

Escala da qualidade da água do agregado familiar 0,75 

Escala de estresse por causa da água do agregado familiar 0,81 
Fonte: Pesquisa 2019. 

 

7.3.2. Validação dos dados: análise fatorial exploratória 

 
Para validação dos instrumentos de pesquisa utilizou-se da técnica de análise fatorial, 

entretanto, inicialmente é necessário verificar a existência de níveis de correlação aceitáveis 

entre as variáveis para maior confiabilidade no resultado da análise.  Onde a adequação da 

análise fatorial foi confirmada através dos testes de esfericidade de Bartlett, e de KMO, 

possibilitando verificar a adequação dos dados à aplicação da análise fatorial. 

 

Tabela 3 - Teste de esfericidade de Bartlett e KMO 

Instrumentos Teste de esfericidade de Bartlett KMO 

Escala de acesso à água doméstica 
Estatística do teste = 4513,123 ; GL = 325 ;  

Valor-p = <0,001 
0,91 

Escala da qualidade da água do agregado familiar 
Estatística do teste = 516,556 ; GL = 21 ;  

Valor-p = <0,001 
0,75 

Escala de estresse por causa da água do agregado 
familiar 

Estatística do teste = 848,363 ; GL = 36 ;  
Valor-p = <0,001 

0,84 

Fonte: Pesquisa 2019. 

 

Através do teste de esfericidade de Bartlett, que verifica a presença de correlações entre 

as variáveis, para um nível de significância de 5% temos evidência estatística de correlação 

entre as variáveis estudadas. O teste de KMO, que verifica o grau de inter-correlações entre as 

variáveis, gerou valores acima de 0,50, o que implica em uma boa adequação dos dados à 

análise fatorial, pois o KMO é um índice utilizado para avaliar a adequação da análise fatorial, 

os valores altos devem estar entre 0,5 e 1,0 (HAIR JR. et al., 2005).  

Os valores obtidos nesse teste variam entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, mais 

adequada é a amostra com relação aplicação da análise fatorial, nas questões em estudo 

(FERREIRA Jr., BAPTISTA & LIMA, 2004). 
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 7.3.3 A interpretação da análise fatorial 

 

O critério de decisão do número de fatores utilizados para representar a estrutura latente 

dos dados foi o de raiz latente, o qual seleciona apenas os fatores que os autovalores são 

superiores a 1. Sendo assim, observamos na Tabela 4 que foram selecionados cinco fatores nas 

dimensões do HWAS; dois fatores do HWQS e HWDS; e dois fatores no HFIAS, 

correspondendo nos instrumentos, 61,07%, 55,60%, 52,77% e 66,34% da variabilidade total, 

respectivamente. Esses resultados são satisfatórios, pois no critério de percentagem da 

variância, sugere que uma explicação mínima de 50% da variabilidade seja suficiente.  

 

Tabela 4 - Autovalor e percentual da variância explicada 

Instrumento Fator Autovalor 
% Variância 
explicada 

Autovalor 
acumulado 

% Variância explicada 
acumulada 

HWAS 
Experiências 
com acesso à 
água na casa 

1 9,77 37,56 9,77 37,56 
2 2,42 9,33 12,19 46,89 

3 1,50 5,76 13,69 52,65 

4 1,17 4,51 14,86 57,16 

5 1,02 3,91 15,88 61,07 

HWQS 
Percepções da 
qualidade da 
água na casa 

1 2,85 40,68 2,85 40,68 

2 1,04 14,92 3,89 55,60 

HWDS 
Estresse por 

causa da água 
na casa 

 

1 3,75 41,72 3,75 41,72 

2 1,00 11,05 4,75 52,77 

HFIAS 
Experiências 
com acesso a 

comida no 
agregado 
familiar 

1 4,36 48,42 4,36 48,42 

2 1,61 17,92 5,97 66,34 

Fonte: Pesquisa 2019. 

 

Com base nos autovalores determinamos os autovetores que constituem a obtenção dos 

fatores, por meio deles temos a combinação linear das variáveis originais, dando origem às 

cargas fatoriais. Para a compreensão dos resultados as tabelas serão detalhadas no texto, porém 

algumas estarão em anexo. Todas serão destacadas conforme as discussões.   

As tabelas (6;7;8) encontradas no texto, mostram as cargas fatoriais que representam a 

contribuição de cada variável para a composição do fator. Utilizando rotação varimax (7, 3, 3 

e 3 interações nos respectivos instrumentos analisados) dos fatores para identificar as cargas 
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fatoriais representativas em cada fator. Onde considerou-se o critério da significância prática, 

o qual sugere que sejam consideradas as cargas fatoriais acima de “0,50” (MINGOTI, 2005, 

p.110).  

Já os percentuais dos itens de cada dimensão usada para entender a IHD estarão nas 

tabelas, em anexo (6.1; 7.1; 8.1- Contendo a distribuição dos itens para cada dimensão).  Com 

opção de respostas: nunca - raramente - às vezes - muitas vezes - sempre. 

As dimensões usadas para entender a Insegurança hídrica domiciliar- IHD são formadas 

por variáveis e estas foram correlacionadas através da análise fatorial, e nomeadas. Portanto 

para a dimensão de acesso à água doméstica, as mais explicativas são relacionadas com a água 

para atividades de higiene; abastecimento da fonte principal de água; acessibilidade; 

compartilhamento de água; limitações físicas para o acesso à água. Para a dimensão de 

qualidade da água, as mais representativas foram quanto ao odor, sabor, cheiro; qualidade da 

água para consumo. Na dimensão estresse por causa da água do agregado familiar, destaca-

se insegurança ao ir buscar água; estresse com vizinhos por disputa d`água. 

 Outras variáveis foram usadas de modo mais qualitativo para descrever características 

sociodemográficas, e perfil hídrico nas zona rural e urbana. 

 

7.4 Caracterização Sociodemográfica da pesquisa em Martins 

 

Na pesquisa 59,58% dos entrevistados são do gênero feminino, enquanto que o sexo 

masculino apresentou um percentual de 40,42%, com relação a faixa etária, temos o seguinte 

resultado: A maior faixa etária dos entrevistados foi entre 41 a 50 anos (Tabela 5).  O maior 

percentual do sexo feminino é porque são as mulheres as que mais ficam em casa cuidando dos 

afazeres domésticos, das crianças, enquanto o homem trabalha externo, ou no cultivo da 

lavoura, a figura do provedor da casa.  

 Foi observado em campo que Martins é um município tranquilo, com população antiga, 

onde muitos jovens saíram para trabalhar ou para estudar em cidades com maior oportunidades 

educacionais e de empregos.  

Nesta pesquisa a média de crianças por domicílio foi de 1,87 e adultos de 2,69 e número 

de residentes 3,78. Os agregados familiares são pequenos, mesmo nas áreas rurais. Dados da 

tabela 5.1, em anexo (Estatística descritiva do perfil geral dos entrevistados). 

O que relaciona-se com os dados da taxa de fecundidade no brasil, 1,7 filhos por mulher. 

Estando abaixo da média mundial que é de 2,5 (ONU, 2018). No caso do Brasil as 
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desigualdades mais marcantes, em especial de educação e renda, impactam as taxas de 

fecundidade. Lembrando que o país é perverso nas desigualdades sociais e econômicas.  

Os dados revelam o gênero do chefe de família, onde 58,38% são do sexo masculino, 

38,02% são do feminino e 3,60% compartilhada. Dos entrevistados 51,20% possuem atividade 

remunerada, 44,31% possuem algum tipo de benefício. Muitas famílias afirmaram que se 

sustentam com aposentadorias ou benefícios do governo, como o bolsa família, uma renda que 

contribui para a sobrevivência. E, 4,49% sem atividade remunerada. A média da renda familiar 

dos entrevistados foi R$1.618,82. Dados da tabela 5.1, em anexo.  

 

Tabela 5 - Caracterização sociodemográfica 

Características Frequência % 

Sexo 
Masculino 135 40,42 
Feminino 199 59,58 

Faixa etária 

Até 20 anos 4 1,44 

21 a 30 anos 23 8,27 

31 a 40 anos 61 21,94 

41 a 50 anos 64 23,02 

51 a 60 anos 52 18,71 

61 a 70 anos 40 14,39 

Acima de 70 anos 34 12,23 

Faixa etária 
Até 50 anos 152 54,68 

Acima de 50 anos 126 45,32 

Gênero do chefe de família 
Masculino 195 58,38 

Feminino 127 38,02 

Compartilhada 12 3,60 

Principal renda 
Com atividade remunerada 171 51,20 

Beneficiário 148 44,31 

Sem atividade remunerada 15 4,49 

Número de moradores 
≤ 4 234 70,06 
> 4 100 29,94 

Tempo de moradia 

≤ 10 anos 115 34,43 

11 - 20 anos 77 23,05 

> 20 anos 142 42,51 

Renda familiar 
≤ 1 S.M 186 55,69 
> 1 S.M 148 44,31 

Tipo de moradia 

Própria (Quitada) 271 81,14 

Alugada 39 11,68 

Emprestada 15 4,48 

Compartilhado/Família 6 1,80 

Própria (Hipoteca/Financiada) 3 0,90 

Tipo de material de revestimento 
(Múltipla Resposta) 

Cimento 269 80,54 

Azulejo 69 20,66 

Areia / Barro 1 0,30 

Tipo de material no telhado Telhas 331 99,10 
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Características Frequência % 
Madeira 3 0,90 

Total 334 100,00 
Dados: Pesquisa 2019. 

 

Segundo dados do IPEA (2013) o Programa Bolsa Família nasce frente a um amplo 

conjunto de desafios. Se desenhou uma política pública nacional voltada ao enfrentamento da 

pobreza, visando garantir o acesso de todas as famílias pobres não apenas a uma renda 

complementar, mas à direitos sociais. O Programa surge como uma estratégia integrada de 

inclusão social e de desenvolvimento econômico.  

No ano de 2020 o número de pessoas beneficiárias do PBF equivalia aproximadamente 

a 33% da população total do município, abrangendo 985 famílias que, sem o programa, 

estariam em condição de extrema pobreza. A cobertura do programa foi de 96 % em relação à 

estimativa de famílias pobres no município. No mês de novembro de 2020, foram 

transferidos R$ 6.632,00 às famílias do Programa no seu município. Dentre essas famílias, 80,0 

% dos responsáveis familiares (RF) eram do sexo feminino. O Programa prevê o pagamento 

dos benefícios financeiros preferencialmente à mulher, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço familiar como em suas comunidades 

(SISTEMA DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA, 2020).  

Dentre os 4,49% sem nenhuma atividade remunerada estão muitos agricultores que 

dependem dos ciclos chuvosos para sua lavoura ou para criação do gado (principalmente na 

depressão sertaneja). E ainda muitos no meio urbano que sobrevivem de bicos, como o 

transporte da água dos poços públicos, atividades ligadas ao turismo local, ou ajuda da 

prefeitura. 

Com relação à moradia, conforme tabela 5, a maioria tem casa própria,81,14%. E 

70,06% das residências possuem até quatro moradores. No tempo de moradia, temos a seguinte 

distribuição dos resultados: Até 10 anos (34,43%), 11 a 20 anos (23,05%) e acima de 20 anos 

(42,51%). Quanto a estrutura das residências, o cimento (80,54%) é o principal tipo de material 

de revestimento e 99,10% das residências são cobertas por telhas. 

A cidade de Martins tem uma característica em sua arquitetura, conserva construções 

antigas e restaurações de casas, e prédios. Sendo comum encontrarmos casas mais tradicionais, 

de várias gerações. Existem bairros mais isolados, ou áreas totalmente sem infraestrutura. A 

cidade está em expansão com novos loteamentos, pequenas construções, pousadas, chalés, 

mirantes, segunda residência, e crescimento da malha urbana adentrando nos limites do rural. 
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Segundo dados do IBGE (2010) a taxa de urbanização do município de Martins passou de 

54,29% para 61,28% nos últimos anos.  

 

7.5 No município de Martins: composição dos fatores na escala de acesso à água doméstica 

 

A tabela 6, traz as cargas fatoriais da composição dos fatores na escala de acesso à água 

doméstica. Onde o fator 1, relacionado com a água para atividades de higiene, representa 

37,56% da variabilidade do conjunto de dados. Sendo as seguintes variáveis significativas 

(HWAS12, HWAS16, HWAS17, HWAS18, HWAS20, HWAS25 e HWAS26). As variáveis 

HWAS16 (sem lavar as mãos por não ter água suficiente), e HWAS18 (sem tomar banho 

por não ter água suficiente) foram expressivas. Onde, respectivamente, 97,90% e 96,11%, 

responderam que nunca aconteceu essa situação. Destaca-se ainda a variável HWAS25 

(frequência com que foi dormir com sede), 97,30% responderam nunca. 

O que reflete nos dados de saúde do município relacionados à doenças associadas a 

hábitos simples de higiene (prevenção). Esse possui baixa taxa de mortalidade infantil, com 

uma média de 9.90 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.6 para 

cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 1 de 

167 e 82 de 167, respectivamente (IBGE, 2019). Indicando boas posições.  

No contexto das dificuldades hídricas o relatório da UNICEF e OMS (2019), mostra que 

bilhões de pessoas em todo o mundo continuam sofrendo com a falta de acesso a água, 

saneamento e higiene. Cerca de 2,2 bilhões de pessoas não têm serviços de água potável 

gerenciados de forma segura, e 4,2 bilhões não têm serviços de esgotamento sanitário 

gerenciados de forma segura e 3 bilhões não possuem instalações básicas para a higienização 

das mãos.  O que poderia reduzir doenças simples de veiculação hídrica. Bem como, oferecer 

mais qualidade de vida dentro de casa. 

O relatório “Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2000-2017: Special 

focus on inequalities”, revela aspectos sobre serviços básicos de higiene global. Nesse período 

60% da população mundial tinha instalações de lavagem de mãos com sabão e água disponível 

em casa; 3 bilhões de pessoas ainda careciam de lavagem básica das mãos em casa; Quase três 

quartos da população de países menos desenvolvidos não dispunham de lavagem das mãos com 

sabão e água. 
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Tabela 6 - Cargas fatoriais na composição da escala de acesso à água doméstica 

Itens Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

HWAS1 0,20 0,75 0,20 0,06 -0,01 

HWAS2 -0,04 0,77 0,08 -0,10 0,12 

HWAS3 0,24 0,54 0,28 0,18 -0,35 

HWAS4 0,45 0,28 0,00 0,45 -0,16 

HWAS5 0,08 0,48 0,43 0,11 0,29 

HWAS6 0,43 0,01 0,60 0,28 0,05 

HWAS7 0,14 0,28 0,69 0,10 0,07 

HWAS8 0,14 0,19 0,78 0,17 0,17 

HWAS9 0,48 0,14 0,25 0,54 -0,03 

HWAS10 0,49 0,34 -0,10 0,39 0,29 

HWAS11 0,42 0,38 0,26 0,13 0,15 

HWAS12 0,59 0,21 0,05 0,40 0,24 

HWAS13 0,18 0,19 0,38 -0,03 0,60 

HWAS14 0,16 0,70 0,15 0,14 0,27 

HWAS15 0,30 0,24 0,60 0,23 0,23 

HWAS16 0,82 0,06 0,13 0,05 0,09 

HWAS17 0,80 0,08 0,23 0,14 0,16 

HWAS18 0,82 0,07 0,12 0,09 0,06 

HWAS19 0,16 0,36 0,50 0,23 0,42 

HWAS20 0,52 0,09 0,36 0,46 -0,19 

HWAS21 0,17 0,09 0,27 0,64 0,36 

HWAS22 0,06 -0,02 0,19 0,70 0,06 

HWAS23 0,16 0,57 0,19 0,42 0,12 

HWAS24 0,25 0,18 0,24 0,27 0,58 

HWAS25 0,85 0,06 0,21 0,17 0,07 

HWAS26 0,55 0,29 0,22 0,04 0,12 
% Variância 
explicada 

37,56 46,89 52,65 57,16 61,07 

Fonte: Pesquisa 2019. 
 

*** Todos os percentuais dos itens avaliados estarão nas tabelas em anexo (Distribuição dos itens avaliados para 

cada dimensão).  Com Opção de respostas: nunca - raramente - às vezes - muitas vezes - sempre. 

 

Quadro 10 - Variáveis usadas para Escala de acesso à água doméstica 

INDICADORES SELECIONADOS PARA MEDIR INSEGURANÇA HÍDRICA DOMICILIAR 
Escala de acesso à água doméstica- HWAS 

As experiências e a Frequência de acesso a água na casa nas últimas 4 semanas; nos últimos 4 meses 
 

Código 
 

Significado de cada Item 
Opção de respostas: NUNCA -RARAMENTE-AS VEZES-MUITAS VEZES- SEMPRE 

HWAS1 Com que frequência sua casa não teve água para uso diário (cozinhar, beber, limpar) 

HWAS2 Com que frequência o abastecimento da sua principal fonte de água foi interrompido 

HWAS3 Com que frequência não teve água suficiente para o cultivo do jardim, as culturas, ou árvores 

HWAS4   Quantas vezes sua família não teve água suficiente para o gado ou animais 
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HWAS5 
Com que frequência o tempo gasto na busca de água impediu você ou alguém de sua casa de fazer outras 
atividades 

HWAS6 
Com que frequência o tempo gasto na obtenção de coleta d`água impediu você ou alguém de sua casa em sair 
para ganhar dinheiro (atrapalhar atividades remuneradas) 

HWAS7 Com que frequência você ou alguém de sua casa não tinha o dinheiro necessário para comprar água   

HWAS8 
Com que frequência você ou alguém de sua família deixou de comprar outras coisas para reservar o dinheiro 
para comprar água  

HWAS9 Com que frequência você ou alguém de sua família quis comprar água mas não tinha lugar para comprar  

HWAS10 
Com que frequência o tempo gasto na obtenção de água impediu você ou sua família de cuidar das crianças no 
lar 

HWAS11 
Com que frequência o tempo gasto para obter água impediu as tarefas domésticas como cozinhar, preparar 
alimentos, lavar roupas 

HWAS12 Com que frequência as crianças deixaram de ir à escola por falta de água para tomar banho, por exemplo 

HWAS13 Com que frequência as limitações físicas impediram alguém da família de se deslocar para buscar água  

HWAS14 Com que frequência não teve água suficiente na casa para lavar roupas 

HWAS15 
Com que frequência você ou alguém da sua família teve que mudar o consumo de alimentos por não haver água 
suficiente para cozinhar ou lavá-los 

HWAS16 
Com que frequência você ou alguém de sua família ficou sem lavar as mãos depois de realizar atividades sujas 
por não ter água suficiente 

HWAS17 
Com que frequência você ou alguém de sua família não teve água suficiente para lavar os rostos e mãos das 
crianças em sua casa 

HWAS18 Com que frequência você ou alguém de sua família ficou sem tomar banho por ter água suficiente  

HWAS19 
Com que frequência você ou alguém de sua família mudou a rotina porque teve que sair para resolver problemas 
relacionados a água 

HWAS20 
Com que frequência os problemas relativos à água impediram você ou qualquer pessoa da família de participar 
de eventos sociais em sua comunidade  

HWAS21 Com que frequência você ou alguém de sua família pediu água emprestada de outras pessoas 

HWAS22 Com que frequência emprestou água para alguém: vizinhos, familiares ou outros 

HWAS23 Com que frequência não houve água suficiente para a casa e para a família 

HWAS24 Com que frequência não houve tanta água para beber quanto gostaria em sua casa 

HWAS25 Com que frequência você ou alguém de sua família foi dormir com sede 

 HWAS26 Com que frequência você não teve água de nada em casa 
Fonte: Pesquisa 2019. 

 

Para a Organização Mundial de Saúde - OMS: "Os países devem dobrar seus esforços 

em saneamento ou não alcançaremos o acesso universal até 2030. Se não conseguirem 

intensificar os esforços em saneamento básico, água potável e higiene, continuaremos a viver 

com doenças que há muito deveriam ter sido erradicadas. Investir nessas esferas é custo-efetivo 

e bom para a sociedade de muitas maneiras”. (ORGANIZAÇÃO PAN – AMERICANA DE 

SAÚDE, 2019). 

Essa temática reforça o objetivo 6 dos Objetivo de desenvolvimento sustentável - Agenda 

2030 (Quadro 11). Água limpa e saneamento: o manejo sustentável de água e o saneamento 

devem ser garantidos a todas as pessoas. Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene 

adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção 

para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles vulneráveis”. (ODS, AGENDA 2030). 
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Quadro 11 - Objetivo de desenvolvimento sustentável - Agenda 2030 

OS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todos 

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 
fomentar a inovação 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos 
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável 
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, as florestas, 

combater a desertificação, reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 

acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos 
os níveis 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável 

Fonte: Elaboração da autora (2019).  Com base na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

(ONU, 2019). 

 

No fator 2, relacionado ao abastecimento da fonte principal de água que explica 

9,33% da variabilidade total, temos as composições das variáveis (HWAS1, HWAS2, HWAS3, 

e HWAS14, HWAS23). As variáveis HWAS1 (água para uso diário), teve 67,37% de 

respostas nunca faltou. E na variável HWAS2 (interrupção do abastecimento da fonte 

principal de água). 58,08% e 21,86% responderam, respectivamente, que nunca ou raramente 

o abastecimento foi interrompido. 

Mas, contraditoriamente foi relatado ainda frequentes períodos de interrupção do 

abastecimento pela Companhia (cerca de 15 a 20 dias sem água, por motivos não justificados). 

Com a cobrança da tarifa, normalmente (R$39,99 - tarifa para residências). E o perfil hídrico 

na pesquisa revelou que a Caern representa a principal fonte de água tanto no rural (59,41%), 

quanto no urbano (81,55%). Percentual encontrados na tabela 9;10. 
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Portanto, garantir que a água seja financeiramente acessível à todos constitui um dos 

princípios básicos do desenvolvimento com eficiência econômica e equidade social, 

plenamente alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável-ODS. 

No contexto, muitos revelaram que os bairros e áreas rurais mais distantes, ou em 

terrenos mais elevados não são abastecidos regularmente. Mesmo sendo uma população mais 

pobre e necessitada de uma distribuição mais confiável. Sofrendo, portanto, as desigualdades 

da governança hídrica local. Ocorre uma logística injusta: quanto mais próximo ao centro, mais 

acesso à água. E principalmente, nos períodos festivos, como: carnaval (mês fevereiro ou 

março), o festival gastronômico (em julho), e a festa da padroeira da cidade (dezembro). São 

áreas onde estão as melhores pousadas e hotéis. E, onde ocorre o foco do turismo.  

Outro aspecto verificado é a constante reclamação da população sobre a falta de 

comunicação da indisponibilidade (interrupção) do sistema público de abastecimento. Onde 

não há avisos por parte da Companhia de quando o sistema de bombeamento encontra-se ou 

não, quebrado, e nem mesmo os motivos do desabastecimento. Uma moradora sugeriu uma 

ideia simples e justa: “Poderiam avisar pela emissora do rádio local, com os horários certos da 

água para a população abastecer seus baldes e vasilhames de reserva pelo menos”. 

Diante do exposto percebeu-se que a logística hídrica local não contempla, 

satisfatoriamente, todos os bairros e zonas rurais acima da Serra. Ocorrendo a percepção de que 

o serviço de abastecimento pela rede geral não é acessível e nem confiável. Diante dessa 

situação a população utiliza outras fontes de água para garantir seu acesso. A segunda fonte 

mais usada pela população é a água do poço, tanto no urbano, quanto no rural. O quadro 12, 

mostra um perfil dos motivos para escolha das principais fontes hídricas. 

Na zona rural, 59,41% dos entrevistados colocaram a facilidade de acesso e 31,68% o 

Odor/Sabor/Cor como os motivos principais. Entretanto, ao tratar-se da água de poço, muitas 

colocações foram importantes, como relatos de não possuírem recipientes adequados e nem 

meios de locomoção para facilitar o transporte da água até à residência. Alguns pagam moto-

pipas adaptados para esse transporte (Figura 29).  Nessa situação a população paga, não pelo 

recurso água, mas, pelo serviço de transporte da água. Transformando a dinâmica econômica 

da cidade, através da água ofertada pelos poços públicos.  

Na zona urbana 66,95% destacaram como os principais motivos de escolha das fontes, 

a facilidade de acesso. Porém, 52,79%, pontuaram a qualidade/percepção de saudável como o 

segundo motivo mais importante. E citaram a qualidade da água do poço, considerada pela 

maioria da população como água pura e mineral. 
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Quadro 12 - Perfil das questões hídricas no rural e urbano 

Perfil geral das questões hídricas na zona rural 
Características Frequência % 

Principais motivos de escolha 
as fontes de água (Múltipla 

resposta) 

Facilidade de acesso 60 59,41 
Odor/Sabor/Color 32 31,68 

Qualidade/Percepção que é saudável 31 30,69 
*Quantidade disponível 23 22,77 

Abastecimento constante 7 6,93 
Abastecimento confiável 4 3,96 

Preço 2 1,98 
Perfil geral das questões hídricas na zona urbana 

    Características                                                                             Frequência % 

Principais motivos de escolha 
as fontes de água (Múltipla 

resposta) 

Facilidade de acesso 156 66,95 
Qualidade/Percepção que é saudável 123 52,79 

Odor/Sabor/Color 82 35,19 
*Quantidade disponível 42 18,03 

Abastecimento constante 14 6,01 
 Preço 6 2,58 
 Abastecimento confiável 4 1,72 

Fonte: Pesquisa 2019. Os dados desse quadro foram coletados das tabelas 9 e 10 - Perfil geral das questões 
hídricas. Com múltiplas respostas. 

 

Figura 29 - Moto-pipa adaptado para o transporte e venda d’água na serra 

 
Fonte: Autora (2017). 

 
 

Entretanto, um grande número dos agregados familiares não usam a água do poço para 

beberem por insegurança, pois considera-a prejudicial à saúde, há relatos de pessoas com 

problemas renais devido a quantidade elevada de minerais (sem estudos científicos).  

Destacou-se que tanto no rural, quanto no urbano não ocorre uma valorização do serviço 

ecossistêmico (água subterrânea), disponível; mineral; de fácil acesso; e economicamente, mais 
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acessível para à população. O que pode ser justificado pelo difícil, e encarecido, acesso de todos 

para perfurar um poço em sua propriedade, ou mais próximo possível de seu domicílio. Pois, 

são poucos que podem usufruir desse bem ambiental, com uma boa vazão e possa ser usado 

para plantio; ou demais atividades econômicas, desde que tenha-se a outorga de uso da água. 

Assim, acabam a pagar a taxa da água encanada, mesmo com acesso irregular durante 

parte do ano. Ou comprar água engarrafada. Pois, a infraestrutura e distribuição das águas 

subterrâneas não contempla, equitativamente, às comunidades, sendo dispendioso o transporte 

daquela água até à residência; e na zona rural já não há a mesma facilidade de oferta por 

questões geológicas, e climáticas. Usando como alternativa outras fontes, como: açudes 

públicos, cisternas, ou água do caminhão-pipa. 

 Foi perceptível a cultura da comodidade em ter água encanada, sendo mais arraigada 

do que alternativas para melhorar a distribuição das águas subterrâneas. Sem a necessidade 

desse cansativo deslocamento, diário, da casa até à fonte. E ainda, a falta de confiabilidade com 

relação à qualidade da água dos poços para beber. 

 Tomaz (2019, p. 174) mostra em sua pesquisa sobre Insegurança Hídrica domiciliar, no 

município de Forquilha, Estado do Ceará, que 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. 

No fator 3 as variáveis (HWAS6, HWAS7, HWAS8, HWAS15 e HWAS19) foram 

significativas, denominado acessibilidade, com 5,76% de variabilidade total. Na HWAS8 

(deixar de comprar outras coisas para reservar o dinheiro da água), 81,43% responderam 

que nunca ocorreu.  

Cabe revelar que 55,69% dos domicílios totais ganham valores menores ou iguais a um 

salário mínimo (perfil sociodemográfico). Mas, foi notório a preocupação das pessoas em 

guardarem sua reserva para comprarem água engarrafada, pagar o moto-pipa, ou outros gastos 

com a água.  

No fator 4, variabilidade 4,51%, referente a compartilhamento de água, foram 

significativas as variáveis (HWAS9, HWAS21 e HWAS22). 

Destacou-se a variável HWAS21 (frequência em pedir água emprestada) e HWAS22 

(frequência em emprestar água para alguém), onde 79,94% responderam que nunca pediram 

água emprestada e apenas 5,69% às vezes. Consecutivamente 73,06% responderam que nunca 
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emprestaram água para outras pessoas, 7,78%, emprestaram às vezes. A explicação não é por 

falta de solidariedade, e sim, porque os vizinhos ou familiares não precisaram.  

Porém, todos mostraram-se favoráveis a dinâmica do compartilhamento de água, caso 

precisem. Sobretudo, sendo um município de muita convivência e de moradores antigos, onde 

42,51% moram há mais de 20 anos na cidade. E 23,05% entre 11 e 20 anos. Caracterizando 

portanto, vínculos fortes com os vizinhos, uma cultura do interior. E, alguns, que possuem 

poços privados, mostram-se solidários e compartilham essa água para usos como beber e 

cozinhar.  (Dados da tabela 5- Caracterização sociodemográfica). 

Na variável HWAS9 (não haver lugar para comprar água), 91,91%, responderam 

que nunca faltou onde comprar: mercearias, supermercados que vendem água mineral ou carros 

adaptados para venderem pipas d`água dos poços (uma pipa completa custa em média R$100,00 

a R$120,00). Já citava Costanza et al. (2014) “a valoração dos serviços ecossistêmicos não é 

sinônimo de privatização dos mesmos”. 

 Em Martins há um forte consumo de água engarrafada, conhecida popularmente por 

“água mineral” de diferentes marcas. E outro de transporte da água dos poços públicos. Uma 

mercantilização da primeira fonte associada à empresas que industrializam as águas minerais 

naturais, tornando-a gaseificada, com adição de sais, sabores e envasada (enchimento e a 

vedação da embalagem). O que requer cuidados pela população quanto ao seu consumo 

constante. E sobre as boas práticas para distribuição e comercialização de água adicionada de 

sais, a Resolução da ANVISA nº 182 de 2017, art. 2° traz:  

 

II - água mineral natural: é a água obtida diretamente de fontes naturais ou por 
extração de águas subterrâneas, e é caracterizada pelo conteúdo definido e constante 
de determinados sais minerais; V - água adicionada de sais: água para consumo 
humano, preparada e envasada, contendo um ou mais compostos previstos na 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 274, de 22 de 2005, que aprova o 
Regulamento Técnico para águas envasadas e gelo. 

 
 

Já no fator 5, variabilidade de 3,91%, limitações físicas para o acesso à água, destacou-

se as variáveis (HWAS13 e HWAS24). Onde a primeira expressa (limitações físicas para 

obter água), em que 83,84% responderam que nunca houve esse impedimento. O que denota 

que mesmo a idade média dos entrevistados sendo 50,47 anos e o número de adultos por 

residência mostrarem 2,69 pessoas, isso não prejudica o dia a dia e a disposição física em 

providenciar água para o lar. Dados da tabela 5.1, em anexo. Principalmente, porque a 

responsabilidade em obter água mostrou-se compartilhada, ou tarefa do sexo masculino e, as 

fontes são próximas. O mesmo gênero do chefe da família 58,38%.  
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 Dados importantes também são expressos por Tomaz (2019, p.175), 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. 

Em muitas partes do mundo, mulheres e meninas regularmente vivenciam discriminação 

e desigualdades no gozo dos seus direitos humanos. Deficiências, idade e estado de saúde 

também podem ser fatores, uma vez que pessoas com alguma redução em sua capacidade física, 

mental, intelectual ou sensorial são representadas de maneira desproporcional entre aqueles que 

não têm acesso à água potável e saneamento seguros. (UNESCO, 2019). 

A segunda HWAS24 (disponibilidade de água para beber como gostaria), 82,63% 

responderam que nunca foi indisponível. Houve relatos de indisponibilidade, somente, no 

período das secas dos anos de 2012 à 2017, onde ocorreu um colapso da oferta d`água pela 

Companhia e uma diminuição do nível da água dos poços. Situação associada a um forte 

período de escassez que se repercutiu em toda região, tanto nos reservatórios existentes no 

maciço, quanto nos açudes nas áreas mais rebaixadas das depressões circunjacentes. 

Já na pesquisa de Rocha (2019, p. 76), Insegurança hídrica domiciliar no município de 

Apodi- RN, mostrou que a constância de disponibilidade da água foi avaliada por 71,2% como 

contínua e 28,8% apontaram uma disponibilidade de água irregular. Nas duas realidades, urbana 

e rural, constatou através das atividades de campo irregularidade no provimento da água. 

Atribui-se ao fato da maioria ter apontado uma disponibilidade contínua, a utilização de 

sistemas de armazenamento da água com grande capacidade, que dificulta a percepção de 

quando falta água ou não. 

 

7.6 No município de Martins: composição dos fatores na escala da qualidade da água do 

agregado familiar 

 

Na escala da qualidade da água do agregado familiar, O fator 1, qualidade da água, 

representa 40,68% da variabilidade total dos dados, com as seguintes variáveis significativas 

(HWQS5, HWQS6 e HWQS8). Onde a variável HWQS5 (Sentiram mau cheiro vindo da 

água) possui maior carga fatorial. 

Nesta 87,72% dos entrevistados responderam que nunca sentiram. E a variável HWQS6 

(frequência com que beberam água com gosto ruim) teve 88,03% de respostas nunca.  
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Quando se trata da água da Caern, foram relatados casos de água barrenta, ou com 

sujidades, somente nos seis anos de secas (2012-2017). Pois, o fornecimento daquela vem do 

açude da cidade de Lucrécia, cidade vizinha. Um corpo d´água que já encontrava-se quase seco 

na época. Outras situações pontuais foram relatadas com os poços, entre períodos chuvosos e 

secos (mudança de cor da água). Mas, de modo geral, tanto no rural quanto no urbano, o 

percentual de respostas positivas ao Odor/Sabor/Cor e qualidade da água foi bastante elevado. 

A pesquisa constatou uma percentagem elevada de domicílios, cujo tratamento na água é apenas 

o uso de água sanitária e cloro, colocado pela agente de saúde (frequente). 

Assim, responderam 76,24% no rural, e 75,97% no urbano. Indicando uma sensação de 

segurança quanto a qualidade nas fontes de abastecimento, e hábitos simples de tratamento da 

água. Utilizam ainda o filtro de barro, no rural 14,85%, e no urbano um percentual ainda menor 

9,44%. Dados da tabela 9;10 - Perfil geral das questões hídrica no rural e no urbano. 

Lembrando que tanto nas comunidades rurais, quanto no urbano, as principais fontes 

para beber e cozinhar foram a água engarrafada e a rede geral de abastecimento, 

respectivamente (águas percebidas como já tratadas pela população). Ocorre uma diferenciação 

no rural, onde outras fontes de beber estão em melhor colocação, do que a fonte poço protegido: 

água da chuva, 17,82% (3ª fonte); água do carro pipa,12,87% (4ª fonte); poço protegido, 

11,88% (5ª fonte). Percentual da tabela 10 - fontes de água para usos básicos no rural.Já no 

urbano a fonte poço protegido, correspondendo a 17,17% das respostas (3ª fonte). Em 

contrapartida a fonte carro pipa, representa o menor percentual 0,43%. E água de chuva nem 

foi citada. Percentual da tabela 12 - fontes de água para usos básicos no urbano. 

 

Tabela 7 - Cargas fatoriais na composição dos fatores na escala da qualidade da água do 

agregado familiar 

Itens Fator 1 Fator 2 

HWQS1 0,40 0,65 

HWQS2 0,39 0,74 

HWQS3 -0,10 0,83 

HWQS4 0,36 0,32 

HWQS5 0,81 0,16 

HWQS6 0,70 0,18 

HWQS8 0,69 0,08 

% Variância explicada 40,68 55,60 
Fonte: Pesquisa 2019. 

 
Obs.: Todos os percentuais dos itens avaliados estarão nas tabelas em anexo (Distribuição dos itens avaliados para 

cada dimensão). Com Opção de respostas: nunca - raramente - às vezes - muitas vezes - sempre.  
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Quadro 13 - Variáveis usadas para Escala da qualidade da água do agregado 

INDICADORES SELECIONADOS PARA MEDIR INSEGURANÇA HÍDRICA DOMICILIAR 
Escala da qualidade da água do agregado familiar - HWQS 

Percepções sobre a qualidade da água da fonte principal nas últimas 4 semanas; nos últimos 4 meses 
 

Código 
 

Significado de cada Item 
Opção de respostas: NUNCA -RARAMENTE-AS VEZES-MUITAS VEZES- SEMPRE 

HWQS1 Se a qualidade da água foi inaceitável para consumo humano 

HWQS2 Se a qualidade da água foi inaceitável para uso em tarefas domésticas e limpeza 

HWQS3 Se a qualidade da água foi inaceitável para os animais 

HWQS4 Foi observado sujeira ou outros flutuadores na água  

HWQS5 Foi sentido mau cheiro ou forte cheiro vindo da água 

HWQS6 A frequência com que beberam água que tinha um gosto ruim 

HWQS8 A frequência com que queria tratar a água, mas não pode  

Fonte: Pesquisa, 2019. 

 

No fator 2, qualidade da água para consumo, que explica 14,92% da variabilidade 

total, temos as composições das variáveis (HWQS1, HWQS2 e HWQS3). Sendo a mais 

expressiva a HWQS3 (Se a qualidade da água foi inaceitável para os animais). Onde 93,11% 

responderam que nunca. A análise da variável HWQS1 (se a qualidade da água foi inaceitável 

para o consumo humano) permite verificar que 84,14% responderam, nunca foi considerada 

inviável para o consumo. 

Fato relevante é que apesar da zona rural sofrer fortemente o longo período de estiagem, 

as comunidades informaram que os açudes locais, e barreiros supriram as necessidade dos 

animais. Os açudes públicos e de uso coletivo, nas comunidades abaixo da serra (Figura 30 e 

31), mostraram resiliência e uma eficiente política pública de oferta d`água, pois durante a longa 

estiagem contribuíram para a sobrevivência das comunidades e dos animais. Principalmente, 

porque o uso é comunitário. Cabendo relembrar que no Nordeste brasileiro a concentração da 

água ainda está, indissociavelmente, ligada à concentração da terra. 

A política de açudagem no Nordeste, intensificada na década de 70, diante do cenário 

das grandes secas históricas,  foi sendo construída, em colaboração com os grandes fazendeiros, 

com médios e pequenos açudes em suas propriedades, ou abrindo poços artesianos, dão aos 

mesmos, que se dedicam sobretudo à pecuária, um poder de resistência à seca, enquanto os 

pequenos produtores, dominantemente agricultores, têm as suas lavouras exterminadas pelas 

secas e são forçados a migrar, ocasião em que os maiores proprietários aproveitam para adquirir, 

por baixo preço, os animais e as terras dos lavradores (ANDRADE, 2017, p. 17).   
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Figura 30 - Domicílios visitados nas comunidades Chapéu, Salva Vidas, Estaleiro e Nogueira 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.Com base em imagens do Google Earth Pro, 2019. 

 
Figura 31 - Açudes de uso das comunidades Estaleiro, Chapéu, Salva Vidas, Nogueira 

 

 
 

Fonte: Da autora (2019). 
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A lei nº 11.445 de 2007, trata da Política Nacional de Saneamento básico, art. 3º, coloca 

que o abastecimento de água potável faz parte do sistema de saneamento básico. Porém no 

Brasil esses serviços são afetados pela falta de tratamento dos efluentes e dos resíduos sólidos, 

principalmente, em áreas periféricas. São áreas que sofrem pelo descaso das autoridades em 

regular um direito universal, assegurado pela Constituição Federal do Brasil de 1988.  

 Para Ferrão et al. (2020) a dificuldade atual de abastecimento público em vários 

municípios brasileiros e baixos índices de saneamento, se agrava com o fato da região com 

maior disponibilidade hídrica abrigar o menor número de habitantes se comparada com outras 

regiões do território brasileiro. Outro fator agravante refere-se às previsões de elevação da 

frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos, excesso ou escassez de água.   

A legislação internacional em matéria de direitos humanos compele os Estados a 

trabalharem para alcançar o acesso universal à água e ao saneamento para todos, sem 

discriminação, priorizando ao mesmo tempo as pessoas mais necessitadas. A realização dos 

direitos humanos a esses serviços exige que sejam disponíveis, física e financeiramente 

acessíveis, seguros e culturalmente aceitáveis (UNESCO, 2019). 

“A noção de justiça ambiental afirma o direito dos moradores estarem livres, em suas 

casas, dos perigos ambientais provenientes das ações físico-químicas das atividades 

produtivas”. (ACSELRAD, MELLO E BEZERRA, 2009, p. 17). 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 traz que até 2030, deve-se melhorar a 

qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de 

produtos químicos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e 

aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente (ODS- 

AGENDA 2030). 

Assim, a busca por água de qualidade é uma luta diária das populações carentes que não 

possuindo reservas para comprar água engarrafada, ou fontes limpas, usam corpos d’água com 

níveis de poluição. Distanciando-se do que Bullard (1993) chama de existência social, pois 

segundo o autor é configurada através do tratamento justo e igualitário, independentemente de 

raça, e cor. 

Na cidade de Martins - RN, apenas 0,3% dos domicílios tem esgotamento sanitário 

adequado, e 1.1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada: presença 

de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio (IBGE, 2010). A maioria destina os efluentes para 

fossas sépticas, e os resíduos para um terreno baldio nos arredores da cidade, onde muitos 

desses entulhos ficam nas vertentes da serra, ou na depressão sertaneja, sem tratamento 

adequado. Ao relacionar com os dados do IBGE (2010) esse revela que o município tem 85,42% 
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de coleta de lixo (coleta três vezes na semana). E, 74,53% de água encanada e banheiro nas 

residências.  

No Brasil a Lei nº 11.445 de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e a universalização do acesso ao mesmo. Em seu art. 2º, Os serviços de saneamento 

básico, tomam por base princípios fundamentais que interferem nessa dinâmica: 

 

I - universalização do acesso; III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos adequados à saúde pública e à proteção 
do meio ambiente; VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e 
regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde.  

 

Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2019) a meta nacional 

para o ano 2023 é aumentar a cobertura dos domicílios urbanos servidos por rede coletora ou 

fossa séptica para excretas ou águas residuais para 84,8%; e aumentar o tratamento de águas 

residuais para 78,8%. Entretanto são teoricamente necessários maiores volumes de 

investimentos para universalizar os serviços de esgotamento sanitário. As regiões Norte e 

Nordeste apresentam os piores índices tanto referentes ao abastecimento da água quanto à 

recolha e tratamento de águas residuais.  

 

Quadro 14 -  Dados das instalações sanitárias no município 

 Perfil geral das questões hídrica no setor rural 
Características Frequência % 

Tipo de instalações sanitárias 
utilizadas (Múltipla resposta) 

Tanque séptico 94 93,07 
Fossa negra 9 8,91 

 Perfil geral das questões hídrica no setor urbano 
Características Frequência % 

Tipo de instalações sanitárias 
utilizadas (Múltipla resposta) 

Tanque séptico 223 95,71 
Fossa negra 12 5,15 

    
Fonte: Pesquisa, 2019. Dados do quadro acima foram coletados das tabelas 9 e 10, Perfil das questões hídricas. 

*Outros tipos de instalações sanitárias sugeridas no questionário foram: Sistema de canalização de esgotos. 
Balde. Banheiros de compostagem. À céu aberto. E opçoes de resposta: Não sei; e Outro. 

 
 

No quadro 14 desta pesquisa, os tipos de instalações sanitárias mais citados na zona 

rural de Martins foram taque séptico 93,07% e fossa negra, 8,91%. E, na zona urbana, 95,71% 

e 5,15% para as mesmas instalações. 

A prefeitura de Martins articula um consórcio junto ao município de Pau dos Ferros no 

Oeste do Rio Grande do Norte, para um aterro sanitário, adequando-se a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos - PNRS (Lei nº 12.305 de 2010). Por enquanto, alguns moradores da 
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comunidade rural do Poção insistem na retirada de um desses lixões, através de denúncias. Pois 

estão preocupados com a possibilidade de contaminação das águas subterrâneas, do solo e 

disseminação de doenças.  

“A valorização dos princípios democráticos, da participação popular e da justiça 

ambiental deve ser encarada como pilar para o alcance de uma sustentabilidade ambiental e 

econômica”. (HENRIQUES e PORTO, 2012, p. 21). 

 

7.7 No município de Martins: composição dos fatores na escala de estresse por causa da 

água do agregado familiar 

 

O fator 1, insegurança ao ir buscar água, representa 41,72% da variabilidade total do 

conjunto de dados, com as seguintes variáveis significativas (HWDS5, HWDS7, HWDS9, 

HWDS10, HWDS11 e HWDS12). Onde a mais relacionada foi a HWDS11(Sentir-se inseguro 

ao buscar água fora de casa).  E a variável HWDS12 (Sentir-se estressado quando não teve 

água suficiente). Na primeira 90,72% dos entrevistados responderam que nunca houve 

insegurança, tendo em vista que Martins proporciona tranquilidade nos deslocamentos diários 

das pessoas. Na segunda, 73,36% responderam que nunca, já 13,77% raramente. 

A percentagem dos entrevistados no quesito ter insegurança, são valores justificados em 

bairros ou áreas rurais mais afastadas. Principalmente, quando a pessoa responsável é do sexo 

feminino ou idoso. Ou necessita pilotar uma moto e levar vasilhames até o acesso da água.  

No geral, foi perceptível que a população não tem preocupação em usar as fontes 

hídricas locais. Salvo situações pontuais de insegurança para beber a água dos poços, devido a 

elevada carga de minerais e também por não haver análise química e biológica com maior 

frequência.  
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Tabela 8 - Cargas fatoriais na composição dos fatores na escala de estresse por causa da água 

do agregado familiar 

Itens Fator 1 Fator 2 

HWDS1.2 0,39 0,61 

HWDS3 0,34 0,33 

HWDS5 0,66 0,31 

HWDS7 0,76 0,12 

HWDS8 -0,07 0,85 

HWDS9 0,57 0,38 

HWDS10 0,64 0,11 

HWDS11 0,81 0,04 

HWDS12 0,61 0,48 

% Variância explicada 41,72 52,77 
Fonte: Pesquisa 2019. 

Obs.: Todos os percentuais dos itens avaliados estarão nas tabelas em anexo (Distribuição dos itens avaliados para 
cada dimensão).  Com Opção de respostas: nunca - raramente - às vezes - muitas vezes - sempre. 

 
 

Quadro 15 - Variáveis usadas para Escala de estresse por causa da água do agregado familiar 
INDICADORES SELECIONADOS PARA MEDIR INSEGURANÇA HÍDRICA DOMICILIAR 

Escala de estresse por causa da água do agregado familiar - HWDS 
Sentimento relacionado com o uso da água, o acesso e a qualidade no agregado familiar nas últimas 4 semanas; nos 

últimos 4 meses 
 

Código 
 

Significado de cada Item 
Opção de respostas: NUNCA -RARAMENTE-AS VEZES-MUITAS VEZES- SEMPRE 

HWDS1.2 
Esteve incomodado, preocupado ou com medo de que não teria água suficiente para todas as suas 
necessidades domésticas 

HWDS3 Com que frequência pensou em deixar a cidade de Martins porque não havia água  

HWDS5 Esteve incomodado, preocupado ou com medo com a segurança da pessoa ao obter água para sua casa 

HWDS7 Esteve incomodado, preocupado ou temeroso em beber ou usar água  

HWDS8 Você ou alguém de sua casa teve problemas com seus vizinhos devido a água 

HWDS9 
Com que frequência você ou alguém de sua família teve problemas com a água causando dificuldades em sua 
casa (Ex.:brigas familiares, estresse) 

HWDS10 Com que frequência teve problemas ou dificuldades com o fornecedor de água  

HWDS11 Com que frequência se sentiu inseguro ao buscar água fora de casa  

HWDS12 Com que frequência se sentiu estressado quando não teve água suficiente para as necessidades da casa  

Fonte: Pesquisa 2019. 

 
 

As respostas coletadas na tabela 9 e 10, sobre o Perfil das questões hídricas, mostram 

que por comunidade rural o armazenamento da água de todas as fontes é contínuo (87,13%). 

Citando como previsível (89,11%).  Nos dados do urbano (69,96%) avaliaram como contínua 

a disponibilidade da água de todas as fontes. Caracterizaram (83,26%) como previsível.  
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Segundo os moradores, ocorrem muitos contratempos na oferta da água pela Companhia 

local, por questões de gerenciamento, sendo comum o racionamento da mesma. Onde chega a 

faltar água no período da manhã, e nos bairros mais distantes a situação ainda piora. Os motivos 

que levam a tal situação são justificados pelos gestores locais, pelo deficiente sistema de 

bombeamento (pouca pressão da água), e vazamentos internos.  

Portanto, essa água é considerada pelos gestores como uma das águas mais caras do Rio 

Grande do Norte. Haja vista sua fonte principal ser o açude da cidade de Lucrécia, localizado 

na depressão sertaneja. E o desafio de fazê-la chegar à altitude da serra, 730m. 

A segunda fonte também distante é a barragem de Santa Cruz, na cidade do Apodi- RN. 

Fazendo parte do sistema conectado da adutora do Alto Oeste Potiguar (Figura 32). Suas águas 

foram usadas ao longo do período das secas. 

 

Figura 32 - Barragem de Santa Cruz em Apodi e adutora alto oeste 

 

Fonte: Google imagens. 

 
 

No fator 2, estresse com vizinhos por disputa d`água, explica 11,05% da variabilidade 

total, temos as composições das variáveis (HWDS1.2, HWDS8). Onde a variável HWDS8 

(problemas com seus vizinhos devido a água), possui maior carga fatorial, portanto é a mais 

representativa. Nesta 96,40% responderam que nunca houve. O estresse hídrico nos agregados 

familiares está relacionado a baixa capacidade de armazenamento na residência ou a falta de 

recursos financeiros para obtenção da água. Ou, por não terem condições financeiras para 

possuir um poço privado em sua propriedade. Em Martins os vizinhos, no geral, se ajudam e 

compartilham as fontes. 

Mais de 2 bilhões de pessoas vivem em países com alto estresse hídrico, e cerca de 4 

bilhões experimentam escassez severa de água durante pelo menos um mês do ano. Os níveis 

de estresse continuarão a aumentar, à medida que a demanda por água aumenta e os efeitos da 

mudança climática se intensificam (UNESCO, 2019). A atual crise social e ecológica é 
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analisada como decorrente da formação de hierarquias centralizadas de poder que se sustentam 

a partir de recursos não-locais, distanciados dos territórios onde vivem a maioria das 

comunidades e cidadãos e os ecossistemas que recebem os principais impactos decorrentes 

desta divisão (PORTO, 2012).  

Verificou-se que a maioria da população entrevistada utiliza-se de várias estratégias para 

armazenamento da água na residência. Existe uma grande preocupação em ter água armazenada 

para eventuais períodos de estiagem longa. Cultura e preocupação adquirida após os últimos 

anos de seca. Onde a oferta de água foi reduzida, e ainda com acúmulo de sedimentos, e 

modificação no Odor/Sabor/Cor. Essa necessidade de armazenamento de água demostra 

situações de insegurança hídrica domiciliar, pois se fossem seguros não haveria porque ter 

várias formas de armazená-la. 

 Conforme Andrade (2017, p. 15), no semiárido brasileiro, desde o período colonial, 

ocorre a destruição dos recursos naturais e a não preparação para enfrentar a estiagem, como 

fazem os habitantes de outras regiões do mundo. Os quais armazenam seus alimentos, cultivam 

plantas de ciclo vegetativo curto, adaptado às condições climáticas hostis. Essa falta de 

adaptação derivou do tipo de ocupação que aqui se estabeleceu, ocupação, não em função das 

necessidades dos povoados, mas da demanda do comércio exterior. 

 

7.8 Perfil hídrico na zona rural 

 

As principais fontes gerais de água nas zonas rurais são expressas pela Caern, poço, e 

açude (Gráfico 1). E, as principais formas de fornecimento de água são encanação direta 

(62,38%) e armazenamento em recipientes dentro da residência (33,66%). Até mesmo na fonte 

açude os agricultores instalam bombas d`água para facilitar o acesso direto à residência (Figura 

33). 
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Gráfico 1 - As principais fontes gerais de água nas zonas rurais 

 
Fonte: Pesquisa 2019. Dados da Tabela 9 - Perfil geral das questões hídrica no rural (Múltipla escolha). 

 
Figura 33 - Fontes de água na zona rural 

 

 
Fonte: Da autora, 2019. 

 

Nas comunidades rurais acima da serra o uso de água engarrafada é mais representativo 

do que a água da cisterna ou chuva. Mostrando culturalmente, mudanças nos hábitos hídricos 
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domiciliares e insegurança em relação a fontes mais tradicionais. Pois, acabam gastando mais 

dinheiro para ter uma água, considerada mais segura pela população.  

A escolha da Caern, poço, açude e caminho pipa, são justificadas por situações culturais 

na dinâmica daquelas comunidades. Pois mesmo a distribuição da água encanada sendo 

irregular, não confiável quanto a sua oferta diária, a população prefere a facilidade de ter água 

direto na torneira, sem precisar de armazenamentos secundários, pois os benefícios de uma vida 

moderna, incluem ter água mais facilmente em sua residência.  O que não se expressa na prática, 

tendo em vista que o sistema de água encanada mostrou-se mais inseguro quanto à oferta e 

estresse hídrico. Quanto ao poço, justifica-se, por ser a fonte extra mais encontrada, mesmo 

com as dificuldades em transportar essa água até o agregado familiar.  

E, nas zonas rurais foi perceptível que os açudes comunitários dão suporte ecológico e 

social às comunidades, sendo a água usada para o cultivo das lavouras, atividades domésticas, 

pequenos sistemas de irrigação de hortaliças e para matar a sede dos animais em tempo de 

estiagem, principalmente. E, quanto a operação carro-pipa ocorre uma dependência da 

população para com essa oferta hídrica, enraizada em políticas de cunho emergenciais.  

Conformando-se com essa água que muitas vezes, são de fontes a quilômetros de distância.  Um 

sistema de abastecimento público que também já demostrou casos de irregularidades em seu 

transporte, armazenamento e qualidade. 

 Segundo Rocha (2019, p. 62) em pesquisa Sobre Insegurança hídrica domiciliar em 

Apodi-RN, a principal fonte de abastecimento da água nas comunidades rurais são os sistemas 

de abastecimento comunitário. Estes gerenciados pelas próprias comunidades através das 

associações comunitárias, onde paga-se uma taxa colaborativa de R$ 25/mês em média por 

residência. Destaca-se que 30% são atendidos por sistema de abastecimento comunitário. Tais 

estruturas são financiadas por instituições nacionais ou por empresas, como medida de 

compensação ambiental. Apesar de serem importantes mecanismos para o abastecimento rural, 

também se enfrentam problemas relacionados ao provimento da água.  

As principais vertentes na hora de escolher a fonte de água são: a facilidade de acesso 

(59,41%), odor/sabor/color (31,68%) e qualidade (30,69%). 
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Tabela 9 - Perfil geral das questões hídrica no rural 

Características Frequência % 

Principais fontes de água (Múltipla 
resposta) 

Caern 60 59,41 
Poço 42 41,58 

Açude 25 24,75 
Caminhão Pipa 14 13,86 

Água engarrafada 14 13,86 
Cisterna 9 8,91 

Água da chuva 2 1,98 
Cacimba 1 0,99 

Forma de fornecimento a água 
(Múltipla resposta) 

Encanação direta 63 62,38 
Armazenados em recipientes dentro do lugar 34 33,66 

Armazenados em recipientes fora do lugar 8 7,92 

Principais motivos de escolha as 
fontes de água (Múltipla resposta) 

Facilidade de acesso 60 59,41 
Odor/Sabor/Color 32 31,68 

Qualidade/Percepção que é saudável 31 30,69 
Quantidade disponível 23 22,77 

Abastecimento constante 7 6,93 
Abastecimento confiável 4 3,96 

Preço 2 1,98 

Local que lava roupas geralmente 
(Múltipla resposta) 

Em casa 100 99,01 
Casa de vizinho ou familiar 1 0,99 

Lavanderia paga 1 0,99 

Avaliação da segurança da água que 
usa 

Muito seguro 78 77,23 
Razoavelmente seguro 20 19,80 

Razoavelmente inseguro 1 0,99 
Inseguro 1 0,99 

Muito inseguro 1 0,99 

Tipo de tratamento realizado na água 
(Múltipla resposta) 

Adiciona água sanitária / cloro 77 76,24 
Usa filtro de água 15 14,85 

Usa filtro de água na torneira 7 6,93 
Ferve água 4 3,96 

Filtra através de tecido 3 2,97 
Deixa descansar 1 0,99 

Tipo de instalações sanitárias 
utilizadas (Múltipla resposta) 

Tanque séptico 94 93,07 
Fossa negra 9 8,91 

Local das instalações para 
preparação de alimentos 

Dentro da casa 92 91,09 
Fora / Coberto 9 8,91 

Total 101 100,00 
Fonte: Pesquisa 2019. 

Sobre a segurança da água utilizada, 77,23% avaliaram como muito seguro, 19,80% 

razoavelmente seguro. Quanto aos meses de escassez de água os mais citados foram de 

setembro à novembro. Ressaltando, setembro (30,69%); outubro (35,64%); novembro 

(24,75%). E os meses de água suficiente, na percepção dos moradores, janeiro à abril. 

Revelando, janeiro (62,38%); fevereiro (59,41%); março (59,41%). Todas essas informações 

foram dados de múltipla resposta da tabela 9.2, em anexo. 

Os meses confirmam a maior escassez no final do ano, tendo em vista a estação climática 

do verão. Onde naturalmente a pluviosidade diminui, as temperaturas aumentam e a lâmina 

129 



 

   

d`água é reduzida. Lembrando que em dezembro, em situação de normalidade climática, ocorre 

chuvas de verão.  

O turno da manhã (29,70%) é o horário de maior dificuldade hídrica. A explicação está 

no fato da demanda ser maior nesse horário, tanto na ida aos poços quanto pela Companhia que 

vai liberando a água durante o dia com diferentes vazões.  

 

7.8.1 Principais fontes de água para usos básicos no rural 

 

No uso de água para beber, as principais fontes são: Água engarrafada (25,74%), rede 

geral de abastecimento (23,76%), chuva (17,82%), carro pipa (12,87%) e poço protegido 

(11,88%). A água engarrafada é a principal para beber.  

Enquanto que no uso para cozinhar: rede geral de abastecimento (47,52%), água de 

chuva (14,85%), poço protegido (12,87%). Foi perceptível na pesquisa muita confiança dos 

moradores no uso da água engarrafada parra beber. Embora não se tenha estudos frequentes da 

qualidade desta (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - Principais fontes de água para beber e cozinhar no rural 

 
 

Fonte: Pesquisa 2019. Dados da tabela 9.1 em anexo - Principais fontes de água para usos básicos no rural. 
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A rede geral de abastecimento (para todas as demais atividades) é a primeira usada, 

apesar dos conflitos distributivos dessa água. Essa fonte é usada para as tarefas de casa 

(54,46%) e uso para tomar banho (52,48%). 

O processo de armazenamento das águas das chuvas foi complementado com projetos 

federais de construções de cisternas (água de primeiro uso) as quais geram uma amenização da 

situação de dependência hídrica para os agricultores e um acúmulo de água com qualidade, 

desde que apliquem técnicas de limpeza na sua coleta. 

Em Brears (2014) o gerenciamento de demanda envolve a comunicação de ideias, 

normas e métodos inovadores para a conservação da água entre a sociedade. O propósito é 

adaptar positivamente a sociedade para reduzir os padrões de consumo de água e alcançar a 

segurança hídrica.  

Projetos do Governo Federal, como o: Água para todos; e Água Doce são políticas 

afirmativas para produção de alimentos; melhoria da agricultura de subsistência; possibilitando 

um excedente para comercialização dos produtores rurais. Onde as cisternas de consumo; de 

produção; possuem papel crucial para a independência da população rural. Sendo positivas no 

sentido de reduzir as amarras de uma política local. Exemplo das cisternas na Comunidade rural 

do Poção, abaixo da serra de Martins (Figura 34 e 35).  

Com o compromisso de garantir o uso sustentável dos recursos hídricos, promovendo a 

convivência com o semiárido a partir da sustentabilidade ambiental e social, o PAD beneficia 

cerca de 100 mil pessoas em 154 localidades do Nordeste, ampliando suas ações para garantir 

o acesso à água de qualidade nas comunidades difusas do semiárido (SEMARH, 2018). 

Todavia, cabe lembrar que esses projetos são, em maioria, de cunho federais ou por 

Organizações da sociedade civil, sendo comum muitos políticos se aproveitarem da 

simplicidade do sertanejo para divulgar como seus feitos, ganhando créditos por essas ações. 

Porém, o acesso a água potável é um direito universal. E tais projetos não poderiam, nunca, 

transformar-se em moeda política. São relações enraizadas na “velha indústria das secas do 

Nordeste”. Enquanto uma elite rural e política se apossarem dos diretos do cidadão, e não 

pensarem a longo prazo um plano eficiente de amenização dos efeitos das irregularidades 

climáticas, o Nordeste será palco de insegurança hídrica, de manobras eleitorais e de favores.
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Figura 34 - Domicílios visitados na comunidade do Poção 

 
  

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.Com base em imagens do Google Earth Pro, 2019. 
 

Figura 35 - Cisterna na comunidade Poção para captar água de beber 

 
Fonte:  Da autora (2019). 

 
 

Respectivamente, a segunda fonte mais importante para tarefas de casa e tomar banho, 

foi a água de superfície (19,80% e 20,79%). A terceira foi poço protegido (7,92% e 6,93%). E 

a quarta, carro pipa (7,92% e 6,93%). Para as citadas atividades foi observado que as águas de 

superfície (açude, barreiros e barragem) são mais usadas do que as águas subterrâneas. 
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Já a operação carro-pipa deveria atuar somente nos períodos de maior estiagem ou seca 

severa, onde as parcerias políticas são urgentes.  Entretanto a população das áreas rurais são 

bem dependentes desse sistema, tornando-se vulneráveis e sempre à espera de projetos 

emergenciais. Ou de políticos que controlem esse abastecimento. 

 

7.9 Perfil hídrico na zona urbana 

 

As principais fontes gerais na zona urbana são expressas pela Caern, poço, água 

engarrafada (Gráfico 3). E, a principal forma de fornecimento de água é encanação direta 

(92,27%). A pesquisa revela maior uso da água engarrafada no urbano do que no rural. Nessa 

zona a água de caminhão-pipa, da chuva e açude são menos usuais. Ainda que seja comum a 

venda d`água em carros e motos-pipa locais (de particulares). Alguns captam a água dos poços 

públicos ou privados com intuito de comercializá-la na cidade. (Figura 36). 

 

Gráfico 3- As principais fontes gerais de água na zona urbana 

 
Fonte: Pesquisa 2019. Dados da Tabela 10 - Perfil geral das questões hídrica no urbano (Múltipla escolha). 

 

Houve relatos onde a população utilizava pontos públicos de coleta d’água espalhados 

pela cidade, porém, de forma injusta, com demandas diferentes (Os pontos públicos foram 

fechados - atuação do Ministério Público). Para evitar conflitos entre a população. As principais 
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vertentes na hora de escolher a fonte de água são: a facilidade de acesso (66,95%), qualidade 

(52,79%), odor/sabor/color (35,19%). 

 

Tabela 10 - Perfil geral das questões hídrica no urbano 
Características Frequência % 

Principais fontes de água (Múltipla 
resposta) 

Caern 190 81,55 
Poço 148 63,52 

Água engarrafada 112 48,07 
Chafariz 17 7,30 

Canalizado vizinho 4 1,72 
Caminhão pipa 2 0,86 

Chuva 2 0,86 
Açude 1 0,43 

Água da superfície 1 0,43 
Cacimbão 1 0,43 

Forma de fornecimento a água 
(Múltipla resposta) 

Encanação direta 215 92,27 
Armazenados em recipientes dentro do lugar 17 7,30 

Armazenados em recipientes fora do lugar 1 0,43 

Principais motivos de escolha as 
fontes de água (Múltipla resposta) 

Facilidade de acesso 156 66,95 
Qualidade/Percepção que é saudável 123 52,79 

Odor/Sabor/Color 82 35,19 
Quantidade disponível 42 18,03 

Abastecimento constante 14 6,01 
Preço 6 2,58 

Abastecimento confiável 4 1,72 

Local que lava roupas geralmente 
(Múltipla resposta) 

Em casa 223 95,71 
Casa de vizinho ou familiar 7 3,00 

Lavanderia paga 2 0,86 
Lavanderia pública 1 0,43 

Avaliação da segurança da água que 
usa 

Muito seguro 200 85,84 
Razoavelmente seguro 20 8,58 

Razoavelmente inseguro 8 3,43 
Inseguro 1 0,43 

Muito inseguro 4 1,72 

Tipo de tratamento realizado na água 
(Múltipla resposta) 

Adiciona água sanitária / cloro 177 75,97 
Usa filtro de água 22 9,44 

Usa filtro de água na torneira 14 6,01 
Ferve água 9 3,86 

Deixa descansar 9 3,86 
Filtra através de tecido 7 3,00 
Adiciona comprimidos 2 0,86 

Tipo de instalações sanitárias 
utilizadas (Múltipla resposta) 

Tanque séptico 223 95,71 
Fossa negra 12 5,15 

Local das instalações para 
preparação de alimentos (Múltipla 

resposta) 

Dentro da casa 230 98,71 
Fora / Descoberto 2 0,86 

Fora / Coberto 2 0,86 
Total 233 100,00 

Fonte: Pesquisa 2019. 
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Figura 36- Poços públicos e formas de acesso a água no urbano 

  

   
Fonte: Da autora (2019). 

 

Na zona urbana, a percepção de qualidade é maior do que na zona rural. A facilidade de 

acesso está relacionada a encanação direta e a disponibilidade da água dos poços. Pois, todo 

bairro tem um poço público (Figura 37, mostra a distribuição dos poços).  Em maioria protegido 

ou ainda, poços privados, cuja encanação direta é para as fontes dentro de casa: caixa d`água, 

vasilhames, cisternas, tanques de alvenaria. Dados, da secretaria de Recursos Hídricos do 

Estado, contabilizam ainda cerca de 60 poços em situações diferentes de instalação. Fato 

interessante é que tanto no rural, quanto no urbano o motivo facilidade de acesso é 

predominante. 

Foi perceptível na pesquisa que muitos preferem a água da rede geral de abastecimento, 

não por acreditarem ser de maior qualidade, mas por ser um meio facilitado do acesso nas 

residências. É cultural para aqueles ter água encanada, mesmo com todas as falhas e demais 

possibilidades de coleta d`água. Certamente, se houvesse uma melhor governança da água dos 

poços públicos, facilitando o seu acesso para os mais pobres, fosse mais justo e viável a coleta 

desta fonte.
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Figura 37 - Distribuição de Poços em Martins 

 
Fonte: organizado pela autora (2019). 

 

 

Quanto aos poços privados nem todos estão atualizados no banco de dados oficiais. 

Ocorre compartilhamento dessa água para os vizinhos, outros que se apropriam da mesma, 

detentores de maior recursos financeiros. Outros poços abandonados, ou secos. Revela-se que 

não são todos que possuem, financeiramente, recursos para perfurar um poço. Sendo 

preocupante a situação dos poços abandonados, pois acabam recebendo lixo, entulhos ou até 

animais mortos descartados em suas proximidades, fatos relatados pela comunidade local, 

revelando possibilidades de contaminação das águas subterrâneas.  

Essas cenas, comuns em muitas regiões de déficit hídrico, sugerem uma distribuição 

desigual das partes de um meio ambiente de diferentes potencialidades. Quando apenas uma 

elite usufrui dos serviços ecossistêmicos, da água subterrânea, que é de uso coletivo, 

apropriando-se do território, assim, ocorre uma verdadeira injustiça ambiental. 

Sobre a percepção dos entrevistados quanto à segurança da água utilizada, 85,84% 

avaliaram como muito segura, 8,58% razoavelmente segura. 
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No urbano houve uma compatibilidade quanto aos meses de escassez de água, também 

os mais citados pelo rural. No urbano ressaltaram outubro (35,19%); e novembro (37,34%).  E 

os de água suficiente também foram: janeiro à abril. Houve compatibilidade ainda sobre o 

horário de maior dificuldade hídrica, o turno da manhã (34,33%). Dados de múltipla resposta 

da tabela 10.2, em anexo.  

Tanto no meio rural, quanto no urbano os últimos meses do ano são os de menor 

disponibilidade hídrica e os meses iniciais são os de água suficiente, segundo os entrevistados.  

Além da questão climática natural do sertão, outro fator que influencia a distribuição de água 

na serra, por bairros é que nos meses de novembro e dezembro a cidade comemora a festa da 

padroeira e outras festividades. Nesse período também tem início às férias escolares levando ao 

acréscimo populacional na cidade, o que demanda mais água de um sistema de abastecimento 

já comprometido.  

Nesse contexto, cabe lembrar que a população martinense, segundo dados do IBGE 

(2010) é majoritariamente, católica. Mantendo vínculos religiosos fortes na cidade. Então, 

nessas datas religiosas o fluxo de pessoas aumenta e todos são envolvidos pelas festividades. 

Dinamizando a economia local e a rotina na serra. 

Um conflito de uso muito relatado pelos entrevistados é a retirada de água em demanda 

excessiva dos poços públicos, para abastecer estabelecimentos mais comerciais. Além de 

relatos, como maior disponibilidade hídrica para os hotéis e pousadas, coincidentemente, os 

mais concentrados na área central da cidade. 

 

7.9.1 Principais fontes de água para usos básicos no urbano 

 

No uso de água para beber, as principais fontes são: água engarrafada (48,07%), rede 

geral de abastecimento (29,61%) e poço protegido (17,17%). Quando comparado a zona rural, 

ocorre uma diferenciação na terceira e na quarta fonte citadas. No rural, a água de chuva e carro 

pipa é mais consumida do que poço protegido e chafariz no urbano. Até porque é na zona rural 

que ocorre a maior dependência da operação carro-pipa na amenização da seca. Enquanto no 

urbano está o maior número de poços perfurados em atividade e com boa vazão (Gráfico 4). O 

que também se relaciona com a localização da zona urbana na parte da chapada sedimentar.  
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Gráfico 4 - Principais fontes de água para beber e cozinhar no urbano 

 
 

Fonte: Pesquisa 2019. Dados da tabela 10.1 em anexo - Principais fontes de água para usos básicos no urbano 
 

Quanto ao uso para cozinhar, tarefas de casa e tomar banho, as fontes principais são: a 

rede geral de abastecimento, poço protegido e chafariz. Tomando por referência a água para 

cozinhar, e comparando seu uso, percebeu-se que a água engarrafada (4ª opção) é mais usada 

no urbano. Pois no rural outras fontes são mais significativas para a mesma atividade. 

 

8 - AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA: DESEMPENHO DOS FATORES 
PARA ANÁLISE DE AGRUPAMENTO 

 

Através do teste de MANOVA (análise de variância multivariada- extensão da 

ANOVA), para um nível de significância de 5%, temos evidências de diferença estatísticas 

entre os fatores de acesso à água doméstica. 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Onde o fator 

2, abastecimento da fonte principal de água, apresentou maior média. Ou seja o que mais 

contribuiu para Insegurança hídrica. Enquanto, o fator 1, água para atividades de higiene, 

menor média. O que significa que a condição do fator 2, é mais vulnerável a variação estatística. 

Apresenta menos correlação com as demais variáveis. 
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Na MANOVA é possível analisar o efeito de uma ou mais variáveis independentes sobre 

um conjunto de variáveis dependentes.  Na ANOVA é possível analisar o efeito de uma ou mais 

variáveis independentes sobre uma única variável dependente (CHAGAS, 2016).  

 

Tabela 11 - Estatística descritiva dos fatores do acesso à água doméstica 

Fatores Mínimo Máximo 25% Mediana 75% IQ Média DP CV Valor-p (1) Valor-p (2) 

Fator1 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 C 0,25 362,97 <0,001 

<0,001 

Fator2 0,00 3,71 0,00 0,14 0,57 0,57 0,38 A 0,50 131,85 <0,001 

Fator3 0,00 4,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,22 B 0,45 202,92 <0,001 

Fator4 0,00 4,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,24 B 0,43 179,37 <0,001 

Fator5 0,00 4,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,27 B 0,56  209,82 <0,001 
Fonte: Pesquisa 2019. 

IQ: Intervalo Interquartílico DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação    (1) Teste de Kolmogorov-Smirnov 
para verificar a normalidade dos dados                                (2) Análise Multivariada de 
Variância - MANOVA   (3) As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 
Foi aplicado o Teste de Bonferroni ao nível significância de 5%. 
 
 

Tabela 12 - Estatística descritiva dos fatores da qualidade da água do agregado 

familiar 

Fatores Mínimo Máximo 25% Mediana 75% IQ Média DP CV Valor-p (1) Valor-p (2) 

Fator1 0,00 2,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,15 0,33 214,15 <0,001 
0,703 

Fator2 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,37 231,63 <0,001 

Fonte: Pesquisa 2019. 
 IQ: Intervalo Interquartílico  DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação (1) Teste de kolmogorov-smirnov 
para verificar a normalidade dos dados  (2) Teste t de Student 
 
 

Através do teste t de Student, para um nível de significância de 5%, não temos 

evidências de diferença estatísticas entre os fatores da qualidade da água do agregado familiar. 

Lembrando que o fator 1 refere-se a, sabor e mau cheiro na água, e o fator 2, qualidade da 

água para consumo. 

Tabela 13 - Estatística descritiva dos fatores do estresse por causa da água do agregado 

familiar 

Fatores Mínimo Máximo 25% Mediana 75% IQ Média DP CV Valor-p (1) Valor-p (2) 

Fator1 0,00 2,57 0,00 0,00 0,29 0,29 0,22 0,40 181,42 <0,001 
0,063 

Fator2 0,00 3,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,26 0,51 191,57 <0,001 

Fonte: Pesquisa 2019. 
IQ: Intervalo Interquartílico  DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação (1) Teste de kolmogorov-smirnov 
para verificar a normalidade dos dados  (2) Teste t de Student 
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Através do teste t de Student, para um nível de significância de 5%, não temos 

evidências de diferença estatísticas entre os fatores do estresse por causa da água do agregado 

familiar. Lembrando que o fator 1 refere-se a insegurança ao ir buscar água e o fator 2, 

estresse com vizinhos por disputa d`água. 

Através do teste kolmogorov-smirnov, que verifica a suposição de normalidade dos 

dados, para um nível de significância de 5%, tem-se evidências que os dados contínuos em 

estudo não possuem distribuição normal. Entretanto, os dados em estudo são provenientes de 

uma amostra suficientemente grande, onde com base no teorema do limite central, assume-se 

que o pressuposto de normalidade não tem interferência na análise dos resultados. 

Para análise de agrupamento nos fatores de Insegurança hídrica, o método de ligação 

ward foi escolhido usando distância euclidiana. Onde sua matriz confenética, para um nível de 

significância de 5%, temos evidência que a correlação é estatisticamente significante (t = 

194,2395, G.L = 55.609, Valor-p<0,01), sendo classificada como forte (0,64). 

 

8.1 Classificação da média de Insegurança hídrica domiciliar separadas por grupo  

 

Usando o método de ligação Ward, temos a partição de 4 grupos, a seguir temos a 

descrição de cada grupo: No grupo 1 composto por 70 domicílios, apresentou média geral dos 

fatores de 0,42, sendo classificado como um grupo de alta insegurança hídrica (Figura 38). 

O grupo 2 com 29 domicílios, apresentou média geral nos fatores de 0,96, sendo 

classificado como um grupo de muito alta insegurança hídrica. 

No grupo 3 com 132 domicílios, apresentou média geral nos fatores de 0,01, sendo 

classificado como um grupo de baixa insegurança hídrica. 

Por último, no grupo 4 com 103 domicílios, apresentou média geral nos fatores de 0,15, 

sendo classificado como um grupo de média insegurança hídrica. 
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Figura 38 - Gráfico de Dendrograma 

 
Fonte: Pesquisa 2019. 

 

Tabela 14 - Classificação da média de insegurança hídrica por grupo 

Grupos N % Média Desvio Padrão Classificação 

3 132 39,52 0,01 0,04 Baixa insegurança 

4 103 30,84 0,15 0,07 Média insegurança  

1 70 20,96 0,42 0,12 Alta insegurança 

2 29 8,68 0,96 0,15 Muito alta insegurança 
Fonte: Pesquisa 2019. 

Como já detalhado na metodologia a pesquisa utilizou o termo Insegurança hídrica 

domiciliar-IHD, por considerá-lo mais condizente com as perguntas das variáveis do 

questionário, posto que tanto as qualitativas, quanto quantitativas, investigam a percepção e as 

experiências das pessoas no nível da melhor situação para a pior, quando se investiga os 

conflitos hídricos.  

Philo (2012) enfatiza que os discursos de segurança não existiria sem as "inseguranças" 

que criam eles. Assim, nas discussões despolitizadas sobre segurança hidríca, a tendência 

rapidamente cai no determinismo: insegurança da água é o resultado de chuva insuficiente e, 

não, da distribuição injusta de suprimentos de água potável, perpassando relações de poder.  

E no Nordeste brasileiro a situação de insegurança hídrica é aproveitada pelo discurso 

político de construçao de grandes obras que envolvam  reservas hídricas ou aproveitamento das 

águas das chuvas, transposição de cursos d`água, porém, poucas açoes efetivas para o sertanejo 

mais sofrido, territorialmente  e socialmente, excluídos dos projetos de melhoria da vida rural, 

gerando uma renda fixa, libertando-os de projetos puramente, assistencialistas. Desmistificando 

a ideia de um Nordeste seco, cuja a ideia, do combate à seca, é o único discurso, arraigado de 

pretensões políticas e desumanas. 
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Discutir segurança hídrica domiciliar é enxergar que os conflitos de acesso e 

conservação da água vão além de sua demanda. O seu exaurimento não é consequência somente 

de sua oferta, mas de uma governança ineficaz, incluindo a apropriação desigual e conflitos 

ambientais quanto a preservação dos serviços ecossistêmicos. “Os determinantes, como citou 

Martinez - Alier (2007) são claramente sociais, econômicos, políticos e tecnológicos”.  

Recordando Jepson et al. (2017), a segurança da água é dada pela capacidade de atender 

necessariamente a água como parte de um processo hidro-social que é ao mesmo tempo 

material, discursivo, e simbólico. O valor da água perpassa interesses da coletividade. Cujo 

objetivo deve ser as relações sociais favoráveis para garantir água segura e acessível às 

comunidades, usando seu pleno potencial para viverem como desejarem, conforme sua cultura 

e biodiversidade disponível. 

De acordo com a ONU (2016), e adequando-se a realidade da serra de Martins será 

que a população salvaguarda um acesso sustentável a quantidades adequadas de água, com 

qualidade ao bem-estar humano?  

Na serra de Martins os conflitos de uso e conservação das fontes hídricas, tais quais: 

apropriação desigual no uso dos poços, distribuição irregular da água da Caern, as dificuldades 

em reservar água em casa, insegurança quanto a qualidade da água para beber, e preservação 

das funções ecossistêmicas da natureza, atrapalham o desenvolvimento humano e a 

sustentabilidade ecológica do lugar. Gerando insegurança hídrica em comunidades com 

potencial de abastecimento. Onde não ocorre uma valoração do serviço ecossistêmico e serviços 

ambientais “água subterrânea”, enquanto recurso mais disponível. Talvez por faltar políticas 

ambientais de incentivo à conservação das fontes e uma cultura de independência hídrica 

naquela região. 

A serra de Martins, mesmo detentora de serviços ecossistêmicos a qualidade de vida e 

a manutenção da quantidade das águas subterrâneas, uma floresta úmida diferenciada, 

demonstrou, um conflituoso cenário no acesso e distribuição do recurso hídrico pela população. 

Sendo problemático o seu acesso na zona urbana e na rural. Como cita Bakker (2002) “a 

Governança da água, é o processo de tomada de decisão pelo qual a água é gerenciada, onde 

deve articular os interesses das comunidades”. 

Portanto, constatou-se, na tabela 15 que o grupo 3, contendo 39,52% dos domicílios, foi 

classificado com baixa Insegurança hídrica domiciliar. Sendo o grupo de maior 

representatividade. O grupo 4, com 30,84%, expressou média Insegurança hídrica 

domiciliar. Enquanto grupos menores, o grupo 1, com 20,96% dos domicílios foi classificado 
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com alta Insegurança hídrica, e o grupo 2, com 8,68% dos domicílios, com muito alta 

Insegurança hídrica.  

Desta forma, os dados da pesquisa (Figura 39 - espacialização dos domicílios visitados) 

demostraram que apesar dos conflitos distributivos de acesso a água, envolvendo políticas 

públicas e relações de poder; apesar da falta de gerenciamento adequado das fontes d´água na 

Serra, a percepção na maioria dos domicílios (totalizando 70,36%) é de que existe baixa a 

média Insegurança hídrica domiciliar-IHD. 

 

Gráfico 5 - Classificação da média de insegurança hídrica por grupo 

 
Fonte: Pesquisa 2019. Dados da tabela 15, acima. Classificação da média de insegurança hídrica por grupo. 

 

Rocha (2019, p. 62) em sua pesquisa no município de Apodi-RN, conclui que a grande 

maioria dos domicílios investigados na pesquisa (84,4%) tiveram acesso com baixa ou 

baixíssima insegurança hídrica, estando as duas classes quase igualmente distribuídas, enquanto 

em 40 observações, que representam 15% da realidade retratada, têm-se um acesso de média 

insegurança hídrica. 

Na pesquisa de Tomaz (2019, p. 161), no município de Forquilha Ceará, 45,34 % da 

amostra total das famílias demostram um índice de Insegurança hídrica muito baixa. Revelando 

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. Nos domicílios que apresentam Insegurança hídrica 

baixa, estão 33,85% dos domicílios. Pessoas neste grupo demostraram possuir alguns 
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problemas com a água que violam os direitos contidos nas dimensões avaliadas. Já na 

Insegurança hídrica média, a proporção foi de 14,91% dos domicílios. E, Insegurança hídrica 

alta, foi de 5,9%. As Famílias neste grupo apresentam praticamente insegurança em todas as 

dimensões avaliadas, comprometendo a saúde das pessoas, a renda familiar e o bem-estar 

psicológico, social e familiar. 

Lembrando que a pesquisa, em Forquilha, utilizou-se de 321 amostras com aplicação 

técnica multivariada de agrupamento. O índice (variando de 0,001- 1). E, foi organizado em 4 

clusters e classificados quanto: Insegurança Hídrica Muito Baixa; Insegurança Hídrica Baixa; 

Insegurança Hídrica Média; e Insegurança Hídrica Alta.  

Sobretudo porque os conflitos hídricos são enraizados numa cultura da “indústria das 

secas”, e assim não observados pela população. Não percebem que a água não chega à todos 

com qualidade e facilidade no acesso. Satisfeitos com situações emergenciais de distribuição 

da água, como a operação carro-pipa, nas zonas rurais a cada 10 ou 15 dias, ou mesmo o 

provimento de água encanada com frequência irregular. E, outros conflitos de uso em poços 

públicos, onde a população não possui sistemas práticos de captar essa água até sua residência.  

 

Figura 39 - Domicílios visitados no município serrano de Martins 

 
 Fonte: Organizado pela autora (2019).  
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A população não percebe que existe uma dependência histórica com os projetos do 

Governo que satisfazem a demanda imediata, conquanto, na seca, a convivência com a 

paisagem e as condições hídricas do sertão, tornam-se insustentáveis, novamente. Fazendo 

parte ainda um histórico de dependência da população com as políticas de amenização das 

secas, onde grupos políticos locais, destinam seus carros-pipa para ofertar água à comunidades 

pobres, não como parte de um projeto socialmente sustentável, mas como uma base eleitoral, 

àquela velha política de favores, tornando-os dependentes das ações políticas locais. 

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. 

(TOMAZ, 2019, p. 160) 

Entretanto, mesmo em ambientes com condições climáticas mais favoráveis à chuva, 

umidade das florestas e fontes hídricas, como nos enclaves úmidos do sertão, os conflitos 

distributivos existem e a falta de uma governança eficiente acaba definindo realidades injustas. 

Essas “ilhas de umidade”, por si, não garantem uma oferta d`água suficiente.  

Logo, a resposta não está na predisposição hídrica serrana, mas nos diferentes atores 

que fazem o seu gerenciamento. E, as contradições entre uma verdadeira política hídrica de 

adaptação às secas e as políticas que surgem em cenários de desconsolação, onde o sertanejo 

perde o ânimo, e agarra-se às promessas de melhoria, as quais nunca chegam aos mais pobres. 

As políticas públicas deveriam ser pensadas integradas à projetos de convivência com o 

semiárido, direcionadas aos mais pobres, à resiliência dos ecossistemas, quando envolve 

aproveitamento dos recursos naturais, adaptando-os a realidade climática da região e levando-

os à independência socioeconômica. 

Pois, nos sistemas agrícolas e agropecuários de base familiar, ainda são usadas práticas 

tradicionais de baixa eficiência, utilizando-se dos solos e da água sem auxilio técnico e 

inovação, levando a degradação dos ecossistemas por falta de um manejo adequado, onde a 

sustentabilidade com revitalização dos solos, e culturas adaptadas ao clima e à terra, poderiam 

gerar mais sustento a essa população. E até uma renda extra proveniente de maior oferta dos 

serviços ambientais gerados, “produzidos”. 

De acordo com o relatório do WWAP (2019) Mais de 80% das fazendas em todo o 

mundo são propriedades familiares menores do que 2 hectares. Os pequenos agricultores 

familiares constituem a espinha dorsal dos suprimentos alimentares nacionais e, em muitos 

países, eles respondem por mais da metade da produção agrícola.  
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Em se tratando do Nordeste brasileiro, há entraves políticos nos projetos que poderiam 

levar água às regiões mais secas, e degradadas, e uma fé inabalável do sertanejo na expectativa 

de quando a chuva pode cair. Muitos governantes se aproveitam dessa religiosidade intrínseca, 

justificando pelo determinismo ambiental, que a única possibilidade de mudança seria mais 

chuvas nas regiões áridas. Quando na verdade regiões áridas do mundo se desenvolvem com 

qualidade na agricultura, fruticultura, mesmo enfrentando os déficits hídricos citados. Faltam 

projetos direcionados, não somente, ao aumento da produtividade, mas para sistemas 

produtivos mais adaptados a determinadas condições ecológicas e socioeconômicas. 

Destarte, para uma melhor compreensão dos dados de Insegurança hídrica domiciliar - 

IHD a pesquisa detalhou a classificação por perfil sociodemográfico, e por comunidades, 

distribuídas na zona rural e urbana no município da serra de Martins. (Tabelas, 16 e 17). 

Consequentemente, a pesquisa trouxe um panorama da Segurança hídrica em Martins, 

compreendendo a sua governança frente aos diferentes atores-Stakeholders, e ainda a 

constatação de práticas de injustiça ambiental no semiárido. 

A reivindicação por justiça ambiental em regiões pobres e semiáridas é ainda mais 

desafiadora, tendo em vista que as classes menos privilegiadas territorialmente, cultural e 

socialmente são as mais atingidas pelas problemáticas ambientais. São populações que 

sobrevivem aos períodos de estiagem, a falta de alternativas de renda, a falta de educação e 

moradia digna, e o grande desafio de viver numa aridez, sem auxílio de políticas 

governamentais mais justas, refletindo em cenários de insegurança hídrica, e muitas vezes 

alimentar. 

É fato que os determinantes da distribuição ecológica são naturais, no entanto são nas 

ações econômicas, políticas e tecnológicas que se definem projetos mais sustentáveis.   

 

8.2 Classificação da Insegurança hídrica por perfil sociodemográfico 

 

Através do teste Quiquadrado (X2), para um nível de significância de 5%, temos 

evidência de diferença estatística entre a classificação da Insegurança hídrica com o sexo, 

número de residentes e tempo de moradia. Onde o gênero feminino (68,84%); moradias até 4 

residentes (64,96%), e tempo de moradia acima de 20 anos (71,83%), apontaram, no somatório, 

média a muito alta Insegurança, maiores níveis.  

A questão do gênero é influenciada ainda por ser a mulher a mais atuante nas atividades 

domésticas, na responsabilidade da casa, portanto percebe mais a falta d`água para suas 

atividades e água de qualidade para beber. Já o tempo é compatível com uma região de 
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moradores antigos, conhecedores da natureza serrana, das irregularidades hídricas, e dos vários 

ciclos de escassez e chuvas.  

 

Tabela 15 - Classificação da insegurança hídrica por perfil sociodemográfico 

 Característica 
Classificação de insegurança hídrica 

Total Valor-p 
Baixa Média Alta Muito alta 

Sexo 
Masculino 51,85% (n=70) 20,74% (n=28) 21,48% (n=29) 5,93% (n=8) 100,00% (n=135) 

 <0,001 
Feminino 31,16% (n=62) 37,69% (n=75) 20,60% (n=41) 10,55% (n=21) 100,00% (n=199) 

Faixa  
etária 

≤ 20 anos 50,00% (n=2) 25,00% (n=1) 25,00% (n=1) --- 100,00% (n=4) 

0,263 

21 - 30 anos 39,13% (n=9) 47,82% (n=11) 4,35% (n=1) 8,70% (n=2) 100,00% (n=23) 

31 - 40 anos 37,71% (n=23) 24,59% (n=15) 22,95% (n=14) 14,75% (n=9) 100,00% (n=61) 

41 - 50 anos 51,56% (n=33) 31,25% (n=20) 7,81% (n=5) 9,38% (n=6) 100,00% (n=64) 

51 - 60 anos 40,38% (n=21) 26,93% (n=14) 25,00% (n=13) 7,69% (n=4) 100,00% (n=52) 

61 - 70 anos 30,00% (n=12) 27,50% (n=11) 32,50% (n=13) 10,00% (n=4) 100,00% (n=40) 

> 70 anos 44,12% (n=15) 29,41% (n=10) 20,59% (n=7) 5,88% (n=2) 100,00% (n=34) 

Faixa  
etária 

≤ 50 anos 44,08% (n=67) 30,92% (n=47) 13,82% (n=21) 11,18% (n=17) 100,00% (n=152) 
0,072 

> 50 anos 38,10% (n=48) 27,77% (n=35) 26,19% (n=33) 7,94% (n=10) 100,00% (n=126) 

Número de 
residentes 

≤ 4 35,04% (n=82) 34,62% (n=81) 21,79% (n=51) 8,55% (n=20) 100,00% (n=234) 
0,049 

> 4 50,00% (n=50) 22,00% (n=22) 19,00% (n=19) 9,00% (n=9) 100,00% (n=100) 

Tempo de 
moradia 

≤ 10 anos 45,22% (n=52) 28,70% (n=33) 14,78% (n=17) 11,30% (n=13) 100,00% (n=115) 

0,006 11 - 20 anos 51,95% (n=40) 24,68% (n=19) 18,18% (n=14) 5,19% (n=4) 100,00% (n=77) 

> 20 anos 28,17% (n=39) 35,92% (n=12) 27,46% (n=40) 8,45% (n=51) 100,00% (n=142) 

Renda 
familiar 

≤ 1 S.M 39,25% (n=73) 28,49% (n=53) 21,51% (n=40) 10,75% (n=20) 100,00% (n=186) 
0,409 

> 1 S.M 39,87% (n=59) 33,78% (n=50) 20,27% (n=30) 6,08% (n=9) 100,00% (n=148) 

Fonte: Pesquisa 2019. 

 

Outra observação é que a faixa etária entre 61 e 70 anos demostraram maior nível de 

Insegurança hídrica (70%). Isso corrobora com a dificuldade da população em se deslocar 

para buscar água; a insegurança na qualidade da água de beber. Exemplificando o bairro Centro, 

citado anteriormente, onde o maior percentual foi para média Insegurança hídrica. Sendo um 

bairro mais idoso e tradicional. 

E quanto a renda familiar os percentuais de Insegurança hídrica para os que ganham 

menos ou mais de um salário mínimo praticamente não são diferenciados. Também, analisando 

os percentuais totais sobre os salários, apontaram percentuais maiores no somatório da média 

a muito alta Insegurança hídrica, respectivamente (60,75%; 60,13%). Em resumo, a renda 

não influencia na percepção. 
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8.3 Classificação da Insegurança hídrica nas comunidades rurais e urbanas de Martins 

 

Através do teste Quiquadrado (X2), para um nível de significância de 5%, temos 

evidência de diferença estatística entre a classificação da Insegurança hídrica domiciliar com 

as comunidades de Martins - RN. Onde os residentes urbanos apontaram maior nível de 

Insegurança hídrica domiciliar - IHD, quando comparados aos residentes na zona rural. 

Ambos apresentaram no somatório de alta Insegurança a muito alta Insegurança hídrica, 

no urbano (33,91%), enquanto no rural (19,8%). Dados da tabela 16. 

 

Tabela 16: Classificação da insegurança hídrica por comunidades 

Caracterização 
Classificação de insegurança hídrica 

Total 
Valor-

p Baixa Média Alta Muito alta 

Bairro 

 

<0,001 

Picos dos Carros 25,00% (n=2) 12,50% (n=1) 50,00% (n=4) 12,50% (n=1) 100,00% (n=8) 

Estaleiro/Chapéu/ 
Salva 

Vidas/Nogueira 

63,15% (n=12) 15,79% (n=3) 10,53% (n=2) 10,53% (n=2) 100,00% (n=19) 

  

Sitio Frade 54,55% (n=12) 27,26% (n=6) 13,64% (n=3) 4,55% (n=1) 100,00% (n=22) 

Poção 55,56% (n=5) 33,33% (n=3) 11,11% (n=1) --- 100,00% (n=9) 
  

Canto 50,00% (n=11) 27,27% (n=6) 22,73% (n=5) --- 100,00% (n=22) 
 

COHAB 20,00% (n=9) *37,77% (n=17) 26,67% (n=12) 15,56% (n=7) 100,00% (n=45) 

Centro 16,42% (n=11) *44,78% (n=30) 29,85% (n=20) 8,95% (n=6) 100,00% (n=67) 

Lagoa Nova *45,16% (n=14) 19,35% (n=6) 32,26% (n=10) 3,23% (n=1) 100,00% (n=31) 
  

Manoel Barreto *47,06% (n=8) 17,65% (n=3) 5,88% (n=1) 29,41% (n=5) 100,00% (n=17) 
 

Jocelin Vilar *58,63% (n=17) 13,79% (n=4) 13,79% (n=4) 13,79% (n=4) 100,00% (n=29) 
 

Hernane Leite *68,41% (n=13) 10,53% (n=2) 10,53% (n=2) 10,53% (n=2) 100,00% (n=19) 

Cruz de Alma 40,00% (n=2) *60,00% (n=3) --- --- 100,00% (n=5) 
 

Vila Feliz *50,00% (n=8) 43,75% (n=7) 6,25% (n=1) --- 100,00% (n=16) 
  

Jacú 32,00% (n=8) *48,00% (n=12) 20,00% (n=5) --- 100,00% (n=25) 
 

Setor 
Rural 51,49% (n=52) 28,71% (n=29) 15,84% (n=16) 3,96% (n=4) 100,00% (n=101) 

0,012 
Urbano 34,33% (n=80) 31,76% (n=74) 23,18% (n=54) 10,73% (n=25) 100,00% (n=233) 

Fonte: Pesquisa 2019. 

 

Na zona rural, isso se justifica porque nos últimos anos, estão mais frequentes políticas 

públicas de distribuição de água, tendo em vista a urgência nos períodos de longa estiagem e a 

velocidade em captar verbas federais para enfrentamento das estiagens. Ocorreram melhorias 

com os projetos de barragens, açudes públicos, barreiros, dessalinização, cisternas e a operação 

Carro-pipa. 
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Em específico nas comunidades rurais em Martins, algumas conseguiram encanação 

direta da água da Caern, outras sobrevivem com a água dos açudes e das cisternas. As cisternas 

são exemplos de projetos que compartilham uma melhor convivência com o semiárido, uma 

parcial melhoria alimentar e independência hídrica. Todavia, cabe lembrar que são apenas 

melhorias, as quais, acabam dependentes dos ciclos chuvosos para captar água em quantidade, 

e quanto a qualidade da água ofertada pelos açudes e carros-pipa, algumas vezes não são 

confiáveis para os usos básicos nas residências, devido a mudança de odor, cor, ou mesmo 

ocorrência, de pouca inspeção no transporte da água dos caminhões pipa. 

Na zona urbana, a maior representação foi na média de alta a muito alta Insegurança, 

percepção expressa nos bairros da: COHAB (42,23%); Centro (38,8%); Lagoa Nova (35,49%); 

Manoel Barreto (35,29%); Jocelin Vilar (27,58%); Hernane Leite (21,06%).  

O campo revelou que a COHAB é de fato, mais carente quanto a renda e infraestrutura 

hídrica (Figura 40). Os conflitos evidentes foram a distribuição da água pela Caern; observações 

pontuais de descaso por parte do Ministério Público de Martins quanto as reivindicações por 

água de qualidade; e possível denúncia de poluição na lagoa do Rosário (no centro da cidade - 

essa Lagoa serve de captação para alimentar os poços); reclamação da quantidade de poços para 

a demanda do bairro.  Reivindicações bem semelhantes nos bairros de Lagoa Nova, Manoel 

Barreto, Jocelin Vilar e Hernane Leite. Os últimos, embora mais periféricos, sofrem os mesmos 

conflitos de uso pela água. 

 

Figura 40 - Domicílios visitados no bairro Cohab 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.Com base em imagens do Google Earth Pro, 2019. 
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Foi notório ainda que nessas áreas os chafarizes estão mais desgastados; necessidade de 

armazenamento de água nas residências; ocorre uma maior dependência das fontes 

subterrâneas. E uma maior dinâmica do transporte de água à pé, com bicicletas, ou motocicletas. 

Muitos relatos de até 8 viagens ao dia. Denotando num contexto hidro-social que essa 

população depende mais desse recurso para o seu desenvolvimento e para a sustentabilidade 

ecológica da serra. E portanto, perceberam mais a Insegurança hídrica. 

Outro ponto em destaque é que o bairro Centro, embora mais bem localizado, mais 

abastecido quanto a fonte poços; água da Caern; população com condições para comprar água 

engarrafada, e melhor infraestrutura urbana, apresenta ainda Insegurança hídrica, o que se 

justifica por concentrar uma população mais idosa (bairro mais tradicional), e população mais 

instruída. Foi notório muitos idosos, com dificuldades no deslocamento para coletar água. E, 

percepção crítica quanto a necessidade de melhorias da qualidade da água para o bem-estar de 

todos.  

Todavia, de modo geral, no urbano a pesquisa revelou que, o maior percentual foi de 

baixa a média Insegurança hídrica, respectivamente 34,33% e 31,76% (Gráfico 6). No 

percentual total por bairros, notou-se que em todos, os maiores índices também foram de baixa 

a média Insegurança hídrica.  

 

Gráfico 6 - Classificação geral da média de IHD no urbano 

 
Fonte: pesquisa 2019. Dados da Tabela 17 acima: Classificação da insegurança hídrica por comunidade.
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E, mesmo sendo um hábito de consumo, a compra de água mineral para beber, em quase 

todos os bairros pesquisados, justamente, por não confiarem na qualidade das demais fontes, 

não sentem-se seguros com a água dos poços ou da Companhia para o uso principal. E, ainda, 

ocorre em muitos bairros, práticas de deslocamentos diários, e cansativos em busca de coletar 

água nos poços. 

No alusivo ao rural, a pesquisa revelou que, em todos os domicílios, o maior percentual 

também, foi de baixa a média Insegurança hídrica, respectivamente 51,49% e 28,71% 

(Gráfico 7). Detalhando as comunidades, no percentual total, individual, todas, com exceção, 

da comunidade Picos dos carros, demostraram baixa Insegurança hídrica.  

 

Gráfico 7 - Classificação geral da média de IHD no rural 

 
 Fonte: pesquisa 2019. Dados da Tabela 17, acima: Classificação da insegurança hídrica por comunidades 

 

O caso da comunidade Picos do Carros, 50% de alta Insegurança hídrica domiciliar 

é justificado por se localizar na depressão sertaneja, com condições hídricas e paisagem menos 

favoráveis, estando a sotavento da serra, além de não ter açudes e os poços estarem secos 

(Figura 41). Sendo uma comunidade mais carente, mais isolada geograficamente, e menos 

integrada as políticas públicas de abastecimento. Caracterizada por uma vulnerabilidade 

socioeconômica. O que resulta em maior dificuldade no acesso a água.  
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Figura 41- Domicílios visitados na comunidade Picos dos Carros 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.Com base em imagens do Google Earth Pro, 2019. 

 

 

Outra observação é para as comunidades de Estaleiro, Chapéu, Salva Vidas, e Nogueira 

que são bem próximas, abastecidas por um açude local, mantendo parcerias entre si. Essas 

compartilham uma cisterna maior nos períodos de estiagem (uso coletivo), além de todas 

captarem água da chuvas em suas cisternas individuais.  Essas comunidades mostraram o 

melhor percentual: 63,15% de baixa Insegurança hídrica domiciliar. 

Logo, apesar de todos os conflitos e injustiças mencionadas na pesquisa, não há muita 

percepção da população quanto ao entendimento de ter ou não segurança hídrica na serra. Seja 

no rural ou no urbano. As comunidades usufruem da água sem entender o valor único desse 

bem natural. A pesquisa mostrou ainda que a predisposição hídrica da serra, ameniza situações 

de escassez, e disponibilidade, mas não traz uma segurança hídrica, pois esta perpassa por uma 

governança mais integrada, por decisões políticas e conservação de suas fontes.  

Como lembra Bakker (2002) não é simplesmente o processo de tomada de decisão pelo 

qual a água é gerenciada, inclui processos organizacionais e administrativos maiores, onde a 

comunidade mostre seus interesses. “A segurança hídrica envolve outros desafios como: 

necessidades de alimentos, energia, amenização das mudanças climáticas e maior 

desenvolvimento econômico”. (WEF, 2011). 

Observou-se que os conflitos locais, não são tão diferentes dos conflitos globais: a água 

não atinge padrões de qualidade para todos; não chega aos que realmente necessitam; é mais 

acessível para as elites, aquelas que podem perfurar seus poços, na maioria sem outorga de uso, 
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e sem a devida preocupação com a sua explotação; a própria água da Companhia de água, não 

chega, regularmente, aos bairros mais distantes, coincidentemente os mais pobres da cidade. 

Questionam-se os apadrinhamentos políticos e sua influência na logística de instalação 

dos poços. São campos de uma ecologia política ainda em discussão, com sérias dúvidas sobre 

o caminho para as questões de segurança hídrica no Nordeste, em específico nas cidades 

interioranas, arrasadas pelo longo período de estiagem. 

  A gestão não se atenta a troca de encanamentos ou vazamentos pontuais, acarretando 

perdas no sistema hídrico. E os que “vendem” essa água a transportam de forma não adequada, 

muitas vezes adaptando vasilhames enferrujados, ou de antigos usos de agrotóxicos. Um perigo 

para a saúde dos consumidores.  

 

9 - DISPOSIÇÃO A PAGAR - DAP POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E INSEGURANÇA 
HÍDRICA 

 

A DAP (Disposição a pagar) faz parte do método de valoração contingente, o qual está 

inserido nos estudos da Valoração Ambiental (Figura 42). Esse modelo serve para valorar os 

bens e serviços para os quais não existe preço reconhecido nos mercados. Esse método inclui 

uma adesão optativa por parte da população em foco. Tenta calcular através de um valor 

monetário significativo os valores de ativos ambientais, no intuito de reduzir os impactos ao 

meio ambiente e conservar serviços ecossistêmicos valiosos para a sociedade.  

Os métodos de valoração são divididos em diretos e indiretos. O primeiro conjunto 

envolve descobrir a Disposição a Pagar (DAP) dos consumidores, não sendo esta obrigatória. 

Na pesquisa os valores seriam destinados a projetos de conservação da vegetação nativa da 

serra; dos solos; nascentes e as APPs (Área de preservação Permanentes). E ainda como parte 

da política ambiental seria sugerido: o uso de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA para 

o desenvolvimento socioeconômico da população local, principalmente agricultores em áreas 

mais vulneráveis. 

“Ter uma ideia do valor dos bens e serviços ambientais e dos danos ambientais ocorridos 

ou a ocorrer e inclui-los na análise econômica é uma das tentativas de corrigir as tendências 

negativas do livre mercado.” (BARRETO, 2016).  
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Figura 42 - Um Modelo da Valoração Ambiental 

 
Fonte: Elaboração (2019). Com base no modelo de Motta (1997;1998). 

 

Porém, nesta pesquisa, 51,20% declararam não estarem dispostos a pagar nenhum valor 

(Tabela 18). Em detrimento a 48,80% que estariam dispostos a pagar algum valor, desde que 

se enquadrassem em suas condições socioeconômicas. E se fossem revertidos em projetos mais 

aplicáveis por parte dos gestores locais.  

Dos que apontaram interesse com relação ao serviço DAP, o valor médio encontrado 

seria R$ 6,02 por domicílio. O que resultaria numa arrecadação média anual de R$11.775,12 

(163 domicílios x R$6,02 x 12 meses). Destinado a práticas de conservação e geração de 

serviços ambientais. Em específico a conservação das águas da serra, valorizando sua 

predisposição hídrica.  

Percebeu-se que a DAP é baixa, com poucos interessados, e os valores citados são 

irrisórios, o que reflete uma cultura de descredito com projetos que envolvam os gestores e 

questões ambientais. E, principalmente uma dificuldade para aqueles mais pobres, em reservar 

dinheiro para essas iniciativas. Até porque se consideram numa média de 6,54 na posição 

econômica de renda, item IH2 do questionário – Dimensão sobre renda e habitação (anexo). 

Contendo uma escada decrescente de 10 a 1. Onde o topo é 1. Ou seja, quanto mais distante 

desse, mais precária a situação (menos dinheiro, menos educação, piores trabalhos). 

Além da insatisfação da população em pagar mais tarifas que envolvam a distribuição 

da água, o seu tratamento, novas fontes, mesmo quando muitos, consomem uma demanda 

reduzida comparado à outros, e quando não é perceptível um benefício direto.  Assim, esperava-

Valoração ambiental na 
serra dos Martins

Colocar um preço em ativos
ambientais. Conceitos base:
a Economia do meio
ambiente e a Economia
ecológica

Bem valorado na pesquisa:
serviço ecossistêmico de
provisão, a água
subterrânea, um bem de
uso direto

O instrumento ambiental: a
DAP (Disposição a pagar); A
solução: fundo ambiental;
estimar multas ou taxas; ou
Pagamentos por Serviços
Ambientais - PSA

Faz parte de políticas
públicas de conservação
dos recursos naturais;
combater a degradação,
buscando geração de
renda e bem-estar
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se na pesquisa que aqueles que usam mais água pudessem contribuir mais com à sua 

conservação. O que não foi constatado.  

Assim, fizeram a comparação com o custeio da iluminação pública, em que muitas ruas 

de Martins continuam na escuridão. Segundo os mesmos é um serviço não eficiente.  

Para Constanza et al. (1997) embora a avaliação do ecossistema seja, certamente, difícil 

e com incertezas, uma escolha que não temos é se devemos ou não fazer. Pelo contrário, as 

decisões que tomamos como sociedade sobre os ecossistemas implicam valorizações. Podemos 

optar por tornar essas avaliações explicitas, ou não.  

Ao todo, colocaram que em muitas residências a água encanada nem chega 

satisfatoriamente. Então, como pagarem mais taxas relacionadas ao “cuidado” com a 

distribuição de água? Mostraram, sobretudo, descrença nos gestores públicos ao arredar valores 

para a conservação ambiental, seja da água, ou das florestas. Notou-se ainda desconhecimento 

da população quanto as reservas hídricas da serra e possibilidade de melhorar a oferta d`água 

subterrânea, através de projetos de recuperação de suas nascentes, ou valorização dos poços 

públicos, reflorestamento com mudas nativas. 

“Devemos perceber que o valor econômico dos recursos ambientais é derivado de todos 

os seus atributos e, segundo, que estes atributos podem estar ou não associados a um uso. Ou 

seja, o consumo de um recurso ambiental se realiza via uso e não-uso”. (MOTTA, 1997, p.23). 

 

Tabela 17 - Interesse no uso da DAP 

Resposta Frequência % 

Não 171 51,20 

Sim 163 48,80 

Total 334 100,00 
Fonte: Pesquisa 2019. 

Tabela 18 - Estatística descritiva do valor da DAP 

Tabela 24: Estatística descritiva do valor da DAP 

Variável Mínimo Máximo 25% Mediana 75% IQ Média DP CV Valor-p (1) 

Valor disposto a pagar no DAP 
(Em reais) 

1,00 50,00 3,00 5,00 5,00 
2,00 

6,02 5,89 97,82 <0,001 

Fonte: Pesquisa 2019. 
IQ: Intervalo Interquartílico  DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação (1) Teste de kolmogorov-smirnov 
para verificar a normalidade dos dados   
 

Em Martins é preocupante o desmatamento da mata nativa para loteamentos privados, 

erosão dos solos, a poluição dos corpos d`água (caso da Lagoa do Rosário); o descaso com 

poços públicos abandonados ou secos, pontos de despejo de lixo pela população, e ainda a 
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degradação das nascentes da serra. Pois, essas são importantes fluxo d`água para provisão da 

serra e da bacia hidrográfica do Apodi-Mossoró.  

Consequentemente, o discurso da valoração ambiental para a maioria é desconhecido, 

desacreditado, e remete-se a algo distante da população, atribuindo poder de mudança apenas 

aos governantes, os quais tomam decisões de cunho político nada ecológicas, conforme Walker 

(2011), ao falar da relação “conteúdo da política e ausência dos ecologistas”. E essa ausência 

das questões ecológicas nas decisões políticas são, historicamente, evidentes no Nordeste 

brasileiro, quando obras de “combate às secas”, nunca resolveram esse problema de forma 

sistêmica e segura.  

Segundo May (2010) no discurso da valoração ambiental busca-se medir as preferências 

das pessoas por um recurso ou serviço ambiental, as suas preferências recebem valor, não o 

meio ambiente. A lógica é incorporar os benefícios sociais vindos dos serviços ecossistêmicos. 

No caso da valoração desses, o conhecimento dos processos ecológicos é condição essencial 

para o entendimento da dinâmica desencadeada por intervenções antrópicas. A Figura 43 traz 

uma exemplificação dos Serviços Ecossistêmicos na serra e possibilidade de valoração. 

 

Figura 43 - Os Serviços Ecossistêmicos na serra e a prática de valoração 

 
Fonte: Elaboração do autor (2019). 
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É crescente a aplicação dos levantamentos de serviços para conscientização sobre a 

conservação e uso inteligente dos recursos naturais dos serviços ecossistêmicos. Nos ambientes 

semiárido do Nordeste, existe lacunas no reconhecimento dos SE, prestados pela caatinga e 

outras formações vegetais que recobrem ambientes serranos (COSTA et al., 2014; OLIVEIRA 

et al., 2016; GUEDES, 2018).  

Portanto, como a população, especialmente a carente, poderia perceber a importância de 

mais políticas ambientais e preservação, quando desconhecem que as mesmas poderiam 

contribuir para a segurança hídrica. Como enxergarem a complexidade ecológica e social se 

não há incentivos a valorar os serviços ambientais, ou projetos que melhorem a relação entre a 

oferta d`água de qualidade, segurança alimentar e geração de renda para os mais pobres.  

Lembrando, Martinez - Alier (2007;2014), os movimentos sociais dos pobres são 

relacionados com suas lutas e necessidades ecológicas para a vida: comida, água, energia, 

espaço para habitar. A noção de conflitos distributivos, refere-se aos conflitos localizados no 

contexto da atual geração humana.  

Quanto aos serviços culturais foram observados que a população martinense mantem 

forte relação com a história de ocupação daquela serra, a religiosidade e coragem envolvida no 

uso daquele território. Expressam grande orgulho em ter condições climáticas mais amenas do 

que as áreas da depressão sertaneja. Possibilitando um estilo de vida menos estressante, mais 

saudável e mais ecológico, pois a paisagem é muito valorizada e está no simbolismo de fazer 

de Martins uma grande região turística: com seus festivais gastronômicos, de fondue, 

festividades religiosas católicas, e de recreação.  

Foi notório o uso de um crescente turismo de aventura, aproveitando-se das formações 

geomorfológicas como a casa de pedra, e áreas de declividade, a paisagem de cachoeiras, trilhas 

na mata conservada. Muitas dessas informações foram compreendidas nas entrevistas 

realizadas junto aos moradores, e gestores, durante a pesquisa. 

Sendo assim, iniciativas como o Pagamento por serviços ambientais - PSA poderiam 

ser um instrumento eficaz de proteção e valorização das reservas hídricas e da preservação da 

mata nativa, dos solos férteis, principalmente para agricultores que estão no dia a dia 

percebendo a alteração da natureza, seja por ações antrópicas, ou por questões climáticas 

naturais.  

Numa região onde faltam boas iniciativas ambientais, instrumentos inovadores, 

possibilitaria trazer as condições climáticas à uma economia que agregasse valor aos produtos 

regionais, valorizasse os enclaves úmidos, os agricultores familiares, e todos que sobrevivem 

às mazelas políticas geradas e justificadas pela seca. 
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Na possibilidade de criação de um instrumento da política ambiental como o PSA, seria 

definido alguns serviços ambientais essenciais desse “enclave úmido” e que poderiam trazer 

bem-estar para população e melhoraria na oferta hídrica. A tabela 19 traz um panorama dos 

principais serviços ecossistêmicos ofertados na serra.  

 

Tabela 19 - Os serviços ecossistêmicos ofertados na serra dos Martins RN 

*Contextualização baseada nas visitas em campo e referencial teórico sobre SE e SA 

SE PROVISÃO Biomassa da floresta nativa (lenha) e da mata de caatinga (caatinga arbórea); 

madeira típica de mata atlântica; plantas medicinais da caatinga; a diversidade 

de frutas, sementes; resinas, oferta da fauna como mel de abelha, caça; água 

subterrânea doce e ofertada pela estrutura geológica daquela; material calcário;  

SE REGULAÇÃO Microclima da serra em equilíbrio (ar puro); disposição de nascentes e olhos 

d`água mineral; purificação da água pelos solos sedimentares e porosos; 

dispersão de sementes pela fauna; controle da erosão pelas raízes (vegetação 

mais densa); diminuição da desertificação; amenização das consequências da 

seca; 

SE SUPORTE Solos férteis na chapada e no sopé da serra com matas de galeria; ciclagem dos 

nutrientes; filtragem da água pelo tipo de solos - com maior granulometria; áreas 

de encostas e APPs com vegetação ainda conservada (caatinga arbustiva); 

 

SE CULTURAIS Interações simbólicas e intelectuais com a paisagem de Martins; interação 

religiosas (a origem da cidade pela igreja do rosário; a igreja católica e sua 

participação para melhorar a oferta d`água para o pobres) e o orgulho de 

pertencimento aquela terra (identidade); interação homem e a paleoclimatologia 

da serra; educação ambiental numa paisagem de exceção; paisagens 

diferenciadas pelo clima e relevo; entretenimento nos mirantes, cachoeiras, 

trilhas, pôr do sol serrano; pesquisas científicas como Tccs: dissertações e teses 

envolvendo o diferencial da serra;  

 
Fonte: Elaboração da autora.  Com base nas observações de campo e trabalhos conceituados: Costanza et al., 
(1997); Costanza et al., (2014); costanza et al., 2017; MEA (2005); May et al. (2010); TEEB, (2010); Neres 

(2014); Medeiros (2016); Gudes (2016); Moura (2017); Barbosa (2017). 
 
 
 
9.1 Interesse no uso da DAP por perfil sociodemográfico e a Insegurança hídrica  

 

Através do teste Quiquadrado (X2), para um nível de significância de 5%, temos 

evidência de diferença estatística entre o interesse no uso da DAP com o sexo do entrevistado. 

Onde os homens apresentaram maior percentual de interesse do serviço DAP (56,30%). 
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Enquanto no gênero feminino (56,28%) mostraram Não disposição a pagar.  O que pode ser 

explicado pela maior percepção das questões ambientais em um desses gêneros, ou 

simplesmente, por questão de renda, tendo em vista que as mulheres mostraram-se mais 

dependentes, financeiramente do chefe da família, em maioria homem. Isso resulta em não ter 

condições financeiras individuais e liberdade de destinarem recursos a outros projetos paralelos 

aos gastos da família. 

Uma situação diferente ocorreu na classificação da Insegurança hídrica domiciliar, onde 

o gênero feminino (68,84%) percebeu mais os conflitos de acesso e abastecimento d`água na 

residência. Principalmente, porque na serra são as mulheres as que mais cuidam das tarefas de 

casa, diárias, e do controle das reservas hídricas domiciliares.  

 

Tabela 20 - Interesse no uso da DAP por perfil sociodemográfico 

Caracterização 
Interesse na DAP 

Total Valor-p 
Não Sim 

Sexo 
Masculino 43,70% (n=59) 56,30% (n=76) 100,00% (n=135) 

 0,024 
Feminino 56,28% (n=112) 43,72% (n=87) 100,00% (n=199) 

Faixa  
etária 

≤ 20 anos 75,00% (n=3) 25,00% (n=1) 100,00% (n=4) 

0,060 

21 - 30 anos 39,13% (n=1) 60,87% (n=14) 100,00% (n=23) 

31 - 40 anos 59,02% (n=36) 40,98% (n=25) 100,00% (n=61) 

41 - 50 anos 45,31% (n=29) 54,69% (n=35) 100,00% (n=64) 

51 - 60 anos 32,69% (n=17) 67,31% (n=35) 100,00% (n=52) 

61 - 70 anos 57,50% (n=23) 42,50% (n=17) 100,00% (n=40) 

> 70 anos 55,88% (n=19) 44,12% (n=15) 100,00% (n=34) 

Faixa  
etária 

≤ 50 anos 50,66% (n=77) 49,34% (n=75) 100,00% (n=152) 
0,525 

> 50 anos 46,83% (n=59) 53,17% (n=67) 100,00% (n=126) 

Número de 
residentes 

≤ 4 54,27% (n=127) 45,73% (n=107) 100,00% (n=234) 
0,085 

> 4 44,00% (n=44) 56,00% (n=56) 100,00% (n=100) 

Tempo de 
moradia 

≤ 10 anos 54,78% (n=63) 45,22% (n=52) 
100,00% (n=115) 

 
0,613 11 - 20 anos 48,05% (n=37) 51,95% (n=40) 100,00% (n=77) 

> 20 anos 50,00% (n=71) 50,00% (n=71) 100,00% (n=142) 

Renda 
familiar 

≤ 1 S.M 54,30% (n=101) 45,70% (n=86) 100,00% (n=186) 
0,203 

> 1 S.M 47,30% (n=70) 52,70% (n=78) 100,00% (n=148) 
Fonte: Pesquisa 2019. 

 

Quanto a faixa etária, ao todo, os mais dispostos a contribuírem para projetos de 

valoração ambiental estão entre 51 e 60 anos (67,31%). Já próximos a faixa etária dos que 

demostraram maior nível de Insegurança hídrica (faixa etária entre 61 e 70 anos).  
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A renda familiar dos que ganham mais ou menos de um salário mínimo, praticamente 

não teve muita diferença nos que mostraram-se dispostos a pagar - DAP. Ao confrontar a DAP 

geral com a descritiva do perfil geral dos entrevistados, observou-se que a dificuldade não está 

na renda, pois a média geral é cerca de R$1.618,82 por família. E numa escala de posição 

socioeconômica, dados coletados na entrevista, os mesmos se colocaram numa média 6,54. 

Lembrando que a escala era de 10 a 1, decrescente, onde 1 representava os de posição 

melhor, socioeconomicamente, e 10, os de posição pior (Tabela 5.1, em anexo).  

Por consequência, considerou-se que ter, ou não, dinheiro para ajudar a desenvolver 

projetos de PSA, não é a questão, pois mesmo os que tem renda, não estão dispostos a esses 

projetos. Fatos justificados, culturalmente, por um atraso em políticas de educação ambiental 

para a população, dificuldade de reconhecimento dos serviços ambientais que poderiam ser 

“produzidos” na serra, e da importância geológica desse enclave úmido. Descredito com 

projetos que tragam a conservação das paisagens e que gerem renda.  

Portanto, cabe mudanças que levem a uma gestão mais eficiente e inclusão de uma 

agenda ambiental, com discussões do reaproveitamento de água na serra, de forma 

compartilhada, revitalização dos seus solos, destinação correta dos resíduos, e valorização do 

patrimônio hídrico serrano.  

 

9.2 Interesse no uso da DAP por comunidades e a Insegurança hídrica  

 

Através do teste Quiquadrado (X2), para um nível de significância de 5%, temos 

evidência de diferença estatística entre o interesse no uso da DAP com os setores de Martins - 

RN. Onde os residentes das comunidades: Canto, Sitio Frade, Cruz de Alma, Lagoa Nova, Jacu, 

Manoel Barreto apresentaram os maiores percentuais de domicílios com Disposição a pagar-

DAP.  

Tabela 21: Interesse no uso da DAP por comunidades 

Caracterização 
Interesse na DAP 

Total Valor-p 
Não Sim 

Bairro 

Picos dos Carros 50,00% (n=4) 50,00% (n=4) 100,00% (n=8) 

<0,001 

Estaleiro/Chapeú/ 
Salva Vidas/Nogueira 52,63% (n=10) 47,37% (n=9) 100,00% (n=19) 

Sitio Frade 40,91% (n=9) 59,09% (n=13) 100,00% (n=22) 

Poção 88,89% (n=8) 11,11% (n=1) 100,00% (n=9) 

Canto 22,73% (n=5) 77,27% (n=17) 100,00% (n=22) 

COHAB 46,67% (n=21) 53,33% (n=24) 100,00% (n=45) 

Centro 85,07% (n=57) 14,93% (n=10) 100,00% (n=67) 
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Lagoa Nova 32,26% (n=10) 67,74% (n=21) 100,00% (n=31) 

Manoel Barreto 41,18% (n=7) 58,82% (n=10) 100,00% (n=17) 

Jocelin Vilar 48,28% (n=14) 51,72% (n=15) 100,00% (n=29) 

Hernane Leite 42,11% (n=8) 57,89% (n=11) 100,00% (n=19) 

Cruz de Alma --- 100,00% (n=5) 100,00% (n=5) 

Vila Feliz 50,00% (n=8) 50,00% (n=8) 100,00% (n=16) 

Jacú 40,00% (n=10) 60,00% (n=15) 100,00% (n=25) 

Setor 
Rural 43,56% (n=44) 56,44% (n=57) 100,00% (n=101) 

0,066 
Urbano 54,51% (n=127) 45,49% (n=106) 100,00% (n=233) 

Fonte: Pesquisa 2019. 

 

 Nas comunidades rurais 

A comunidade rural do Canto (77,27% da DAP), mesmo localizada acima da serra, é 

mais distante do centro, com menor abastecimento da água da Companhia e maior dependência 

dos poços públicos. Esses são em menor quantidade. Assim, mostrou-se uma comunidade 

altamente disposta a contribuir. Mesmo revelando no geral um índice de baixa Insegurança 

hídrica domiciliar. Conforme dados por setor.   

Já no sitio Frade (59,09% da DAP) a comunidade é simples, de baixa renda, e tem forte 

relação com um poço que faz parte da Igreja católica. Revelaram que o mesmo foi perfurado 

com ajuda de um antigo padre da cidade (muito elogiado). O qual lutava pelas causas dos menos 

favorecidos hídricos e socialmente. Defensor de uma justiça ambiental em Martins. Talvez a 

maior percepção em conservar a água, cujo acesso foi tão difícil para aquela comunidade. Os 

dados também mostraram baixa Insegurança hídrica domiciliar. 

 

 Nas comunidades urbanas 

 No urbano diferencia-se o bairro: Cruz das Almas e Jacu, os quais revelaram Disposição 

a pagar. São bairros bem localizados geologicamente, na formação serra dos Martins, de boa 

permeabilidade hídrica. Onde o segundo bairro tem poços bem espalhados pela rua principal e 

de fácil acesso. Notou-se residências melhores e muitas falas no sentido da importância de 

armazenar água para não passarem pela atribulação da última seca (precaução). Revelou no 

contexto, a percepção de média Insegurança hídrica domiciliar.   

Lagoa Nova (67,74% da DAP). Sendo um bairro, no início da cidade, com uma zona 

urbana limítrofe a pequenos lotes rurais; uma população de renda mais simples, casas humildes, 

culturalmente dependem bastante da coleta d`água dos poços (em pontos estratégicos) e água 

que deveria chegar da Caern (o abastecimento é racionado em dias da semana). Revelou, por 
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fim, a percepção de baixa Insegurança hídrica domiciliar. Mostraram-se mais conformados 

e menos perceptivos dos conflitos. Entretanto, mais disposto a contribuírem. 

Já Manoel Barreto (58,825 da DAP), está mais próximo ao centro, mas com 

características semelhantes. Ambos estão sobrepostos a estrutura geológica mais favorável a 

reserva hídrica. A percepção nesse também foi de baixa Insegurança hídrica domiciliar.  

Portanto, a Disposição a pagar- DAP para terem uma conservação, ao todo, revelou-se 

maior na zona rural (56,44%), em detrimento da zona urbana (45,49%). O rural Manifestou 

maior interesse em contribuir. Contraditoriamente, o rural tem menor renda, menor 

escolaridade, e no geral menor Insegurança hídrica domiciliar, quando comparado ao urbano. 

A água não é apenas um meio de sobrevivência material, mas abrange também 

dimensões religiosas e espirituais, definindo a própria identidade das comunidades. Isso implica 

que a água não pode ser tratada como uma mercadoria convencional (8º FORO MUNDIAL DA 

ÁGUA, 2018). 

Sendo assim, a maior disposição à práticas de valorização ambiental, e percepção da 

importância dos serviços ecossistêmicos, está relacionada as zonas rurais, áreas que possuem 

menor Insegurança hídrica domiciliar.  

Para a zona rural a explicação não está na condição de perceberem, menos os conflitos, 

hídricos, ou as reservas subterrâneas na serra. Pois aqueles as percebem. Mas consiste, em 

estarem mais dependentes da natureza, mais necessitados de conservação dos solos, da 

vegetação, dos açudes, das nascentes. O homem do campo é mais integrado à natureza. 

Segundo Melo (2016, p. 412) deve-se planejar o uso e ocupação do solo de modo a 

garantir a sustentabilidade do provimento de água, bem como a manutenção de serviços 

prestados pelos ecossistemas aquáticos. Da mesma maneira, deve-se planejar uma 

infraestrutura efetiva em todos os subsistemas. 

Além, de maior necessidade de inovações para o sertão, através de políticas que os 

ajudem a produzir alimentos saudáveis e sustentar os animais, principalmente, no período das 

secas. Pois, algumas boas práticas, como as cisternas, já os ajudaram a enfrentar essa situação, 

quando mostraram-se mais abastecidos, do que as zonas urbanas, apesar de toda a irregularidade 

climática, e falhas na governança. 

Para Andrade (2017, p.17) é necessário desenvolver uma política permanente de 

irrigação na agricultura, do uso de plantas xerófilas, da assistência tecno-agronômica e 

creditícia e da organização da comercialização dos pequenos produtores, abandonando os 

programas faraônicos de grandes obras. E, que se crie um sistema econômico que permita 

encarar a seca como um acontecimento natural, levando a convivência do homem sertanejo com 
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àquela. É preciso desenvolver uma política de produção racional do espaço semiárido e levar 

em conta os efeitos ecológicos e sociais como primeira prioridade. 

Ocorre na região serrana de Martins um gerenciamento hídrico desarticulado à realidade 

local, uma governança não integrada, com conflitos distributivos das principais fontes hídricas 

da serra e que levam a Insegurança hídrica domiciliar. “A denúncia da desigualdade ambiental 

sugere uma distribuição desigual das partes de um meio ambiente injustamente dividido”. 

(ACSELRAD; HERCULANO e PÁDUA, 2004, p.3).  

 

10 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Sendo assim, a pesquisa trouxe um maior entendimento de como se dá a Insegurança 

hídrica domiciliar, no município serrano de Martins RN, os atores-Stakeholders envolvidos na 

gestão das águas, os conflitos inerentes a sua oferta e distribuição. Nesse contexto, coube um 

olhar integrado à medida que buscou-se a oferta de água no semiárido, compreendendo desde 

suas políticas federais. Evidenciando a dependência da população com as operações de 

amenização das secas, com o sistema irregular de oferta pela Caern, os sistemas de coleta de 

água nos poços, distribuição pela adutora da região, e armazenamento nas cisternas, durante o 

período chuvoso. 

Em diversos recantos do planeta, a água é um privilégio da elite, enquanto a maioria 

pobre sofre com sua escassez. Isso só revela mais uma faceta das inúmeras injustiças ambientais 

que assolam o planeta. Dentre essas: a vulnerabilidade socioeconômica das camadas pobres da 

população humana é causa determinante para o desigual acesso à água entre os seres humanos 

(RAMMÊ, 2012, p. 42). 

Em Martins o gerenciamento municipal ocorre através da: Companhia de água; da 

prefeitura (responsáveis pelos poços públicos), do exército, na operação Carro-pipa e a 

distribuição pela população (venda de água dos poços). Outras formas de acesso ocorrem 

através das cisternas, açudes, poços privados e compra de água engarrafada para beber.  

No âmbito da capacidade Estadual, e interação com a sociedade, notou-se que muitas 

dessas leis e projetos não atingem os objetivos propostos, cuja finalidade é a segurança hídrica, 

e adaptação do homem à condições naturais em suas regiões, enfretando ainda as mudanças 

climáticas. Muitas dessas ações deveriam fortalecer a sociedade, referenciados em valores 
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culturais e de justiça social. Entretanto, ainda são desarticuladas às condições ecológicas 

regionais.  

Os resultados evidenciam uma realidade em que embora exista a predisposição em 

águas subterrâneas na serra dos Martins, com suas paisagens de exceção, o sistema de 

abastecimento é irregular, e ocorre pouco monitoramento na qualidade da água. Além de poços 

que não atendem, equitativamente, a demanda de zonas rurais mais isoladas. Essas 

comunidades sobrevivem com as águas das cisternas, dos açudes públicos, e a operação carro-

pipa. Ansiosos por fontes hídricas mais sustentáveis, adaptadas às secas que são cíclicas.  

A pesquisa revelou que a predisposição hídrica da serra é pouco aproveitada pelas 

comunidades, já que aguardam, semanalmente, a água da Companhia chegar, mesmo que em 

quantidade insuficiente. E assim, os conflitos distributivos mostram uso racionado da água em 

regiões diferentes da cidade. Ocorrendo dificuldades na distribuição da água até às torneiras 

residenciais, e dificuldades no transporte da água dos poços. 

Concluindo, que essa predisposição não garante a segurança hídrica do muncipio 

serrano. Justamente, porque não adianta ter um ecossistema diferenciado, ou incentivo à 

prestação de serviços ambientais, se os mesmos não são reconhecidos, e aproveitados pela 

população e gestores. Na serra é de suma importância a conservação das águas subterrâneas, 

recuperando as nascentes,a mata ciliar, floresta úmida e uma apropriação justa dos recursos. As 

comunidades desconhecem o potencial dos “enclaves úmidos do sertão”, com sua geologia 

sedimentar, o que leva a fontes hídricas mais favoráveis ao bem - estar da população e potencial 

produtivo. 

A pesquisa trouxe as principais fontes de água para usos de beber no rural: água 

engarrafada (25,74%), rede geral de abastecimento (23,76%) e chuva (17,82%). Sendo menos 

representativos para esse uso, o carro pipa, poço protegido e cisternas. Sendo também comum 

a venda de água dos poços públicos ou privados, com veículos adaptados ao transporte.  

  Algumas dessas fontes de uso para beber foram semelhantes no urbano: água 

engarrafada (48,07%), rede geral de abastecimento (29,61%), e poço protegido (17,17%). 

Portanto, diferenciando-se na terceira fonte. A pesquisa revelou maior uso da água engarrafada 

no urbano do que no rural. Foi notório a confiança dos moradores no uso da água engarrafada 

para beber, os quais não têm a percepção de que Martins poderia ter melhor oferta e distribuição 

das águas subterrâneas, reduzindo os gastos com a compra de água privatizada. 

Por fim, os dados demostraram que apesar dos conflitos distributivos de acesso a água, 

envolvendo políticas públicas e relações de poder; apesar da falta de gerenciamento adequado 
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das fontes d´água na serra, a percepção na maioria dos domicílios (totalizando 70,36%) é de 

baixa a média Insegurança hídrica domiciliar.  

Os dados de Insegurança hídrica domiciliar (IHD) trouxe a classificação por 

comunidades, distribuídas por zona rural e urbana. Nessa classificação mostrou-se que os 

residentes urbanos apontaram maior nível de Insegurança hídrica domiciliar - IHD, quando 

comparados aos residentes rurais. 

Ambos apresentam no somatório de alta Insegurança hídrica a muito alta Insegurança 

hídrica, no urbano (33,91%), enquanto no rural (19,8%). Mesmo, quando o urbano, está 

localizado totalmente na formação serra dos Martins, onde está a maior concentração dos poços 

públicos.  

Logo, apesar das injustiças ambientais na serra, não há muita percepção da população 

quanto ao tema Segurança hídrica. Os conflitos hídricos são enraizados numa eterna “indústria 

das secas”, onde a população é dependente do estado com projetos emergenciais, como a 

operação carro-pipa; ou o controle das águas subterrâneas. No Nordeste brasileiro as classes 

tradicionais, são as detentoras de importantes cargos políticos e apropriação do discurso das 

secas.  

Registre-se que, desde o período imperial, as discussões a respeito das características 

fisiográficas e, principalmente, sobre as contingências climáticas e de vulnerabilidade das secas 

no Nordeste Brasileiro, foram mais políticas que ecológicas. É imprescindível a gestão 

ambiental dos recursos hídricos, discutindo um modelo de desenvolvimento sustentado que não 

seja técnico nem polarizado para as bacias hidrográficas do Nordeste (NASCIMENTO, 2013, 

p.6).   

Na compreensão de como os Serviços ambientais num “enclave úmido” poderiam ser 

diferenciados e valorados, utilizou-se do método da DAP (disposição a pagar), atrelando um 

valor monetário significativo aos ativos ambientais. Onde os valores disponibilizados seriam 

destinados a conservação da natureza. E o instrumento ambiental de geração de renda seria o 

Pagamento por Serviços ambientais - PSA.  

Porém, 51,20% declararam não estarem dispostos a pagar. Apenas, 48,80% dos 

moradores apontaram interesse em pagar uma taxa com relação ao serviço DAP, onde o valor 

médio foi irrisório, apenas R$ 6,02 ao mês. A explicação para a não disposição, encontra-se em 

fatores diversos, como: descrença nas políticas públicas ambientais; desconhecimento sobre as 

reservas hídricas, e pouca percepção dos benefícios ofertados pela serra.  

Por conseguinte, faltam direcionamento das políticas públicas para conservação dos 

recursos, reconhecimento do potencial hídrico da serra, valoração e iniciativas de Pagamentos 
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por Serviço ambientais - PSA, o que poderia gerar renda aos mais pobres, conservação das 

nascentes, da floresta e a recuperação de suas paisagens.   

Lembrando Walker (2011), consequentemente, o discurso da valoração ambiental para 

a maioria é desconhecido, desacreditado, e remete-se a algo distante da população. 

Compreendeu-se, por fim, que as áreas rurais, as que mostraram uma média de menor 

Insegurança hídrica domiciliar, contraditoriamente, são as mais preocupadas, dispostas a 

valorização ambiental. A explicação consiste, em estarem mais dependentes da natureza, mais 

necessitados de conservação das águas, dos solos e, portanto, da produção alimentar. 

O aumento da segurança hídrica requer políticas sólidas, e um planejamento territorial 

mais integrado. As políticas públicas devem ser implacáveis quanto ao direito fundamental à 

água e saneamento, incluindo suas quatros dimensões: econômica, a humanitária, sanitária, e 

social (ANA, 2013).  

A busca por uma melhor governança produziu uma significativa mudança de discurso 

nos últimos anos, mas sem que se identifiquem oportunidades concretas para democratizar os 

mecanismos de decisão e planejamento. O que se vê, assim, é que a experiência recente de 

reformas institucionais no Brasil está restrita a um pequeno exército de burocratas e tecnocratas, 

que se esforçam diariamente para o chamado novo “modelo brasileiro de gestão’. (IORIS, 

2010). 

Portanto, a metodologia, utilizando-se de técnicas estatísticas e de Valoração ambiental, 

foi satisfatória para o objetivo proposto, onde a média de Insegurança hídrica domiciliar-IHD 

por grupos, possibilitou um entendimento da percepção da população quanto a Segurança 

hídrica na serra, os conflitos que ali se definem e a pouca percepção na oferta dos SA, além da 

contraditória relação entre as comunidades que possuem maior insegurança hídrica, não serem 

as mesmas, mais dispostas a projetos da qualidade ambiental e conservação do recurso: água 

subterrânea. E, o fator renda não ser critério definidor. Mas, talvez a falta de políticas de 

educação ambiental, e divulgação de conhecimento da dinâmica de um ambiente 

ecologicamente, e culturalmente, diferenciado. 

Por tudo que foi revelado, conclui-se, então, que o município de Martins não é seguro 

hidricamente, alcançando o objetivo principal da pesquisa. Mesmo estando territorialmente 

inserido num enclave úmido e sendo diferenciado quanto as reservas hídricas, ofertadas, 

gratuitamente pela natureza, àquele reflete insegurança hídrica e uma não disponibilidade em 

Pagamentos por serviços ambientais (PSA) por parte de sua população. Pois o cerne da questão 

está na falta de uma boa governança adaptada à realidade desse “enclave úmido”. 

 

166 



 

   

A pesquisa sugere alguns encaminhamentos:  

 Criação de pequenos projetos, ou práticas de PSA, para o reflorestamento da floresta 

semidecidual e espécies da caatinga, com uso de mudas e sementes, podendo evitar o 

escoamento superficial e contaminações das águas, e recuperação da mata ciliar no 

entorno das nascentes e olhos d`água da serra. Respeitando o entorno de 50 metros. 

Ações para garantir a proteção das zonas de recargas superficiais e subterrâneas.  

  Promoção de uma cultura de maior aproveitamento das “paisagens de exceção”, através 

da secretaria de turismo de Martins, e líderes comunitários, ampliando a geração de 

renda daquele município e perpetuando o orgulho de ser martinense.  

 Um maior monitoramento da qualidade da água dos poços, da água da lagoa da cidade, 

seja pela Secretaria de saúde ou outro órgão responsável. E ainda melhoramento quanto 

a outorga de uso das águas, e fiscalização do tipo de uso das fontes hídricas de Martins.  

 Incentivar o manejo adequado do solo, onde a prefeitura poderia disponibilizar técnicos 

agrícolas para auxiliar o homem do campo; doação de sementes melhoradas, 

compartilhar mais projetos de distribuição e armazenamento das águas de chuva, dos 

açudes, dos poços públicos.  

 Fazer um planejamento territorial mais sistêmico: ecossistema hídrico serrano, florestal 

e situação da depressão sertaneja, não esquecendo as condições socioeconômicas da 

população.  

  Aproveitamento das pesquisas realizadas no município para maior compreensão dos 

diferentes tipos de uso dos solos na serra, geomorfologia e diferencial situação da 

segurança hídrica na serra. E assim, efetivar um zoneamento ecológico econômico- 

ZEE, como instrumento de proteção e qualidade ambiental. 

 Seria interessante promover práticas de educação ambiental com divulgação do 

potencial hídrico da serra, e conhecimentos dos serviço ecossistêmicos- SE. 
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Insegurança Hídrica Domiciliar - Ceará, Brasil 

Entrevistador ______________________________________ Data_________________ 
Horário do início da entrevista _____________Horário do final da entrevista 

___________________ 
ID Participante:______________ 

Participante gênero: (0) Masculino  (1) Feminino 
Local de residência do participante: (0) Rural (2) Peri-urbana (3) Urbana 

O ID do participante deve começar com as duas primeiras letras do local do estudo: PE (Pecém) FO 
(Forquilha) JU (Jubaia), etc. 

Introdução 
Estamos conduzindo uma pesquisa sobre a segurança da água da casa, ou a acessibilidade a água 

confiável e segura para uma vida saudável. As informações que coletamos ajudarão os pesquisadores a 
entender melhor os desafios e a situação dos moradores com a provisão de água para uso doméstico. 
O objetivo deste estudo é compreender os sistemas de provisionamento de água no nível doméstico e 
avaliá-los em termos de segurança hídrica, definida como a água adequada, confiável e acessível para 

uma vida saudável. Esta pesquisa é conduzida por pesquisadores da Universidade Texas A&M, em 
parceria com a Universidade Federal do Ceará, Fortaleza e o Departamento de Geografia. 

Você foi selecionado como possível participante da pesquisa porque você vive na comunidade de 
estudo. Gostaria de lhe perguntar como chefe de família ou adulto no agregado familiar, algumas 

questões sobre a provisão de água. Se concordar em participar do estudo, faremos perguntas durante 
cerca de 45-50 minutos. Realizamos uma parte desta pesquisa duas vezes durante a estação (seca / 
chuvosa). Os riscos de participação são mínimos. Os participantes da pesquisa não serão pagos pela 

participação no estudo. Todas as respostas que você fornecer serão confidenciais. Nenhum 
identificador que o ligue a este estudo será incluído em qualquer tipo de relatório que possa ser 

publicado. 
 

Você está interessado em aprender mais sobre a possível participação no estudo? 
 

Se não: Obrigado pelo seu tempo. 
Se sim: Revise a ficha informativa e o consentimento informado. 

 

Após consentimento: A pesquisa está dividida em várias partes. Depois de informações gerais sobre o 
agregado familiar, faremos um conjunto de perguntas sobre a fonte de água e armazenamento e sobre a 

sua cozinha doméstica e instalações de saneamento. O segundo conjunto de perguntas sera sobre o 
acesso à água, seguido de perguntas sobre a qualidade da água e suas perspectivas sobre a água. Faremos 

10 perguntas sobre o acesso ao alimento no domicílio, pois isso nos ajudará na nossa análise de dados. 
Finalmente, terminamos em perguntas sobre a renda mensal, porque precisamos entender os custos da 

água em relação ao agregado familiar. 
 

PARA OS ENTREVISTADORES  NÃO ESQUEÇA O REGISTRO! 
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1.Perguntas de triagem (5 itens) 
Código Pergunta Classificação da Codificação 

SQ1 Tem 18 anos ou mais? 0. Não                            1. Sim 
SQ2 Você mora aqui? 0. Não                            1. Sim 
SQ3 Há quanto tempo?  

SQ4 
Você se consideraria a pessoa que pode conversar 
sobre água dentro de sua casa? (Aquisição, tratar, 
guardar quem é responsável?) 

0. Não                            1. Sim 

SQ5 
Se não, quem tem mais conhecimento sobre a 
aquisição e uso de água dentro de sua casa? Com quem 
devo falar? 

 

2. Questões Socio Demográficas (6 itens) 
Código Pergunta Classificação da Codificação 

SD1 
Você é o chefe da familia? (Se não, você é da família?) 
 

0. Próprio chefe da família 
1. Cônjuge / Parceiro / Esposo/a 
2. Filho  
3. Outro ___________________ 

SD2 Qual é o gênero do chefe de família? 
0. Masculino           1. Feminino                  
3. Compartilhada 

SD3 Quantos anos o senhor/a tem?  

SD4 

Quem é o principal responsável por providenciar a 
água para o lar? (Pagar conta, buscar água no chafariz, 
chamar o entregador ou responsável pelos recipientes) 
Se a responsabilidade primária for compartilhada, escolha 
(5) e, em seguida, também circule as duas categorias de 
pessoas que compartilham a responsabilidade. 

1. Próprio respondente 
2. Cônjuge / Parceiro / Esposo/a 
3. Criança 
4. Outro membro familiar 
5. Responsabilidade 
compartilhada 

SD5 Quantas crianças (≤18 anos) vivem em sua casa?  

SD6 
Quantos adultos (> 18 anos), incluindo você mesmo, 
vivem em sua casa? 

 

3. WASH Inventário (29 itens) 

Primeiro, eu gostaria de saber como você obtem água para as atividades domésticas. Além disso, eu 
gostaria de aprender sobre as condições de saneamento no agregado familiar. 

Código Pergunta Classificação da Codificação 
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WASH1 

Quais sao todas as fontes da 
agua na casa? 

 

Indique o uso: 

 

a) para beber ______ 

 

b) para cozinhar ______ 

 

c) para tarefas da casa _____ 

 

d) para tomar banho _____ 

1. A rede geral de abastecimento de agua publico 

2. Canalizado do vizinho (fonte do vizinho: 
_______________) 

3. Torneira Pública (chafariz) 

4. Poço Protegido (pública/municipal, particular, 
communidade) 

5. Poço desprotegido (público/municipal, particular, 
comunidade) 

6. Nascente Protegida 

7. Nascente Desprotegida 

8. Cacimba 

9. Cacimbão 

10. Chuva 

11. Caminhão-tanque (carro pipa) 

12. Água de superfície (rio/barragem/lago/lagoa/canal) 

13. Canal de irrigação 

14. Água engarrafada (com marca ou sem marca) 

15. Conexão improvisada (artesanal) 

16. Outro_______________ 

88. Não se aplica 

WASH2 Qual é a principal razão pela 
qual você escolheu esta fonte 
de água? 

Exemplo: fonte; resposta 

a) ___________________ 

 

b) ___________________ 

 

a. Odor/sabor/color 

b. Quantidade disponivel 

c. Facilidade de acesso 

d. Abastecimento constante 

e. Qualidade/percepção que é saudável 

f. Preço 

g. Abastecimento confíavel 
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c) ____________________ h. Outro _________________ 

88. Não se aplica 

WASH 
2 
A 

Onde você lava roupas 
geralmente? 

1. Em casa  

2. Lavanderia paga  

3. Lavanderia pública  

4. Fonte de água aberta (ex: poço, rio/riacho, lago) 

5. Casa de vizinho ou familiar 

6. Lavadeira (paga pessoa para lavar) 

WASH2 
B 

Por qual motivo você opta por 
usar esses locais? Pergunta 
aberta. (Se for em casa pular 
para 3A) 

Resposta: 

 

 

  

WASH2 
C 

Quão seguro você (ou membro 
da família) se sente usando 
esse local? 

1. Muito Inseguro                  4. Razoavelmente Seguro 

2. Inseguro                            5. Muito Seguro 

3. Razoavelmente Inseguro   6. Outro 

88. Não se aplica 

WASH3 
A 

Onde você ou outras pessoas 
no domicílio tomam banho/ se 
higienizam? 

1. Domicílio  

2. Casa de vizinho ou familiar 

3. Fonte de água aberta (ex: poço, rio/riacho, lago) 

4. Outro: _____________ 

WASH3 
B 

 

Por quê você usa esses locais 
(Regularmente)? 

 

WASH4 Aproximadamente quanto de 
dinheiro você gasta com água 
(todos os usos) na sua casa? 

 

R$ ________ por semana / mês 

Descreva aqui: 
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WASH5 

Vamos conversar sobre a 
primeira fonte de água  

Fonte: _____________________________ 

WASH6 

Como você transporta a água do 
ponto de acesso ao lar? (Se 
responder canalizada pular 
para WASH 11) 

1. Andando (a pé)           5. Motocicleta/moto 

2. Bicicleta                      6. Entregador 

3. Carro                           7. Outro_____________  

4. Carrinho de mão         88. Não aplicável 

WASH7 Quanto tempo se leva para ir à 
fonte de água, obter água e 
voltar (incluindo o tempo de 
espera)? 

 

  _______________ (minutos)            88. Não 
aplicável 

WASH8 Quantas viagens no total são 
feitas para este local por 
semana (não incluindo casa / 
composto)? 

 

__________ idas e voltas ao local de pegar água
  

88. Não aplicável 

WASH9 Quem é responsável por obter 
essa água para o lar? 

1. Masculino                    1. Menores de 15 anos 

2. Feminino                      2. Entre 15-65 anos 

3. Compartilhada             3. Acima de 65 anos  

88. Entregador (outro fora da casa) 

WASH10 Por quantos meses no ano você 
usa essa fonte? 

1. 1 a 3 meses                  4. 10 a 12 meses 

2. 4 a 6 meses                  5. Todos os meses 

3. 7 a 9 meses  

WASH12 Vamos falar sobre a segunda 
fonte da água 

Fonte: ________________________ 
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WASH13 Como você transporta a água do 
ponto de acesso ao lar? (se 
responder canalizada, pula a 
WASH 18) 

1. Andando (a pé)           5. Motocicleta/moto 

2. Bicicleta                      6. Entregador 

3. Carro                           7. Outro_____________  

4. Carrinho de mão         88. Não aplicável 

WASH14 Quanto tempo (em minutos) 
leva para ir à fonte de água, 
obter água e voltar (incluindo o 
tempo de espera)? 

 

  _______________ (minutos)      88. Não 
aplicável 

WASH15 Quantas viagens no total são 
feitas para este local por 
semana (não incluindo casa)? 

 

__________ idas e voltas ao local de pegar água
  

88. Não aplicável 

WASH16 Quem é responsável por obter 
essa água para o lar? 

1. Masculino                    1. Menores de 15 anos 

2. Feminino                      2. Entre 15-65 anos 

3. Compartilhada             3. Acima de 65 anos  

88. Entregador (outro fora da casa) 

WASH17 

Por quantos meses no ano você 
usa essa fonte? 

1. 1 a 3 meses                  4. 10 a 12 meses 

2. 4 a 6 meses                  5. Todos os meses 

3. 7 a 9 meses 

WASH18 

Vamos falar sobre a terceira 
fonte de água 

(Se não houver terceira fonte 
pular para “WASH24’) 

Fonte: ______________________________ 

WASH19 

Como você transporta a água do 
ponto de acesso ao lar? Se 
canalizada, pular para a 
WASH24 

1. Andando (a pé)           5. Motocicleta/moto 

2. Bicicleta                      6. Entregador 

3. Carro                           7. Outro_____________  

4. Carrinho de mão         88. Não aplicável 
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WASH20 

Quanto tempo (em minutos) 
leva para ir à fonte de água, 
obter água e voltar (incluindo o 
tempo de espera)?  

 

  _______________ (minutos)      88. Não 
aplicável 

WASH21 

Quantas viagens no total são 
feitas para este local por 
semana (não incluindo casa / 
composto)? 

 

__________ idas e voltas ao local de pegar água
  

88. Não aplicável 

WASH22 

Quem é responsável por obter 
essa água para o lar? 

1. Masculino                    1. Menores de 15 anos 

2. Feminino                      2. Entre 15-65 anos 

3. Compartilhada             3. Acima de 65 anos  

88. Entregador (outro fora da casa) 

WASH23 

Por quantos meses no ano você 
usa essa fonte? 

1. 1 a 3 meses                  4. 10 a 12 meses 

2. 4 a 6 meses                  5. Todos os meses 

3. 7 a 9 meses 

WASH24 
Quais os meses? 

1. Janeiro       5. Maio          9. Setembro 

2. Fevereiro   6. Junho         10. Outubro 

3. Março        7. Julho          11. Novembro 

4. Abril          8. Agosto       12. Dezembro 

88. Todos os meses.  99. Nenhum 

WASH25 

Nas últimas 4 semanas, a água 
potável para o seu agregado 
familiar foi tratada de alguma 
forma para torná-la mais 
segura? 

0. Não (PULAR)     1. Sim        9. Não sei informar  

Indentificar a fonte: _________ 

 

Indentificar a fonte: _________ 

 

Indentificar a fonte: _________ 
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WASH26 

Como sua família faz o 
tratamento da água? 

1. Adicionar água sanitária / cloro           

2. Ferver água                                           

3. Usa Filtro de água na torneira              

4. Filtra através de pano (tecido)             

5. Usa Filtro de água (cerâmica, composto de 
areia) 

6. Desinfecção solar 

7. Deixe descansar 

8. Adiciona comprimidos 

9. Outros_____________ 

Indentificar a fonte: _________ e o tratamento 
__________ 

Indentificar a fonte: _________ e o tratamento 
__________ 

Indentificar a fonte: _________ e o tratamento 
__________ 

WASH27 
Quem trata a água? 

 

 

WASH28 
Quantas vezes isso acontece? 

1. Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2. Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 
semanas) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 
semanas) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho isto 

Indentificar a fonte: _________ e o tratamento 
__________ 

Indentificar a fonte: _________ e o tratamento 
__________ 

Indentificar a fonte: _________ e o tratamento 
__________ 
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WASH31 

Que tipo de instalações 
sanitárias você e os membros da 
sua família usam? 

1. Sistemas de canalização de esgotos 

2. Tanque séptico (Fossa séptica)  

3.  Fossa negra 

4. Balde 

5. Não sei / desconhecido 

6. Banheiros de compostagem 

7. Nenhum sistem (a céu aberto) 

8. Outro (especifique) ________ 

WASH32 

Vocês compartilham instalações 
de saneamento com outras 
pessoas? 

1. Uma família                              3.Entre 3 e 6 
famílias 

2. Duas famílias                            4. Acesso público 

WASH33 

Onde estão as instalações para a 
preparação de alimentos? 

1.  Dentro da casa   2. Fora / descoberto     3. 
Fora / coberto 

WASH34 

Como é fornecida água a esta 
área? 

1. Encanação direta 

2. Armazenados em recipientes dentro do lugar 

3. Armazenados em recipientes fora do lugar 

 
4. Armazenamento de água (4 Itens, Tabela) 

Agora, gostaria de fazer perguntas sobre a quantidade de água que você tem em sua casa e a 
quantidade que você bebe. 

Código Pergunta Classificação da Codificação 

WS1 

Em quais dos meses do ano a sua 
família experimenta principalmente 
escassez de água (circule todos os 
meses)? 

1. Janeiro       5. Maio          9. Setembro 

2. Fevereiro   6. Junho         10. Outubro 

3. Março        7. Julho          11. Novembro 

4. Abril          8. Agosto       12. Dezembro 

13. Nenhum  14. Todos os meses 
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WS2 

Qual dos meses do ano a sua casa 
tem água mais do que suficiente? 

1. Janeiro       5. Maio          9. Setembro 

2. Fevereiro   6. Junho         10. Outubro 

3. Março        7. Julho          11. Novembro 

4. Abril          8. Agosto       12. Dezembro 

13. Nenhum  14. Todos os meses 

WS3 

Em qual período do dia a sua 
família experimenta escassez de 
água? 

1. Manhã            4. Madrugada        

2. Tarde              5. Nenhum 

3. Noite               

WS4A 

Em geral, caracteriza sua 
disponibilidade de água como: 
contínua, irregular  

 

1 ... Contínua 

2 ... Irregular 

 

WS4B 
 

 

Em geral, caracteriza sua 
disponibilidade de água como: 
previsível ou n ão confiável 

1 ... Previsível  

2 ... Não confiável 

 

WS5 
Por qual motivo armazena água? 

Resposta aberta 

 

 

5. Escala de acesso à água doméstica (29 Itens) 
Vou lhe perguntar sobre suas experiências com acesso à água na casa. Para cada pergunta indique 
a frequência nas últimas quatro semanas e 4 meses. Entrevistador, marque a resposta que melhor 
corresponde à classificação de codificação. 

Código Pergunta Classificação da Codificação 

HWAS1 

1.1. Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência sua casa não teve água para 
uso diário (cozinhar, limpar, beber)?    
[_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

1.2. Nos últimos 4 meses     [_____] 

201 



 
 

HWAS2 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência o abastecimento de água 
da sua principal fonte de água foi 
interrompido?    [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS3 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência sua família não teve água 
suficiente para o jardim, as culturas 
(cultivo) ou as árvores? [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS4 

Nas últimas 4 semanas, quantas vezes 
sua família não teve água suficiente 
para o gado ou animais?             [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS5 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência o tempo gasto na busca de 
água impediu você ou alguém de sua 
casa de fazer outras atividades?    
[_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS6 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência o tempo gasto na 
obtenção de água impediu você ou 
alguém de sua casa de ganhar 
dinheiro (por exemplo, engajar-se em 
trabalho remunerado, atividades 
econômicas)?    [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS7 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você ou alguém de sua 
família não tinha o dinheiro 
necessário para comprar/pagar 
água?    [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 
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HWAS8 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você ou alguém de sua 
família deixou de comprar outras 
coisas ou de realizar um pagamento 
para guadar dinheiro para pagar 
água? [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS9 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequencia você ou alguém de sua 
família quiz comprar água, mas não 
havia lugar para comprar?    [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS10 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequencia, o tempo gasto na 
obtenção de água, impediu você ou 
alguém de sua família de cuidar de 
crianças no lar?    [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS11 

Nas últimas 4 semanas, 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.)?   [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS12 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência as crianças deixaram de ir 
a escola por falta de água? (Ex: não 
poder tomar banho, não poder se 
alimentar, ou não ter roupa limpa)?   
[_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  

Nos últimos 4 meses     [_____] 
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HWAS13 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência as limitações físicas 
impediram você ou alguém da família 
de obter água?   [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS14 

Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência não houve água suficiente 
na casa para lavar a roupa?   [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS15 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você ou alguém de sua 
família teve de mudar o consumo de 
alimentos porque não havia água 
suficiente (por exemplo, para lavar 
alimentos, cozinhar, etc.)?     [_____] 

 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS16 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você ou alguém de sua 
família, ficou sem lavar mãos depois 
de realizar atividades sujas (por 
exemplo, defecar ou trocar fraldas, 
limpar esterco de animais) porque 
você não havia água suficiente?   
[_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS17 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você ou alguém de sua casa 
não teve água suficiente para lavar 
os rostos e mãos das crianças em sua 
casa?     [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  

Nos últimos 4 meses     [_____] 
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HWAS18 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você ou alguém de sua 
família teve que ficar sem lavar o 
corpo/tomar banho porque não 
havia água suficiente?     [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS19 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você ou alguém de sua 
família mudou a sua rotina por que 
teve que resolver um problema por 
conta da agua? (Problemas no 
serviço, falta, mau cheiro, etc)   
[_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS20 

Nas últimas 4 semanas, 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. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS21 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você ou alguém de sua 
família pediu água emprestada de 
outras pessoas?    [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWISE 21a 

 

Pediu emprestada de quem? 

 

1. Membro da família 

2.  Familiar (“distante”) 

3.  Vizinho 

4. Outro _________________ 
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HWISE 21b 

Esperava-se algo em troca (alguma 
forma de pagamento – não 
necessariamente em dinheiro)? 

1. Sim 
2. Não 

HWISE 21c 

Que tipo de água/ para que finalidade 
você precisou pedir emprestada? 

1. Potável (para beber) 

2. Para cozinhar 

3. Para higiene (banho, etc) 

4. Limpeza da casa/ roupa 

HWAS22 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você ou alguém na sua 
familia emprestou água para alguém?  
[_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWISE22a 
Você emprestou para quem? 

1. Membro da família 

2.  Familiar (“distante”) 

3.  Vizinho 

4. Outro _________________ 

HWISE22b 

Esperava-se algo em troca (alguma 
forma de pagamento – não 
necessariamente em dinheiro)? 

1. Sim 

2. Não 

3. Se recsou a responder 

HWISE 22c 

Que tipo de água/ para que finalidade 
você emprestou água? 

1. Potável (para beber) 

2. Para cozinhar 

3. Para higiene (banho, etc) 

4. Limpeza da casa/ roupa  

HWAS23 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência não houve água suficiente 
para você ou para os membros de sua 
família?  [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 
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HWAS24 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência não houve tanta água para 
beber como você gostaria para você 
ou alguém em sua casa?  [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS25 

 
Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência você ou alguém da sua 
casa foi dormir com sede?    [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWAS26 

Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência você não tem água (nada) 
em sua casa?  [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

 

6. Escala da qualidade da água do agregado familiar (9 Itens) 
Agora vou perguntar sobre suas percepções da qualidade da água da fonte principal.  

Indicar aqui: _____________ (eg, encandada, poço) 

 

Código Pergunta Classificação da Codificação 

HWQS1 

Nas últimas quatro semanas, a 
qualidade da água foi inaceitável para o 
consumo humano? [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWQS2 

Nas últimas quatro semanas, a 
qualidade da água foi inaceitável para 
uso em tarefas domésticas e limpeza? 
[_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 
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HWQS3 

Nas últimas quatro semanas, a 
qualidade da água foi inaceitável para 
uso em animais? [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWQS4 

Nas últimas quatro semanas, você 
observou sujeira ou outros pequenos 
flutuadores na água? [_____] 
 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWQS5 

Nas últimas quatro semanas, você 
sentiu mau cheiro ou forte cheiro vindo 
da água? [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWQS6 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você ou alguém de sua casa 
beberam água que tinha um gosto ruim? 
[_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWQS8 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você queria tratar a sua 
água, mas não pôde? [_____] 
 
Por tratar, quero dizer ferver, usando 
produtos químicos para tratar, ou outras 
maneiras que você faça sua água segura 
para usar ou beber. 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

 
Nos últimos 4 meses     [_____] 
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7. Escala de estresse por causa da água do agregado familiar (12 Itens) 

Agora vou perguntar-lhe sobre o seu sentimento relacionado com o uso da água, o acesso e 
qualidade no agregado familiar. 

Código Pergunta Classificação da Codificação 

HWDS1 

Nas últimas quatro semanas, você 
ou alguém de sua casa esteve 
incomodado, preocupado ou com 
medo de que não teria água 
suficiente para todas as suas 
necessidades domésticas?  [_____] 

0 = Não 

1 = Incomodado 

2 = Preocupado 

3 = Temeroso 

 

Quantas vezes isso aconteceu? 

 
0... Nunca 
1...Raramente (1-2 vezes) 
2...Às vezes (3-10 vezes) 
3...Muitas vezes (11-20 vezes) 
4...Sempre (Mais de 20 vezes) 
9...Não sei 
88...Não aplicável / Não tenho este 
 

Nos últimas 4 meses você ou alguém 
de sua casa esteve incomodado, 
preocupado ou com medo de que 
você não teria água suficiente para 
todas as suas necessidades 
domésticas?  [_____] 

 

 
0... Nunca 
1...Raramente (1-2 vezes) 
2...Às vezes (3-10 vezes) 
3...Muitas vezes (11-20 vezes) 
4...Sempre (Mais de 20 vezes) 
9...Não sei 
88...Não aplicável / Não tenho este 
 

HWDS2  

Nos últimas 4 meses você ou alguém 
de sua casa esteve incomodado, 
preocupado ou com medo de que 
você não teria água suficiente para 
todas as suas necessidades 
domésticas?  [_____] 

0... Nunca 
1...Raramente (1-2 vezes) 
2...Às vezes (3-10 vezes) 
3...Muitas vezes (11-20 vezes) 
4...Sempre (Mais de 20 vezes) 
9...Não sei 
88...Não aplicável / Não tenho este 
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HWDS3 

Nas últimas 4 semanas, com que 
frequência você pensou em 
deixar [nome da cidade] porque 
não havia água lá?  

[_____] 

 

 
0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

 
 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWDS4 

 

Nas últimas 4 semanas, você 
esteve incomodado, 
preocupado ou com medo com 
a segurança da pessoa obter 
água para sua casa?  

 

No deslocamento para buscar 
água. [_____] 

 

 

 

0. Não 

1. 

Incomodado  

2. Preocupado 

3. Temeroso  

 

88. Não se aplica 

 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWDS5 

Quantas vezes isso aconteceu? 

 

 
0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

HWDS6 

Nas últimas quatro semanas, 
você esteve incomodado, 
preocupado ou temeroso em 
beber ou usar a água?  [_____] 

 

Incomodado 

Preocupado 

Temeroso 
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Nos últimos 4 meses     [_____] 0. Não 

1. 

Incomodado  

2. Preocupado 

3. Temeroso  

HWDS7 

 

 

Quantas vezes isso aconteceu? 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  

HWDS8  

Nas últimas quatro semanas você 
ou alguém de sua casa teve 
problemas com seus vizinhos 
devido a água? [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

  

Nos últimos 4 meses     [_____] 

 

Incomodado 

Preocupado 

Temeroso 
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HWDS9 

 

Nas últimas quatro semanas com 
que frequência você ou alguém 
de sua família teve problemas 
com água que causou 
dificuldades dentro de sua casa? 
(eg. brigas com familiars, 
desentendimentos) [_____] 

 

 
0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWDS10 

 

Nas últimas quatro semanas, com 
que frequência você teve 
problemas com água que 
causaram dificuldades com o 
fornecedor de água? [_____] 

 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  

 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

HWDS11 

 

Nas últimas quatro semanas, com 
que frequência você ou alguém 
de sua família se sentiu inseguro 
buscar água fora da casa? 
[_____] 

 
0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este  

 

Nos últimos 4 meses     [_____] 
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HWDS12 

 

Nas últimas quatro semanas, com 
que frequência você ou alguém 
de sua família se sentiu 
estressado quando nao tem água 
suficiente para os necesidades na 
casa? [_____] 

0. Nunca 
1. Raramente (1-2 vezes) 
2. Às vezes (3-10 vezes) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes) 
9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho este 

 

Nos últimos 4 meses     [_____] 

 

8. Insegurança alimentar (HFIAS) (9 Itens) 
Agora eu vou perguntar sobre suas experiências com acesso a comida nas últimas quatro semanas. 

Vou perguntar-lhe sobre as frequências que você experimentou algumas situações, e eu gostaria 
que você me diga com que freqüência tem acontecido nas últimas quatro semanas. 

Código Pergunta Classificação da Codificação 

FI1 

Nas últimas quatro semanas, com que 
frequência você se preocupou que sua 
família não tivesse comida suficiente? 

0. Nunca 

1. Raramente (1 - 2 vezes) 

2. Às vezes (3 - 10 vezes) 

3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes) 

9. Não sei 

FI2 Nas últimas quatro semanas, com que 
frequência você ou algum membro da 
família não era capaz de comer os 
alimentos que você preferia porque 
você não poderia obtê-los por falta de 
recursos? (ex: falta de dinheiro, terra, 
etc.a) 

0. Nunca 

1. Raramente (1 - 2 vezes) 

2. Às vezes (3 - 10 vezes) 

3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes) 

9. Não sei 
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FI3 

Nas últimas quatro semanas, com 
que frequência você ou algum 
membro da família teve de comer 
uma variedade limitada de 
alimentos devido à falta de recursos 
(como dinheiro, negócios, terra ou 
qualquer outra coisa que você 
precisaria para ajudá-lo a obter 
outros tipos de comida)? 

0. Nunca 

1. Raramente (1 - 2 vezes) 

2. Às vezes (3 - 10 vezes) 

3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes) 

9. Não sei 

FI4 

Nas últimas quatro semanas, com 
que frequência você ou algum 
membro da família teve de comer 
alguns alimentos que você não queria 
comer por causa da falta de recursos 
para obter outros tipos de alimentos? 

 

0. Nunca 

1. Raramente (1 - 2 vezes) 

2. Às vezes (3 - 10 vezes) 

3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes) 

9. Não sei 

FI5 

Nas últimas quatro semanas, com 
que frequência você ou algum 
membro da família teve que comer 
uma refeição menor do que você 
sentiu que precisava, ou seja, uma 
pequena quantidade de comida que 
não satisfaz você, porque não havia 
comida suficiente? 

0. Nunca 

1. Raramente (1 - 2 vezes) 

2. Às vezes (3 - 10 vezes) 

3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes) 

9. Não sei 

FI6 

Quantas refeições você acha que 
deve fazer em um dia? 

 

#______________ 
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F16.1 

Quantas refeições você faz em um 
dia? 

 

______________ 

FI7 

Nas últimas quatro semanas, com 
que frequência você ou algum 
membro da família comia menos 
refeiçoes porque não havia comida 
suficiente? 

0. Nunca 

1. Raramente (1 - 2 vezes) 

2. Às vezes (3 - 10 vezes) 

3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes) 

9. Não sei  

FI8 

Nas últimas quatro semanas, com 
que frequência não houve comida 
para comer de qualquer espécie em 
sua casa por falta de recursos para 
conseguir comida? 

0. Nunca 

1. Raramente (1 - 2 vezes) 

2. Às vezes (3 - 10 vezes) 

3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes) 

9. Não sei  

FI9 

Nas últimas quatro semanas, com 
que frequência você ou algum 
membro da família foi dormir à noite 
com fome porque não havia comida 
suficiente? 

0. Nunca 

1. Raramente (1 - 2 vezes) 

2. Às vezes (3 - 10 vezes) 

3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes) 

9. Não sei  

FI10 

 

Nas últimas quatro semanas, com 
que frequência você ou algum 
membro da família passou fome por 
um dia e uma noite inteiros devido à 
comida limitada na casa? 

 

0. Nunca 

1. Raramente (1 - 2 vezes) 

2. Às vezes (3 - 10 vezes) 

3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes) 

9. Não sei  
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9. Questões de renda e habitação (9 Itens) 
 

Código Pergunta Classificação da Codificação 

IH1 
Qual é sua ocupação atual ou como 
você ganha dinheiro? 
 

 

IH2 

Aqui está uma foto de uma escada. 
Por favor, considere esta escada como 
representando a posição 
socioeconômica das pessoas em sua 
comunidade. No topo da escada 
estão aqueles que estão melhor; 
Eles têm mais dinheiro, mais 
educação, os trabalhos mais 
respeitados. Na parte inferior estão 
as pessoas que têm menos dinheiro, 
menos educação e menos empregos. 
Onde você se colocaria nessa escada? 
Por favor, toque no degrau / etapa. 
  

IH3 

 
Qual é a renda total do mês sua casa? 
(/mês) 
(Inclua salario, o valor dos benefícios 
do governo, etc) 
 

 
Unidades______ Quantidade ________ 
 
 

IH4 
 
Quantos comodos você tem na casa? 
 

 

IH5 
Quanto à propriedade, qual é o seu 
tipo de habitação? 

1. Propria (quitada) 
2. Propria (hipoteca/financiamento) 
3. Alugada 
4. Posse ilegal 
5. Compartilhado / família 
6. Emprestada 
7. Outros ________________ 

IH6 

 
Há quanto tempo você mora nesta 
casa? 
 

 

IH7 Qual é o material do revestimento? 

1. Cimento 
2. Azulejo 
3. Areia / Barro 
4. Outros _______ 
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IH8 Qual é o material do telhado? 

1. Telhas 
2. Chapas de metal 
3. Metal corrugado 
4. Madeira 
5. Outros ________ 

IH9 Qual é a fonte de eletricidade? 

1. Rede (rede publica de eletricidade) 
2. Solar 
3. Outros 
99. Nenhum 

 
Gravar comentários 

Qualidade dos dados: Para que o entrevistador complete 

Dê sua avaliação sobre a qualidade e confiabilidade dos dados coletados nesta pesquisa. 

Código Pergunta Classificação da Codificação 

DQ01 
O entrevistado mostrou algum 
dos seguintes? (Marque todas as 
que se aplicam): 

___ Desconfiança de você ou do estudo 

___ Desonestidade, mentir ou inventar 
respostas que não pareciam verdadeiras 

___ Medo de você ou do estudo 

___ Hostilidade, raiva ou ressentimento 

___ Evasão ou tentando evitar responder 

DQ02 
Houve interrupções ou 
distrações? 

0. Não 1. Sim, mas eu não acho que tenha 
influenciado as respostas 2. Sim, e acho que 
isso influenciou as respostas 

DQ03 Qual é a sua avaliação geral da 
qualidade dos dados nesta 
pesquisa? 

0. Excelente, o entrevistado entendeu o 
inquérito e esteve envolvido e não houve 
interrupções 1. Tudo bem, o participante pode 
não ter entendido todo ou parte do inquérito 
bem ou houve algumas interrupções.2. 
Suspeito, participante entendeu mal a pesquisa 
ou participou bem ou houve muitas 
interrupções. 
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DQ04 

A qualidade dos dados desta 
entrevista é realmente 
importante para nós. Explique 
suas respostas acima, em termos 
de como os dados podem ter sido 
afetados. Há mais alguma coisa 
que precisamos saber? 
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APÊNDICE B- PERGUNTA COMPLEMENTAR AO QUESTIONÁRIO SOBRE IHD. 
METODOLOGIA DA DAP- DISPOSIÇÃO A PAGAR PARA CONSERVAÇÃO DA 

AGUA SUBTERRÂNEA NA SERRA DOS MARTINS 
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Nome do entrevistado (a)_________________________________________________________ 
Moradia: Bairro ou área rural________________________________ Idade_______________ 
Há quanto tempo mora na serra_______________________________ Renda familiar_______ 
A pergunta DAP: 

(Método: Lance livre-bem de uso direto) A serra de Martins tem tamanha importância pelo acúmulo de água subterrânea (água abaixo das rochas), 
por ter uma estrutura sedimentar (boa infiltração e permeabilidade devido ao material arenoso), é um grande reservatório extra de água mineral 
para o município de Martins-RN, capaz de abastecer em boa oferta a população local. Sendo essencial a conservação desse aquífero diante das 
ações impactantes do homem. E assim, conservando tais serviços ecossistêmicos. Dessa forma, você estaria disposto a pagar para a conservação 
dessas águas na serra (uma tarifa mensal na conta de água e proporcional a sua realidade), ou uma tarifa anual, descontada no ITR (Imposto 
territorial rural).  

1- SIM. Quanto poderia pagar (R$    )  
2-  Não. Por qual Motivo não estaria disposto a pagar: __________________________________________________________________ 

DISPOSIÇÃO A PAGAR PARA CONSERVAÇÃO DA AGUA SUBTERRÂNEA NA SERRA DOS MARTINS 
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ANEXO A- DADOS DESCRITIVOS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS ITENS 
RELATIVOS A INSEGURANÇA HIDRICA DOMILCIAR E ALIMENTAR  
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Tabela 5.1: Estatística descritiva do perfil geral dos entrevistados 

Variável Mínimo Máximo 25% Mediana 75% IQ Média DP CV 
Valor-

p 

Idade (em anos) 17,00 94,00 39,00 48,00 62,00 23,00 50,47 16,17 32,04 0,001 

Número de 
crianças** 1,00 6,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,87 1,01 54,19 <0,001 

Número de 
adultos 1,00 7,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,69 1,10 40,82 <0,001 

Número de 
residentes 1,00 10,00 2,00 4,00 5,00 3,00 3,78 1,81 47,73 <0,001 

Renda familiar 
(R$) 100,00 57.884,00 998,00 998,00 1996,00 998,00 1.618,82 3.195,18 197,38 <0,001 

Posição 
econômica 1,00 10,00 6,00 7,00 7,00 1,00 6,54 1,50 22,90 <0,001 

Número de 
cômodos 2,00 20,00 5,00 6,00 8,00 3,00 6,73 2,57 38,20 <0,001 

Número de 
refeições 

necessárias 
1,00 8,00 3,00 4,00 5,00 2,00 4,16 1,15 27,72 <0,001 

Número de 
refeições diárias 1,00 7,00 3,00 4,00 4,00 1,00 3,82 1,02 26,65 <0,001 

Tempo de 
moradia (Em 

anos) 
0,08 90,00 8,00 19,00 35,00 27,00 23,11 18,92 81,89 <0,001 

Fonte: Pesquisa 2019   IQ: Intervalo Interquartílico  DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação (1) Teste 
de kolmogorov-smirnov para verificar a normalidade dos dados  **41,62% das residências não possuem crianças 

Tabela 6.1: Distribuição dos itens avaliados sobre acesso a água doméstica 
Itens Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

HWAS1 n 225 78 24 6 1 334 
% 67,37 23,34 7,19 1,80 0,30 100,00 

HWAS2 n 194 73 45 22 --- 334 
% 58,08 21,86 13,47 6,59 --- 100,00 

HWAS3 n 281 30 14 8 1 334 
% 84,13 8,98 4,19 2,40 0,30 100,00 

HWAS4 n 309 19 2 3 1 334 
% 92,51 5,69 0,60 0,90 0,30 100,00 

HWAS5 n 260 38 25 9 2 334 
% 77,84 11,38 7,49 2,69 0,60 100,00 

HWAS6 n 305 19 7 2 1 334 
% 91,31 5,69 2,10 0,60 0,30 100,00 

HWAS7 n 261 45 24 2 2 334 
% 78,14 13,47 7,19 0,60 0,60 100,00 

HWAS8 n 272 38 19 3 2 334 
% 81,43 11,38 5,69 0,90 0,60 100,00 

HWAS9 n 307 20 6 --- 1 334 
% 91,91 5,99 1,80 --- 0,30 100,00 

HWAS10 n 306 18 9 --- 1 334 
% 91,62 5,39 2,69 --- 0,30 100,00 

HWAS11 n 278 48 6 1 1 334 
% 83,23 14,37 1,80 0,30 0,30 100,00 

 n 317 12 4 --- 1 334 

TABELAS COM DADOS DESCRITIVOS E DISTRIBUIÇÃO 
PERCENTUAL DOS ITENS RELATIVOS A INSEGURANÇA HIDRICA 

DOMILCIAR E ALIMENTAR 
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Tabela 6.1: Distribuição dos itens avaliados sobre acesso a água doméstica 
Itens Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

HWAS12 % 94,91 3,59 1,20 --- 0,30 100,00 

HWAS13 n 280 27 16 10 1 334 
% 83,84 8,08 4,79 2,99 0,30 100,00 

HWAS14 n 249 49 29 6 1 334 
% 74,55 14,67 8,68 1,80 0,30 100,00 

HWAS15 n 295 28 9 1 1 334 
% 88,33 8,38 2,69 0,30 0,30 100,00 

HWAS16 n 327 5 1 --- 1 334 
% 97,90 1,50 0,30 --- 0,30 100,00 

HWAS17 n 324 8 1 --- 1 334 
% 97,00 2,40 0,30 --- 0,30 100,00 

HWAS18 n 321 11 1 --- 1 334 
% 96,11 3,29 0,30 --- 0,30 100,00 

HWAS19 n 277 42 10 4 1 334 
% 82,94 12,57 2,99 1,20 0,30 100,00 

HWAS20 n 311 20 1 1 1 334 
% 93,11 5,99 0,30 0,30 0,30 100,00 

HWAS21 n 267 42 19 5 1 334 
% 79,94 12,57 5,69 1,50 0,30 100,00 

HWAS22 n 244 49 26 12 3 334 
% 73,06 14,67 7,78 3,59 0,90 100,00 

HWAS23 n 254 56 18 5 1 334 
% 76,04 16,77 5,39 1,50 0,30 100,00 

HWAS24 n 276 38 14 4 2 334 
% 82,63 11,38 4,19 1,20 0,60 100,00 

HWAS25 n 325 8 --- --- 1 334 
% 97,30 2,40 --- --- 0,30 100,00 

HWAS26 n 304 25 3 1 1 334 
% 91,01 7,49 0,90 0,30 0,30 100,00 

Fonte: Pesquisa 2019 

Tabela 7.1: Distribuição dos itens avaliados sobre qualidade da água do agregado familiar 
Itens Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

HWQS1 n 281 42 9 1 1 334 
% 84,14 12,57 2,69 0,30 0,30 100,00 

HWQS2 n 284 38 11 --- 1 334 
% 85,03 11,38 3,29 --- 0,30 100,00 

HWQS3 n 311 17 5 --- 1 334 
% 93,11 5,09 1,50 --- 0,30 100,00 

HWQS4 n 301 22 11 --- --- 334 
% 90,12 6,59 3,29 --- --- 100,00 

HWQS5 n 293 29 7 5 --- 334 
% 87,72 8,68 2,10 1,50 --- 100,00 

HWQS6 n 294 29 10 1 --- 334 
% 88,03 8,68 2,99 0,30 --- 100,00 

HWQS8 n 297 23 13 1 --- 334 
% 88,92 6,89 3,89 0,30 --- 100,00 

        
Fonte: Pesquisa 2019 
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Tabela 8.1: Distribuição dos itens avaliados sobre causa da água do agregado familiar 
Itens Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

HWDS1.2 n 243 43 31 13 4 334 
% 72,76 12,87 9,28 3,89 1,20 100,00 

HWDS3 n 317 11 5 1 --- 334 
% 94,91 3,29 1,50 0,30 --- 100,00 

HWDS5 n 283 31 16 3 1 334 
% 84,73 9,28 4,79 0,90 0,30 100,00 

HWDS7 n 280 35 14 4 1 334 
% 83,83 10,48 4,19 1,20 0,30 100,00 

HWDS8 n 322 8 3 1 --- 334 
% 96,40 2,40 0,90 0,30 --- 100,00 

HWDS9 n 290 30 10 3 1 334 
% 86,83 8,98 2,99 0,90 0,30 100,00 

HWDS10 n 277 39 14 4 --- 334 
% 82,93 11,68 4,19 1,20 --- 100,00 

HWDS11 n 303 19 10 2 --- 334 
% 90,72 5,69 2,99 0,60 --- 100,00 

HWDS12 n 245 46 29 12 2 334 
% 73,36 13,77 8,68 3,59 0,60 100,00 

Fonte: Pesquisa 2019 

Tabela 9.1: Distribuição dos itens avaliados sobre insegurança alimentar 
Itens Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Total 

FI1 n 288 37 7 2 334 
% 86,22 11,08 2,10 0,60 100,00 

FI2 n 269 43 18 4 334 
% 80,54 12,87 5,39 1,20 100,00 

FI3 n 261 49 21 3 334 
% 78,14 14,67 6,29 0,90 100,00 

FI4 n 278 39 14 3 334 
% 83,23 11,68 4,19 0,90 100,00 

FI5 n 294 28 7 5 334 
% 88,02 8,38 2,10 1,50 100,00 

FI7 n 283 38 10 3 334 
% 84,73 11,38 2,99 0,90 100,00 

FI8 n 308 20 5 1 334 
% 92,21 5,99 1,50 0,30 100,00 

FI9 n 324 9 --- 1 334 
% 97,01 2,69 --- 0,30 100,00 

FI10 n 325 7 2 --- 334 
% 97,30 2,10 0,60 --- 100,00 

Fonte: Pesquisa 2019 
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Tabela 9.1 - Principais fontes de água para usos básicos no rural 

Uso para beber Uso para cozinhar 

Resposta Frequência % Resposta Frequência % 

Água engarrafada 26 25,74 Rede geral de abastecimento 48 47,52 

Rede geral de abastecimento 24 23,76 Chuva 15 14,85 

Chuva 18 17,82 Poço protegido 13 12,87 

Carro pipa 13 12,87 Carro pipa 9 8,91 

Poço protegido 12 11,88 Água de superfície 6 5,94 

Cacimba 2 1,98 Cacimba 3 2,97 

Conexão improvisada 2 1,98 Chafariz 2 1,98 

Cisterna 2 1,98 Água engarrafada 2 1,98 

Chafariz 1 0,99 Conexão improvisada 2 1,98 

Poço desprotegido 1 0,99 Poço desprotegido 1 0,99 

Total 101 100,00 Total 101 100,00 

Uso para tarefas de casa Uso para tomar banho 

Resposta Frequência % Resposta Frequência % 

Rede geral de abastecimento 55 54,46 Rede geral de abastecimento 53 52,48 

Água de superfície 20 19,80 Água de superfície 21 20,79 

Poço protegido 8 7,92 Poço protegido 7 6,93 

Carro pipa 8 7,92 Carro pipa 7 6,93 

Cacimba 3 2,97 Chafariz 4 3,96 

Chafariz 2 1,98 Cacimba 2 1,98 

Conexão improvisada 2 1,98 Canal de irrigação 2 1,98 

Poço desprotegido 1 0,99 Conexão improvisada 2 1,98 

Cacimbão 1 0,99 Poço desprotegido 1 0,99 

Canal de irrigação 1 0,99 
Cacimbão 1 0,99 

Chuva 1 0,99 

Total 101 100,00 Total 101 100,00 
Fonte: Pesquisa 2019 

Tabela 9.2: Armazenamento de água no rural 
Características Frequência % 

Meses de escassez de água (Múltipla 
resposta) 

Janeiro 9 8,91 
Fevereiro 9 8,91 

Março 9 8,91 
Abril 8 7,92 
Maio 8 7,92 

Junho 10 9,90 
Julho 16 15,84 

Agosto 22 21,78 
Setembro 31 30,69 
Outubro 36 35,64 

Novembro 25 24,75 
Dezembro 14 13,86 

Nenhum mês 32 31,68 
Janeiro 63 62,38 
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Meses de água suficiente (Múltipla 
resposta) 

Fevereiro 60 59,41 
Março 60 59,41 
Abril 57 56,44 
Maio 47 46,53 

Junho 40 39,60 
Julho 39 38,61 

Agosto 39 38,61 
Setembro 38 37,62 
Outubro 37 36,63 

Novembro 37 36,63 
Dezembro 39 38,61 

Nenhum mês 4 3,96 

Turno do dia com maior escassez de 
água (Múltipla resposta) 

Manhã 30 29,70 
Tarde 10 9,90 
Noite 10 9,90 

Madrugada 2 1,98 
Nenhum 50 49,50 

Avaliação da disponibilidade da água 
Contínua 88 87,13 
Irregular 13 12,87 

Caracterização da disponibilidade da 
água 

Previsível 90 89,11 
Não confiável 11 10,89 

Total 101 100,00 
Fonte: Pesquisa 2019 

Tabela 10.1- Principais fontes de água para usos básicos no urbano 

Uso para beber Uso para cozinhar 

Resposta Frequência % Resposta Frequência % 

Água engarrafada 112 48,07 
Rede geral de 

abastecimento de água 
144 61,80 

Rede geral de 
abastecimento de água 

69 29,61 Poço protegido 59 25,32 

Poço protegido 40 17,17 Chafariz 13 5,58 

Chafariz 9 3,86 Água engarrafada 11 4,72 

Poço desprotegido 2 0,86 Poço desprotegido 5 2,15 

Carro pipa 1 0,43 Água de superfície 1 0,43 

Total 233 100,00 Total 233 100,00 

Uso para tarefas de casa Uso para tomar banho 

Resposta Frequência % Resposta Frequência % 
Rede geral de 

abastecimento de água 
130 55,79 

Rede geral de 
abastecimento de água 

182 78,11 

Poço protegido 84 36,05 Poço protegido 34 14,59 

Chafariz 13 5,58 Chafariz 12 5,15 

Poço desprotegido 2 0,86 Canalizado do vizinho 2 0,86 

Canalizado do vizinho 1 0,43 Poço desprotegido 1 0,43 

Cacimbão 1 0,43 Chuva 1 0,43 

Chuva 1 0,43 
Carro pipa 1 0,43 

Carro pipa 1 0,43 

Total 233 100,00 Total 233 100,00 
Fonte: Pesquisa 2019 
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Tabela 10.2: Armazenamento de água no urbano 

Características Frequência % 

Meses de escassez de água (Múltipla 
resposta) 

Janeiro 28 12,02 
Fevereiro 28 12,02 

Março 27 11,59 

Abril 25 10,73 

Maio 26 11,16 

Junho 26 11,16 

Julho 35 15,02 

Agosto 44 18,88 

Setembro 53 22,75 

Outubro 82 35,19 

Novembro 87 37,34 

Dezembro 81 34,76 

Nenhum mês 86 36,91 

Meses de água suficiente (Múltipla 
resposta) 

Janeiro 124 53,22 
Fevereiro 120 51,50 

Março 122 52,36 

Abril 123 52,79 

Maio 115 49,36 

Junho 112 48,07 

Julho 96 41,20 

Agosto 95 40,77 

Setembro 92 39,48 

Outubro 94 40,34 

Novembro 93 39,91 

Dezembro 111 47,64 

Nenhum mês 24 10,30 

Turno do dia com maior escassez de 
água (Múltipla resposta) 

Manhã 80 34,33 
Tarde 57 24,46 

Noite 19 8,15 

Madrugada 2 0,86 

Nenhum 82 35,19 

Avaliação da disponibilidade da água 
Contínua 163 69,96 
Irregular 70 30,04 

Caracterização da disponibilidade da 
água 

Previsível 194 83,26 
Não confiável 39 16,74 

Total 233 100,00 
Fonte: Pesquisa 2019   IQ: Intervalo Interquartílico  DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação (1) Teste 
de kolmogorov-smirnov para verificar a normalidade dos dados  **41,62% das residências não possuem crianças 

 

Tabela 6.1: Distribuição dos itens avaliados sobre acesso a água doméstica 
Itens Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

HWAS1 n 225 78 24 6 1 334 
% 67,37 23,34 7,19 1,80 0,30 100,00 

HWAS2 n 194 73 45 22 --- 334 
% 58,08 21,86 13,47 6,59 --- 100,00 

HWAS3 n 281 30 14 8 1 334 
% 84,13 8,98 4,19 2,40 0,30 100,00 
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Tabela 6.1: Distribuição dos itens avaliados sobre acesso a água doméstica 
Itens Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

HWAS4 n 309 19 2 3 1 334 
% 92,51 5,69 0,60 0,90 0,30 100,00 

HWAS5 n 260 38 25 9 2 334 
% 77,84 11,38 7,49 2,69 0,60 100,00 

HWAS6 n 305 19 7 2 1 334 
% 91,31 5,69 2,10 0,60 0,30 100,00 

HWAS7 n 261 45 24 2 2 334 
% 78,14 13,47 7,19 0,60 0,60 100,00 

HWAS8 n 272 38 19 3 2 334 
% 81,43 11,38 5,69 0,90 0,60 100,00 

HWAS9 n 307 20 6 --- 1 334 
% 91,91 5,99 1,80 --- 0,30 100,00 

HWAS10 n 306 18 9 --- 1 334 
% 91,62 5,39 2,69 --- 0,30 100,00 

HWAS11 n 278 48 6 1 1 334 
% 83,23 14,37 1,80 0,30 0,30 100,00 

HWAS12 n 317 12 4 --- 1 334 
% 94,91 3,59 1,20 --- 0,30 100,00 

HWAS13 n 280 27 16 10 1 334 
% 83,84 8,08 4,79 2,99 0,30 100,00 

HWAS14 n 249 49 29 6 1 334 
% 74,55 14,67 8,68 1,80 0,30 100,00 

HWAS15 n 295 28 9 1 1 334 
% 88,33 8,38 2,69 0,30 0,30 100,00 

HWAS16 n 327 5 1 --- 1 334 
% 97,90 1,50 0,30 --- 0,30 100,00 

HWAS17 n 324 8 1 --- 1 334 
% 97,00 2,40 0,30 --- 0,30 100,00 

HWAS18 n 321 11 1 --- 1 334 
% 96,11 3,29 0,30 --- 0,30 100,00 

HWAS19 n 277 42 10 4 1 334 
% 82,94 12,57 2,99 1,20 0,30 100,00 

HWAS20 n 311 20 1 1 1 334 
% 93,11 5,99 0,30 0,30 0,30 100,00 

HWAS21 n 267 42 19 5 1 334 
% 79,94 12,57 5,69 1,50 0,30 100,00 

HWAS22 n 244 49 26 12 3 334 
% 73,06 14,67 7,78 3,59 0,90 100,00 

HWAS23 n 254 56 18 5 1 334 
% 76,04 16,77 5,39 1,50 0,30 100,00 

HWAS24 n 276 38 14 4 2 334 
% 82,63 11,38 4,19 1,20 0,60 100,00 

HWAS25 n 325 8 --- --- 1 334 
% 97,30 2,40 --- --- 0,30 100,00 

HWAS26 n 304 25 3 1 1 334 
% 91,01 7,49 0,90 0,30 0,30 100,00 

Fonte: Pesquisa 2019 
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Tabela 7.1: Distribuição dos itens avaliados sobre qualidade da água do agregado familiar 
Itens Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

HWQS1 n 281 42 9 1 1 334 
% 84,14 12,57 2,69 0,30 0,30 100,00 

HWQS2 n 284 38 11 --- 1 334 
% 85,03 11,38 3,29 --- 0,30 100,00 

HWQS3 n 311 17 5 --- 1 334 
% 93,11 5,09 1,50 --- 0,30 100,00 

HWQS4 n 301 22 11 --- --- 334 
% 90,12 6,59 3,29 --- --- 100,00 

HWQS5 n 293 29 7 5 --- 334 
% 87,72 8,68 2,10 1,50 --- 100,00 

HWQS6 n 294 29 10 1 --- 334 
% 88,03 8,68 2,99 0,30 --- 100,00 

HWQS8 n 297 23 13 1 --- 334 
% 88,92 6,89 3,89 0,30 --- 100,00 

        
Fonte: Pesquisa 2019 

Tabela 8.1: Distribuição dos itens avaliados sobre causa da água do agregado familiar 
Itens Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

HWDS1.2 n 243 43 31 13 4 334 
% 72,76 12,87 9,28 3,89 1,20 100,00 

HWDS3 n 317 11 5 1 --- 334 
% 94,91 3,29 1,50 0,30 --- 100,00 

HWDS5 n 283 31 16 3 1 334 
% 84,73 9,28 4,79 0,90 0,30 100,00 

HWDS7 n 280 35 14 4 1 334 
% 83,83 10,48 4,19 1,20 0,30 100,00 

HWDS8 n 322 8 3 1 --- 334 
% 96,40 2,40 0,90 0,30 --- 100,00 

HWDS9 n 290 30 10 3 1 334 
% 86,83 8,98 2,99 0,90 0,30 100,00 

HWDS10 n 277 39 14 4 --- 334 
% 82,93 11,68 4,19 1,20 --- 100,00 

HWDS11 n 303 19 10 2 --- 334 
% 90,72 5,69 2,99 0,60 --- 100,00 

HWDS12 n 245 46 29 12 2 334 
% 73,36 13,77 8,68 3,59 0,60 100,00 

Fonte: Pesquisa 2019 

Tabela 9.1: Distribuição dos itens avaliados sobre insegurança alimentar 
Itens Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Total 

FI1 n 288 37 7 2 334 
% 86,22 11,08 2,10 0,60 100,00 

FI2 n 269 43 18 4 334 
% 80,54 12,87 5,39 1,20 100,00 

FI3 n 261 49 21 3 334 
% 78,14 14,67 6,29 0,90 100,00 

FI4 n 278 39 14 3 334 
% 83,23 11,68 4,19 0,90 100,00 

FI5 n 294 28 7 5 334 
% 88,02 8,38 2,10 1,50 100,00 

FI7 n 283 38 10 3 334 
% 84,73 11,38 2,99 0,90 100,00 

FI8 n 308 20 5 1 334 
% 92,21 5,99 1,50 0,30 100,00 

FI9 n 324 9 --- 1 334 
% 97,01 2,69 --- 0,30 100,00 
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FI10 n 325 7 2 --- 334 
% 97,30 2,10 0,60 --- 100,00 

Fonte: Pesquisa 2019.  

Tabela 9.1 - Principais fontes de água para usos básicos no rural 

Uso para beber Uso para cozinhar 

Resposta Frequência % Resposta Frequência % 

Água engarrafada 26 25,74 Rede geral de abastecimento 48 47,52 

Rede geral de abastecimento 24 23,76 Chuva 15 14,85 

Chuva 18 17,82 Poço protegido 13 12,87 

Carro pipa 13 12,87 Carro pipa 9 8,91 

Poço protegido 12 11,88 Água de superfície 6 5,94 

Cacimba 2 1,98 Cacimba 3 2,97 

Conexão improvisada 2 1,98 Chafariz 2 1,98 

Cisterna 2 1,98 Água engarrafada 2 1,98 

Chafariz 1 0,99 Conexão improvisada 2 1,98 

Poço desprotegido 1 0,99 Poço desprotegido 1 0,99 

Total 101 100,00 Total 101 100,00 

Uso para tarefas de casa Uso para tomar banho 

Resposta Frequência % Resposta Frequência % 

Rede geral de abastecimento 55 54,46 Rede geral de abastecimento 53 52,48 

Água de superfície 20 19,80 Água de superfície 21 20,79 

Poço protegido 8 7,92 Poço protegido 7 6,93 

Carro pipa 8 7,92 Carro pipa 7 6,93 

Cacimba 3 2,97 Chafariz 4 3,96 

Chafariz 2 1,98 Cacimba 2 1,98 

Conexão improvisada 2 1,98 Canal de irrigação 2 1,98 

Poço desprotegido 1 0,99 Conexão improvisada 2 1,98 

Cacimbão 1 0,99 Poço desprotegido 1 0,99 

Canal de irrigação 1 0,99 
Cacimbão 1 0,99 

Chuva 1 0,99 

Total 101 100,00 Total 101 100,00 
Fonte: Pesquisa 2019 

Tabela 9.2: Armazenamento de água no rural 
Características Frequência % 

Meses de escassez de água (Múltipla 
resposta) 

Janeiro 9 8,91 
Fevereiro 9 8,91 

Março 9 8,91 
Abril 8 7,92 
Maio 8 7,92 

Junho 10 9,90 
Julho 16 15,84 

Agosto 22 21,78 
Setembro 31 30,69 
Outubro 36 35,64 

Novembro 25 24,75 
Dezembro 14 13,86 

Nenhum mês 32 31,68 
Janeiro 63 62,38 
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Meses de água suficiente (Múltipla 
resposta) 

Fevereiro 60 59,41 
Março 60 59,41 
Abril 57 56,44 
Maio 47 46,53 

Junho 40 39,60 
Julho 39 38,61 

Agosto 39 38,61 
Setembro 38 37,62 
Outubro 37 36,63 

Novembro 37 36,63 
Dezembro 39 38,61 

Nenhum mês 4 3,96 

Turno do dia com maior escassez de 
água (Múltipla resposta) 

Manhã 30 29,70 
Tarde 10 9,90 
Noite 10 9,90 

Madrugada 2 1,98 
Nenhum 50 49,50 

Avaliação da disponibilidade da água 
Contínua 88 87,13 
Irregular 13 12,87 

Caracterização da disponibilidade da 
água 

Previsível 90 89,11 
Não confiável 11 10,89 

Total 101 100,00 
Fonte: Pesquisa 2019 

Tabela 10.1- Principais fontes de água para usos básicos no urbano 

Uso para beber Uso para cozinhar 

Resposta Frequência % Resposta Frequência % 

Água engarrafada 112 48,07 
Rede geral de 

abastecimento de água 
144 61,80 

Rede geral de 
abastecimento de água 

69 29,61 Poço protegido 59 25,32 

Poço protegido 40 17,17 Chafariz 13 5,58 

Chafariz 9 3,86 Água engarrafada 11 4,72 

Poço desprotegido 2 0,86 Poço desprotegido 5 2,15 

Carro pipa 1 0,43 Água de superfície 1 0,43 

Total 233 100,00 Total 233 100,00 

Uso para tarefas de casa Uso para tomar banho 

Resposta Frequência % Resposta Frequência % 
Rede geral de 

abastecimento de água 
130 55,79 

Rede geral de 
abastecimento de água 

182 78,11 

Poço protegido 84 36,05 Poço protegido 34 14,59 

Chafariz 13 5,58 Chafariz 12 5,15 

Poço desprotegido 2 0,86 Canalizado do vizinho 2 0,86 

Canalizado do vizinho 1 0,43 Poço desprotegido 1 0,43 

Cacimbão 1 0,43 Chuva 1 0,43 

Chuva 1 0,43 
Carro pipa 1 0,43 

Carro pipa 1 0,43 

Total 233 100,00 Total 233 100,00 
Fonte: Pesquisa 2019.
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Tabela 10.2: Armazenamento de água no urbano 

Características Frequência % 

Meses de escassez de água (Múltipla 
resposta) 

Janeiro 28 12,02 
Fevereiro 28 12,02 

Março 27 11,59 

Abril 25 10,73 

Maio 26 11,16 

Junho 26 11,16 

Julho 35 15,02 

Agosto 44 18,88 

Setembro 53 22,75 

Outubro 82 35,19 

Novembro 87 37,34 

Dezembro 81 34,76 

Nenhum mês 86 36,91 

Meses de água suficiente (Múltipla 
resposta) 

Janeiro 124 53,22 
Fevereiro 120 51,50 

Março 122 52,36 

Abril 123 52,79 

Maio 115 49,36 

Junho 112 48,07 

Julho 96 41,20 

Agosto 95 40,77 

Setembro 92 39,48 

Outubro 94 40,34 

Novembro 93 39,91 

Dezembro 111 47,64 

Nenhum mês 24 10,30 

Turno do dia com maior escassez de 
água (Múltipla resposta) 

Manhã 80 34,33 
Tarde 57 24,46 

Noite 19 8,15 

Madrugada 2 0,86 

Nenhum 82 35,19 

Avaliação da disponibilidade da água 
Contínua 163 69,96 
Irregular 70 30,04 

Caracterização da disponibilidade da 
água 

Previsível 194 83,26 
Não confiável 39 16,74 

Total 233 100,00 

 
 

 

 

 

 

232 


